ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΣΧΑΣ

Ενημερωτικό Δελτίο
Απριλίου 2022
Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας *

Embassy of the Hellenic Republic / Economic & Commercial Office:
Leontievsky per. 4 – 123009 Moscow
Tel.: + 7 495 539 29 70 Fax: + 7 495 539 29 74
Ε-mail: ecocom-moscow@mfa.gr Website: agora.mfa.gr

* Η πληροφόρηση του Δελτίου προέρχεται από δημοσιεύματα του ρωσικού τύπου

0

Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 ευρώ = 74,5589 ρούβλια (30.04.2022)
Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.04.2022 – 30.04.2022:
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Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, τον Απρίλιο μείωσε δύο φορές το βασικό επιτόκιο, από
17% σε 14%.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το εξωτερικό περιβάλλον για τη ρ/οικονομία
εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από προκλήσεις οι οποίες δρουν περιοριστικά στην οικονομική
δραστηριότητα. Εν τούτοις, οι κίνδυνοι για τις τιμές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
σταμάτησαν να αυξάνονται, γεγονός που δημιούργησε προϋποθέσεις μείωσης του βασικού
επιτοκίου. Τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του τρέχοντος ρυθμού
αύξησης των τιμών λόγω της ενίσχυσης του ρουβλίου και της χαλάρωσης της καταναλωτικής
δραστηριότητας. Σημαντικοί παράγοντες για την περαιτέρω δυναμική του πληθωρισμού είναι η
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υποκατάστασης των εισαγωγών, καθώς και η κλίμακα και η
ταχύτητα ανάκαμψης στις εισαγωγές τελικών προϊόντων, πρώτων υλών και εξαρτημάτων. Η
νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας θα λάβει υπόψη την
ανάγκη για διαρθρωτική προσαρμογή της οικονομίας διασφαλίζοντας ότι ο πληθωρισμός θα
επιστρέψει στον στόχο του 4% το 2024.
Η ΚΤΡ θα λάβει περαιτέρω αποφάσεις για το βασικό επιτόκιο, με βάση την πραγματική
και αναμενόμενη δυναμική του πληθωρισμού σε σχέση με τον στόχο, τη πορεία της οικονομικής
αναδιάρθρωσης, την αξιολόγηση των κινδύνων από εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες και
την αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών σε αυτούς. Εάν η κατάσταση εξελιχθεί
σύμφωνα με τις βασικές προβλέψεις, η ΚΤΡ προβλέπει περιθώρια για μείωση βασικών
επιτοκίων το 2022. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη νομισματική πολιτική, ο ετήσιος
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πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 18,0–23,0% το 2022, θα μειωθεί σε 5,0–7,0% το 2023 και θα
επιστρέψει στο 4% το 2024.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://cbr.ru/press/pr/?file=29042022_133000Key.htm

Συνοπτική οικονομική ενημέρωση
Η πλειάδα των οικονομικών και εμπορικών περιορισμών που έχει επιβάλει η Ρωσία στο
πλαίσιο των γεωπολιτικών εντάσεων, αποτελεί όχι μόνο αντίμετρα στις μονομερείς κυρώσεις,
αλλά και έναν τρόπο μετριασμού των οικονομικών τους συνεπειών.
Οι νέοι συναλλαγματικοί περιορισμοί διασφαλίζουν τη συσσώρευση ξένου
συναλλάγματος στη Ρωσία. Παράλληλα, οι εξαγωγικοί περιορισμοί, συμβάλλουν στην
αποτροπή της εκροής αγαθών, τα οποία είναι απαραίτητα για τις εγχώριες επιχειρήσεις και τον
πληθυσμό. Η διευκόλυνση των ρ/εισαγωγών δημιουργεί κίνητρα για την πλήρωση της εγχώριας
αγοράς με προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές, καθώς
και λειτουργεί ως μέσο ενθάρρυνσης επενδυτικών σχεδίων.
Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας το Α΄ τρίμηνο τ.ε.,
σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών, εκτελέστηκε
με πλεόνασμα 1.151 τρις ρουβλίων ($13,22 δις).
Τα δημοσιονομικά έσοδα ανήλθαν σε 7,17 τρις ρούβλια ($82,41 δις) έναντι 5,29 τρις ρουβλίων
($60,56 δις) το Α΄ τρίμηνο 2021 (+35,5%). Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φα ανήλθαν σε
2,97 τρις ρούβλια ($34,0 δις), έναντι 1,61 τρις ρουβλίων το α΄ τρίμηνο 2021 (+84,4%) και
εξαιρουμένων αυτών σε 4,19 τρις ρούβλια ($47,96 δις) έναντι 3,68 τρις ρουβλίων το α’ τρίμηνο
2021 (+33,1%).
Οι δημοσιονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 6,02 τρις ρούβλια ($68,91 δις) έναντι 5,01 τρις ρουβλίων
($57,35 δις) το α’ τρίμηνο 2021 (+20,1%).
Μόνο τον Μάρτιο τ.ε., λόγω της ουκρανικής κρίσης, τα έσοδα υπερέβησαν τις δαπάνες κατά
613,8 δις ρούβλια ($7,03 δις), σχεδόν το ήμισυ του πλεονάσματος του α’ τριμήνου τ.ε.
Στη διάρκεια του Α΄ τριμήνου 2022, οι τελωνειακές αρχές μετέφεραν 1.983,7 δις ρούβλια
($22,70 δις) στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό (56,5% έσοδα από εισαγωγές αγαθών και τα
υπόλοιπα έσοδα από εξαγωγές). Το συνολικά επιτευχθέν δημοσιονομικό αποτέλεσμα υπερέβη
τον προβλεπόμενο στόχο κατά 34,6%.
Το Α΄ τρίμηνο 2022, επί συνόλου δαπανών 6,02 τρις ρουβλίων, η συμμετοχή των τεσσάρων
πρώτων κατηγοριών είχε ως εξής : κοινωνική πολιτική (28,5%), άμυνα (17,5%), δικαιοσύνηασφάλεια (8,3%), περίθαλψη (7,9%) ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021, επί συνόλου
δαπανών 5,01 τρις ρουβλίων τα αντίστοιχα ποσοστά είχαν διαμορφωθεί ως εξής: κοινωνική
πολιτική (32,2%), άμυνα (18,0%), δικαιοσύνη-ασφάλεια (9,3%), περίθαλψη (4,7%).
Εσωτερική αγορά
 Παράλληλες εισαγωγές αγαθών στην Ρωσία
Σε συνέχεια του Κυβερνητικού Διατάγματος 506/29.3.2022, με το οποίο επιτρέπεται η
εισαγωγή στην χώρα αγαθών χωρίς την έγκριση των κατόχων των σχετικών δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας (λεγόμενες παράλληλες εισαγωγές), εξεδόθη από το Υπουργείο
Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας η υπ΄αριθμ. 1532 από 19 Απριλίου 2022
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Απόφαση και καταρτίστηκε ο κατάλογος των εν λόγω αγαθών. Στον κατάλογο αυτόν
περιλαμβάνονται περίπου 50 κατηγορίες αγαθών και περισσότερες από 200 επωνυμίες.
Μεταξύ των προϊόντων συγκαταλέγονται ανά κατηγορία:
Αυτοκίνητα - Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge,
Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack.
ινητήρες και μέρη τους - Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.
Ελαστικά - Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.
Έξυπνα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές - Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia,
Sony, Intel.
Οικιακές συσκευές - Electrolux, Miele, Siemens, Dyson.
Κονσόλες παιχνιδιών - XBox, PlayStation, Nintendo.
Εξοπλισμός για διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης, της ηλεκτρικής
ενέργειας, των σιδηροδρόμων και της ναυτιλίας και της γεωργίας.
Ρούχα και παπούτσια - όλες οι μάρκες.
Το ρωσικό Υπουργείο Βιομηχανίας & Εμπορίου σε ανακοίνωσή του διαβεβαίωσε ότι
συνεχίζεται να απαιτείται ενδελεχής έλεγχος ποιότητας των προϊόντων καθώς και η ψηφιακή
σήμανση, όπου αυτή προβλέπεται.
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otmena_otvetstvennosti_za_parallelnyy_import_ne_povliyaet_na_neobhodimost

https://law.tks.ru/document/701932, https://www.kommersant.ru/doc/5326348

 Οι επωνυμίες των προϊόντων των εταιρειών που παραμένουν στη Ρωσική Ομοσπονδία δεν
θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο για παράλληλες εισαγωγές
Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. D.Manturov δεν απέκλεισε ότι ο κατάλογος για
παράλληλες εισαγωγές θα διαφοροποιείται, τόσο να επεκτείνεται όσο και το αντίστροφο, να
περιορίζεται. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς οι ξένες εταιρείες θα λάβουν αποφάσεις για την
παρουσία τους στη Ρωσία. Εάν οι εταιρείες παραμείνουν και εάν διατηρήσουν τις αποστολές και
την προμήθεια των προϊόντων τους στη ρωσική αγορά, τότε τα εμπορικά σήματα δεν θα
περιλαμβάνονται στον κατάλογο, δήλωσε ο Ρ/Υπουργός σε συνέντευξή του στο Russia-24.
https://rg.ru/2022/04/25/brendy-ostaiushchihsia-v-rf-kompanij-ne-popadut-v-spisok-dlia-parallelnogo-importa.html

 Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας χαλάρωσε την διαδικασία για συναλλαγές σε μετρητά
Οι πολίτες που είχαν ανοίξει λογαριασμούς ή καταθέσεις σε ξένο συνάλλαγμα πριν από τις 9
Μαρτίου 2022 και δεν έχουν εισπράξει ακόμη το καθορισμένο όριο για τη λήψη συναλλάγματος
από τους λογαριασμούς τους, από τις 11 Απριλίου 2022, θα μπορούν να λαμβάνουν όχι μόνο
δολάρια, αλλά και ευρώ σε μετρητά. Το συνολικό όριο ανάληψης παραμένει στις 10 χιλ. δολ
ΗΠΑ ή το ισοδύναμό τους σε ευρώ και ισχύει έως τις 9 Σεπτεμβρίου. Οι πολίτες κατά τη
διάρκεια της προσωρινής αυτής διαδικασίας μπορούν να λαμβάνουν κεφάλαια από
λογαριασμούς τους σε ξένο νόμισμα που υπερβαίνουν το όριο (10.000 $), αλλά σε ρούβλια.
Η μετατροπή, εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιείται με τη συναλλαγματική ισοτιμία της
τράπεζας, αλλά το ποσό που εκδίδεται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που
υπολογίζεται με βάση την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας της Ρωσίας την
ημέρα της έκδοσης.
Επιπλέον, από τις 18 Απριλίου 2022, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας επιτρέπει ξανά στις
ρ/εμπορικές τράπεζες να πωλούν μετρητά σε πολίτες, αλλά μόνο για τα ποσά που έχουν λάβει
από τις 9 Απριλίου 2022 και μετά.
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Επίσης, ανακοινώθηκε ότι από τις 11 Απριλίου ανακαλείται η υποχρεωτική προμήθεια 12%
κατά την αγορά συναλλάγματος μέσω brokers.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12801, https://www.cbr.ru/press/event/?id=12802

 Αύξηση ορίου μεταφοράς κεφαλαίων
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας εισάγει νέο όριο $10.000 ανά μήνα για τη μεταφορά
κεφαλαίων στο εξωτερικό από φυσικά πρόσωπα / μόνιμους κατοίκους της Ρωσικής
Ομοσπονδίας καθώς και από φυσικά πρόσωπα / μη μόνιμους κατοίκους (εξαιρουμένων των
χωρών που έχουν επιβάλει/υποστηρίξει κυρώσεις), με βάση τις επίσημες συναλλαγματικές
ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ρουβλίου, όπως καθορίζονται από την Κεντρική
Τράπεζα την ημερομηνία της εντολής μεταφοράς. Το νέο αυξημένο όριο των $10.000 (ή το
αντίστοιχο σε άλλο νόμισμα) μηνιαίως αφορά στην μεταφορά κεφαλαίων μέσω λογαριασμού.
Στην περίπτωση μεταφοράς χωρίς τη χρήση λογαριασμού, το επιτρεπόμενο όριο είναι $5.000 (ή
το αντίστοιχο σε άλλο νόμισμα).
Η νέα πρόβλεψη θα ισχύει για τους επόμενους έξι μήνες.
Παράλληλα, παραμένει η απαγόρευση μεταφοράς χρημάτων μέσω λογαριασμών για μη
κατοίκους φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρών που έχουν επιβάλει/υποστηρίξει κυρώσεις κατά
της Ρωσίας.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://cbr.ru/press/event/?id=12783

 Σε ξένους ανήκει το κάθε όγδοο εμπορικό ακίνητο στη Μόσχα
Ξένες εταιρείες κατέχουν 5,8 εκατ. τ.μ. εμπορικής ακίνητης περιουσίας στη Μόσχα,
σύμφωνα με ειδικούς. Αυτός ο όγκος είναι το 12% όλων των γραφείων, εμπορικών κέντρων και
αποθηκών στην πρωτεύουσα.
Από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, 960 ξένες
εταιρείες δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία, θα αναστείλουν
ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητες στη χώρα, θα σταματήσουν τις επενδύσεις ή θα φύγουν
εντελώς.
Το μεγαλύτερο μερίδιο των ξένων ιδιοκτητών στη Μόσχα βρίσκεται σε εμπορικά κέντρα, όπου
κατέχουν το 18% της έκτασης, ή 1,2 εκατ. τ.μ. ακίνητης περιουσίας. Στη Ρωσία κατέχουν
περισσότερα από 1,5 εκατ. τ.μ. εμπορικών κέντρων, ή 8%. Μεταξύ αυτών είναι οι μεγαλύτεροι
ιδιοκτήτες εμπορικών κέντρων όπως η ολλανδική Ingka, η οποία διαχειρίζεται τα εμπορικά
κέντρα Mega και τα καταστήματα ΙΚΕΑ, καθώς και η τουρκική Enka και η γαλλική Ceetrus
France.
Οι ξένοι κατέχουν σχεδόν 3,7 εκατ. τ.μ. ακίνητης περιουσίας ως αποθήκες στη Μόσχα (16%)
και 4,8 εκατ. τ.μ. σε ολόκληρη τη χώρα (12%). Το χαμηλότερο ποσοστό ξένων ιδιοκτητών
αφορά χώρους γραφείων όπου κατέχουν μόνο το 5% αυτών, ή 915 χιλ. τ.μ.
Οι διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης καταλαμβάνουν το 67% της αγοράς ξενοδοχείων της Μόσχας
(14,5 χιλ. δωμάτια). Μεταξύ των διεθνών αλυσίδων συγκαταλέγονται οι Radisson, Marriott,
Kempinski, Hyatt, Hilton, Four Seasons και Accor.
Οι περισσότεροι διεθνείς επενδυτές είναι έτοιμοι να συζητήσουν την πώληση των ακινήτων
τους, αλλά οι αγοραστές αναμένουν εκπτώσεις τουλάχιστον 20%. Επίσης, οι ξένες εταιρείες που
σκοπεύουν να πουλήσουν ακίνητα στη Ρωσία θα έχουν σίγουρα προβλήματα με την αποστολή
χρημάτων στο εξωτερικό, καθώς το ποσό που θα μεταφέρουν σε λογαριασμούς τους στο
εξωτερικό θα καθοριστεί από την Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο των συναλλαγματικών
ελέγχων.
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Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/29/04/2022/626a42fe9a7947575e4086ff?from=column_20

 Συρρίκνωση της οικονομίας της Ρωσίας κατά 11,2% προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα
Η Παγκόσμια Τράπεζα αναμένει ότι η ρωσική οικονομία, «χτυπημένη από πρωτοφανείς
κυρώσεις» δυτικών χωρών, θα συρρικνωθεί κατά 11,2% φέτος.
Επίσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, το συνολικό ΑΕΠ των χωρών
της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, το 2022, θα μειωθεί κατά 4,1%.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20220410/rossiya-1782814061.html

 Η καθαρή εκροή κεφαλαίων από τη Ρωσία το Α΄ τρίμηνο έφτασε στο μέγιστο από το 2014.
Η καθαρή εκροή κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα στη Ρωσία, το Α΄ τρίμηνο του 2022,
αυξήθηκε κατά 3,6 φορές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και ανήλθε σε 64,2
δις $ ΗΠΑ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας. Ο
δείκτης αυξήθηκε υψηλότερα μόνο το 2014, όταν η καθαρή εκροή κεφαλαίων για το Γ΄ τρίμηνο
είχε ανέλθει σε 152,1 δις $ ΗΠΑ.
Η Κεντρική Τράπεζα ορίζει ως εκροή κεφαλαίων: την αγορά από ένα πολίτη συναλλάγματος σε
μετρητά, το άνοιγμα λογαριασμού ή από φυσικό/νομικό πρόσωπο - μόνιμο κάτοικο Ρωσίας σε
ξένη τράπεζα, την επανεπένδυση κερδών από εταιρεία καταχωρημένη στο εξωτερικό η οποία
κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, την λήψη δανείου από ρωσική τράπεζα από εταιρεία
εγγεγραμμένη στο εξωτερικό με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, την αγορά από εταιρεία ή
κάτοικο Ρωσίας ακινήτων στο εξωτερικό και πολλά άλλα.
Η επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας κα Ελβίρα Ναμπιούλινα τόνισε ότι ο δείκτης καθαρής
εκροής κεφαλαίων δεν μπορεί να ταυτιστεί με την παράνομη εξαγωγή ή «φυγή» κεφαλαίων.
«Κάθε χώρα με ανοιχτή οικονομία η οποία παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
έχει τη δυνατότητα να εξάγει κεφάλαια είτε λόγω της αύξησης των κρατικών συναλλαγματικών
αποθεμάτων είτε μέσω συναλλαγών του ιδιωτικού τομέα. Εκροή κεφαλαίων δεν θεωρείται
απαραίτητα κακό, αλλά και εισροές κεφαλαίων δεν είναι πάντα καλό για την οικονομία»,
σημείωσε η κα Ναμπιούλινα.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/11/04/2022/625435289a7947d896b60d8a

 Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία είσπραξε περίπου 2 τρις ρούβλια το Α΄ τρίμηνο
Το ποσό που μετέφερε η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS) της Ρωσίας στον
ομοσπονδιακό προϋπολογισμό ανήλθε σε σχεδόν 2 τρις ρούβλια το Α΄ τρίμηνο του 2022, το
οποίο υπερβαίνει τον προγραμματισμένο στόχο κατά 510 δις ρούβλια.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία, περισσότερο από το 54% των εσόδων προέρχονται από
τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλονται στις εισαγωγές.
Ο Μάρτιος παρουσίασε μια ελαφρώς διαφορετική δυναμική μεταφοράς πληρωμών σε αντίθεση
με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Οι εισαγωγές αγαθών ήταν ελαφρώς περιορισμένες,
καταγράφοντας ελαφρά μείωση στους εισαγωγικούς δασμούς. Στις 4 Μαρτίου, σε συνέντευξή
του στο TASS, ο επικεφαλής της FCS, Βλαντιμίρ Μπουλαβίν, δήλωσε ότι η Υπηρεσία σχεδιάζει
να μεταφέρει συνολικά περίπου 6,2 τρις ρούβλια στον ρωσικό προϋπολογισμό το 2022.
https://tass.ru/ekonomika/14286267?utm_source=alta.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=alta.ru&utm_referrer=alta.ru

 Το Bloomberg προέβλεψε κέρδη ρεκόρ για τη Ρωσία ενόψει των κυρώσεων
Σύμφωνα με το Bloomberg Economics, η Ρωσία εκτιμάται ότι θα εισπράξει 321 δις $
ΗΠΑ (πάνω από το ένα τρίτο περισσότερο από το 2021) από πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού
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αερίου κατά το 2022, υπό την προϋπόθεση ότι οι κύριοι αγοραστές ρωσικών ενεργειακών πόρων
δεν θα επιβάλουν εμπάργκο στις εισαγωγές.
Η Ρωσία θα μπορούσε επίσης να αναμένει ένα ρεκόρ πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών, το
οποίο σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών (IIF) θα μπορούσε να φτάσει τα
240 δις $ ΗΠΑ. Όπως προκύπτει από την έκθεση του ομίλου IIF, οι κυρώσεις δεν κατάφεραν
μέχρι στιγμής να σταματήσουν την εισροή συναλλάγματος στη Ρωσία.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20220404/pribyl-1781589739.html?in=t

 Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε εντολή να σχηματίσει σταθερό απόθεμα σιτηρών και
ζάχαρης
Το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας έδωσε εντολή στην United Grain Company JSC
(OZK, ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης σιτηρών) να δημιουργήσει σταθερό απόθεμα σιτηρών
και ζάχαρης στο ταμείο παρέμβασης. Τα αποθέματα σιτηρών θα πρέπει να ανέρχονται σε 3 εκατ.
τόνους και της ζάχαρης σε 250 χιλ. τόνους.
Η επιλογή των οργανισμών φύλαξης των αποθεμάτων σιτηρών πραγματοποιείται σε 24
Περιφέρειες, της ζάχαρης σε 16. Η διαδικασία αυτή προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα
τέλη του 2024.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5294477?from=top_main_10

 Το Κυβερνητικό Αποθεματικό Ταμείο θα αυξηθεί κατά 273,4 δις ρούβλια
Το Κυβερνητικό Αποθεματικό Ταμείο, το οποίο δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότηση
απρόβλεπτων δαπανών και μέτρων ομοσπονδιακής σημασίας που δεν προβλέπονται στο νόμο
για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για το αντίστοιχο οικονομικό έτος, θα αυξηθεί κατά 273,4
δις ρούβλια μετά την υπογραφή σχετικού Διατάγματος. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν,
μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στη διασφάλιση της σταθερότητας της
οικονομίας έναντι των εξωτερικών κυρώσεων. Κύρια πηγή αύξησης του αποθεματικού ταμείου
είναι τα πρόσθετα δημοσιονομικά έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο που ελήφθησαν το Α΄
τρίμηνο του 2022.
Τα κεφάλαια από το ταμείο κατευθύνονται προς κοινωνικά σημαντικούς σκοπούς. Το 2021,
διατέθηκαν, ειδικότερα, για τη χρηματοδότηση εφάπαξ προεδρικών πληρωμών σε
συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά από 6 έως 18 ετών, καθώς και δραστηριότητες που
σχετίζονται με την καταπολέμηση του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς δωρεάν
φαρμάκων.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://government.ru/docs/45103/

 Κατάλογος εμπορευμάτων με μηδενικούς συντελεστές εισαγωγικών δασμών
Η υπ΄αριθμ. 63, από 12 Απριλίου 2022, Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρασιατικής
Οικονομικής Ένωσης (EAEU), προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα των οικονομιών
των κρατών μελών, καθορίζει προσωρινούς μηδενικούς συντελεστές εισαγωγικών δασμών για
ορισμένους τύπους εμπορευμάτων (387 είδη) σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κατάλογο
(Παράρτημα της Απόφασης).
Η Απόφαση δημοσιεύτηκε στις 25 Απριλίου 2022 και ισχύει αναδρομικά από τις 28
Μαρτίου 2022 μέχρι την 30.9.2022.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/laws_news/89213/
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 Άρση περιορισμών για πτήσεις σε 52 χώρες
Η ρωσική Κυβέρνηση αποφάσισε να άρει τους περιορισμούς σε πτήσεις προς 52 χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής, της Ινδίας, της Κίνας, της Νότιας Αφρικής και άλλων
φιλικών χωρών, οι οποίοι είχαν επιβληθεί λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, δήλωσε ο
πρωθυπουργός κ. Μιχαήλ Μισούστιν. Επιπλέον, από τις 9 Απριλίου, αποφασίστηκε να αρθούν
οι περιορισμοί στην έξοδο Ρώσων πολιτών από η χώρα, καθώς και στην είσοδο ξένων πολιτών
και απάτριδων στη Ρωσία μέσω του χερσαίου τμήματος των συνόρων μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/04/04/916529-rossiya-vozobnovit-aviasoobschenie-s-52-stranami

 Κάθε δέκατη εταιρεία που χρησιμοποιεί ξένο εξοπλισμό σταμάτησε την λειτουργία της
Από έρευνα που ανέθεσε ο δημοσιογραφικός οίκος RBC, προέκυψε ότι σχεδόν οι μισές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Ρωσία (46%) κατασκευάζουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες
χρησιμοποιώντας ξένα εξαρτήματα, εξοπλισμό και λογισμικό. Επίσης σημειώνεται ότι κάθε
δέκατος Ρώσος επιχειρηματίας αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή ή την παροχή
υπηρεσιών που προαπαιτούν ξένα εξαρτήματα, τα οποία όμως είναι ελλιπή ή δεν υπάρχουν στην
ρ/αγορά.
Οι επιχειρηματίες προσπαθούν να λύσουν προβλήματα σχετικά με τη διακοπή της εφοδιαστικής
αλυσίδας με διάφορους τρόπους: το 25% αναζητά νέους προμηθευτές στη Ρωσία, το 23% σε
φιλικές χώρες. Το 16% πιστεύει ότι η Κίνα θα είναι σε θέση να αναπληρώσει την προμήθεια των
απαραίτητων εξαρτημάτων, ενώ το 4% αναμένει να τα προμηθευτεί από τη Νοτιοανατολική
Ασία και το 3% από την Ινδία και τις χώρες της ΚΑΚ.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 12% των επιχειρηματιών δεν αναζητά ακόμη νέους προμηθευτές,
καθώς αναμένει να διατηρήσει ή να ανανεώσει τις σχέσεις με τους παλιούς προμηθευτές.
Σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (28%) πιστεύει ότι θα χρειαστούν έως και έξι μήνες για
την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις προμήθειες, το 5% πιστεύει ότι η διαδικασία μπορεί
να διαρκέσει ένα χρόνο, ενώ το 7% πιστεύει ότι θα χρειαστεί περισσότερο από ένα χρόνο για να
βρεθούν νέοι προμηθευτές.
Οι ειδικοί από το Κέντρο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Βραχυπρόθεσμων Προβλέψεων
χαρακτήρισαν τη διακοπή των προμηθειών ημιαγωγών από την Ταϊβάν, το πρόβλημα με τις
αλυσίδες εφοδιαστικής προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση και την απότομη αύξηση του
πληθωρισμού ως τις πιο σοβαρές συνέπειες των κυρώσεων.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/25/04/2022/6263e7609a79476070b1b8d2

Εξωτερική Αγορά
 Συμφωνία με το Ουζμπεκιστάν για την προμήθεια φρούτων, λαχανικών και οίνων
Ρώσοι εστιάτορες διαπραγματεύονται απ’ ευθείας με παραγωγούς του Ουζμπεκιστάν για
την προμήθεια φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών, οίνων, δήλωσε ο κ. Igor Bukharov,
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Ξενοδόχων της Ρωσίας (FRIO) μετά τη συνάντηση
με τον Πρέσβη του Ουζμπεκιστάν στη Ρωσία, κ Botirjon Asadov.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20220407/postavki-1782213666.html

 Απλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης συμμόρφωσης προϊόντων
Στο υπ΄αριθμ. 353, από 12 Μαρτίου 2022, Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας "Περί αδειοδοτήσεων στην Ρωσική Ομοσπονδία το 2022", προβλέπεται, μεταξύ
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άλλων, η δυνατότητα αναβολής ελέγχων επιθεώρησης από Φορείς πιστοποίησης για έξι μήνες,
εάν τα σχετικά πιστοποιητικά λήγουν εντός του 2022. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να
πραγματοποιηθεί εξ΄ αποστάσεως έλεγχος παραγωγής ή δοκιμής, όπως είχε συμβεί και κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.
Όλα τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά και οι δηλώσεις συμμόρφωσης που λήγουν εντός της
περιόδου από 14/03/2022 έως και 01/09/2022, παρατείνονται για 12 μήνες μόνον εντός της
Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Επιτρέπεται η μη έκδοση πιστοποιητικών και δηλώσεων για τις ακόλουθες κατηγορίες
προϊόντων: ανταλλακτικά, εξαρτήματα επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού σε λειτουργία
(όχι για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή όχι προς πώληση).
Δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται πιστοποιητικά και δηλώσεις για εξαρτήματα, πρώτες ύλες
και (ή) υλικά για την παραγωγή (κατασκευή) προϊόντων στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Επιτρέπεται έως την 1η Μαρτίου 2023 η εισαγωγή προϊόντων χωρίς σήμανση
(συμπεριλαμβανομένων των σημάτων EAC και STR). Η σήμανση μπορεί να πραγματοποιηθεί
μετά την εισαγωγή των προϊόντων στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά πριν αυτά
διατεθούν προς πώληση στον καταναλωτή.
Από τις 21 Μαρτίου 2022 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2022, επιτρέπεται η αξιολόγηση της
συμμόρφωσης με τις δέουσες υποχρεωτικές απαιτήσεις σύμφωνα με τη μορφή δήλωσης
συμμόρφωσης του αιτούντος, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
− η δήλωση μπορεί να εκδοθεί μόνο για μια παρτίδα και θα ισχύει για 6 μήνες από την
ημερομηνία εγγραφής για προϊόντα ρ/παραγωγής και για εισαγόμενα,
− για την καταχώριση της δήλωσης, θα είναι δυνατή η εφαρμογή εκθέσεων δοκιμών ξένων
εργαστηρίων, καθώς και τυχόν εργοστασιακών εκθέσεων των ιδίων των παραγωγών, με
απαραίτητη μετάφραση στη ρωσική (εκτός από τα παραρτήματα των πρωτοκόλλων).
− τέτοιες δηλώσεις μπορούν να εκδίδονται μόνο για τη Ρωσική Ομοσπονδία (όχι στην
Ευρασιατική Οικονομική Ένωση) και μόνο από μόνιμο κάτοικο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Σε συνέχεια προαναφερόμενου διατάγματος, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας με την υπ΄αριθμ. № 1003/ 25.03.2022 Διάταξη εξέδωσε κατάλογο
προϊόντων για τα οποία δεν εφαρμόζεται τέτοια απλοποιημένη διαδικασία.
Ο κατάλογος, ειδικότερα, περιλαμβάνει πυροτεχνικά προϊόντα, οχήματα χιονιού και βάλτου,
γεωργικά οχήματα, εξοπλισμό ανύψωσης και μεταφοράς, γερανούς, θραυστήρες, ανελκυστήρες,
τρακτέρ, αθλητικά και κυνηγετικά όπλα, ορισμένες ΔΚ παιδικού ενδύματος, πάνες παιδικές,
παιχνίδια και άλλα. Η Διαταγή τέθηκε σε ισχύ στις 5 Απριλίου και ισχύει έως την 1η
Σεπτεμβρίου 2022.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0353/

 Καταχώριση ιατρικών συσκευών για την αποφυγή ελλείψεων στην αγορά
Την 1η Απριλίου 2022 υπεγράφη το υπ΄αριθμ. 552 Κυβερνητικό Διάταγμα «Περί
έγκρισης κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής καταχώρισης ιατρικών συσκευών
σε περίπτωση έλλειψής τους ή κινδύνου έλλειψης λόγω της εισαγωγής οικονομικών
περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας ».
Το Διάταγμα προβλέπει απλούστευση της διαδικασίας κρατικής καταχώρισης εισαγόμενων
και/ή κατασκευασμένων στη Ρωσία ιατρικών συσκευών με σκοπό την βελτίωση της
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σταθερότητας της αγοράς σε κρίσιμα προϊόντα και την αποφυγή αρνητικών συνεπειών των
δυτικών κυρώσεων. Για ορισμένα προϊόντα η διαδικασία καταχώρισης θα είναι εφικτή σε 22
εργάσιμες ημέρες αντί για 50 και για άλλα ακόμη και 5 εργάσιμες ημέρες.
Ο κατάλογος των ιατρικών συσκευών που μπορούν να καταχωρηθούν με απλουστευμένο τρόπο
θα καθοριστεί από ειδική διυπουργική επιτροπή, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους του
Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου, Υπουργείου Οικονομικών,
Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, της Ομοσπονδιακής Αντιμονοπωλιακής Υπηρεσίας, της
Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας και της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας. Το
παρόν Διάταγμα ισχύει έως 1 Σεπτεμβρίου 2023.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://government.ru/news/45046/

 Η ρωσική αγορά αυτοκινήτου, τον Μάρτιο τ.ε., υποχώρησε κατά 63%
Σύμφωνη με την Ένωση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (AEB), η ρωσική αγορά
αυτοκινήτου, τον Μάρτιο, υποχώρησε κατά 63%. Οι πωλήσεις επιβατικών και ελαφρών
επαγγελματικών οχημάτων μειώθηκαν άμεσα κατά 62,9%, στις 55,1 χιλ. μονάδες. Επιπλέον,
ούτε μία επωνυμία αυτοκινήτων δεν παρέμεινε στο μαύρο του top 10. Τα ποσοστά πτώσης των
πωλήσεων είναι παρόμοια για όλες τις επωνυμίες.
Οι πωλήσεις της Lada μειώθηκαν κατά 64% (στις 12,3 χιλιάδες αυτοκίνητα), οι πωλήσεις της
Kia και της Hyundai μειώθηκαν κατά 68% (6,3 χιλιάδες και 4,9 χιλιάδες, αντίστοιχα).
Ξεχωρίζουν μόνο οι παραδοσιακά εγχώριες μάρκες GAZ και UAZ, οι πωλήσεις των οποίων
μειώθηκαν κατά 36% (2,9 χιλιάδες) και 19% (2,2 χιλιάδες), αντίστοιχα.
Αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν μόνον η Isuzu (κατά 467%, έως 153 μονάδες), η Chevrolet
(κατά 91%, έως και 82 μονάδες) και η Chery Exeed (κατά 63%, έως και 505 μονάδες).
Σημειώστε ότι τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις πωλήσεις της BMW και της Mercedes, οι
οποίες αναφέρονται μόνο ανά τρίμηνο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2022, οι
πωλήσεις μειώθηκαν κατά 28,4% στις 277,3 χιλιάδες τεμάχια.
Ο Μάρτιος είναι ο πρώτος μήνας που η ουκρανική κρίση αντικατοπτρίστηκε στα στατιστικά των
πωλήσεων οχημάτων. Στις 24 Φεβρουαρίου, οι αυτοκινητοβιομηχανίες άρχισαν να αναστέλλουν
τις αποστολές αυτοκινήτων λόγω έντονης διολίσθησης του ρουβλίου με παράλληλες επιπτώσεις
στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες ξένες εταιρείες,
εκτός από τις κινεζικές, έχουν ανακοινώσει επίσημα την αναστολή των πωλήσεων και της
παραγωγής των στη Ρωσία.
Υπάρχουν μόνο τέσσερα εργοστάσια αυτοκινήτων στη χώρα - GAZ, UAZ, Mazda-Sollers και
Haval.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5294875

Ενέργεια-Περιβάλλον
 Παραγωγή της Gazprom 1η Ιανουαρίου – 15η Απριλίου 2022
Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Απριλίου 2022, η Gazprom, σύμφωνα με
προκαταρκτικά στοιχεία, παρήγαγε 155,9 δις κ.μ φ.α, λιγότερο κατά 1,3% ή 2,1 δισ. κ.μ. από
την ίδια περίοδο του 2021.
Οι εξαγωγές σε χώρες εκτός ΚΑΚ ανήλθαν σε 44,6 δις κ.μ φ.α., λιγότερο κατά 26,4% ή 16 δις
κ.μ από την ίδια περίοδο του 2021. Παράλληλα, οι εξαγωγές φα προς την Κίνα αυξάνονται
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μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia στο πλαίσιο διμερούς μακροπρόθεσμης
σύμβασης μεταξύ της Gazprom και της CNPC.
Σύμφωνα με την Gas Infrastructure Europe (GIE), στις 19 Μαρτίου έληξε η περίοδος
απόσυρσης 1 φ.α από ευρωπαϊκές υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης (είχαν απομείνει σε
αυτές μόνον 25,2 δις κ.μ φ.α). Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα κατά τη
μακροπρόθεσμη περίοδο παρατήρησης και κατά 5,5 δις κ.μ φ.α λιγότερο, σε σύγκριση με την
ίδια ημερομηνία το 2021.
Κατά την περασμένη χειμερινή περίοδο (σημ. 2022) 51 δις κ.μ φ.α αποσύρθηκαν από τα UGSF
στην Ευρώπη. Την χειμερινή περίοδο 2020/2021, 67,3 δις κ.μ φ.α αποσύρθηκαν από τις
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, και αναπληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2021 με μόνο 47,3 δις κ.μ
φ.α ήτοι 107,8% του όγκου που μπόρεσαν να αντλήσουν οι εταιρείες το καλοκαίρι του 2021.
Έτσι, για να αναπληρωθούν τα αποθέματα στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις UGS στο επίπεδο
που παρείχε τη χειμερινή περίοδο 2020/2021, θα χρειαστεί να αντληθούν 71 δις κ.μ φ.α στο
επίπεδο που δημιουργήθηκε από τον χειμώνα 2019/2020, δηλ. 72,4 δις κυβικά μέτρα φ.α.
Ακόμη και για να φτάσουμε στο επίπεδο του 90% της αποθηκευτικής ικανότητας, που έχει
δηλωθεί ως στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητο να αντληθούν 63 δις κυβικά
μέτρα φ.α. Ωστόσο, αυτό είναι επίσης πολύ φιλόδοξο. Τα τελευταία χρόνια, αυτός ο όγκος δεν
έχει αντληθεί μέσα σε μια περίοδο (εποχή) και δεν αρκεί για να εγγυηθεί ότι θα καλύψει τις
ανάγκες σε περίπτωση πολύ κρύου χειμώνα.
Η αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης
είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ημερήσια όρια όγκων
έγχυσης, τα οποία περιορίζονται από τις τεχνολογικές δυνατότητες των εγκαταστάσεων
αποθήκευσης. Επιπλέον, η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που διατίθεται στην ευρωπαϊκή
αγορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση στην αναπτυσσόμενη ασιατική αγορά.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/march/article548637/

 Πληρωμές φυσικού αερίου από Πολωνία και Βουλγαρία
Ο όμιλος Gazprom σε ανακοίνωσή του στις 27.4.2022 ανέφερε ότι, από το τέλος της εργάσιμης
ημέρας στις 26 Απριλίου, η GAZPROMEXPORT δεν έλαβε πληρωμές για προμήθειες φυσικού
αερίου τον Απρίλιο από την Bulgargaz (Βουλγαρία) και την PGNiG (Πολωνία) σε ρούβλια,
σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 172, από 31 Μαρτίου 2022, Διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, με βάση το οποίο οι πληρωμές για το αέριο που παρέχεται από την 1η Απριλίου
πρέπει να γίνονται σε ρούβλια χρησιμοποιώντας τα νέα στοιχεία, για τα οποία οι
αντισυμβαλλόμενοι ενημερώθηκαν έγκαιρα.
Ως εκ τούτου, η Gazprom Export ενημέρωσε την Bulgargaz και την PGNiG για την αναστολή
της παροχής φυσικού αερίου από τις 27 Απριλίου έως ότου γίνει η πληρωμή σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζει το Διάταγμα.
Η Βουλγαρία και η Πολωνία είναι κράτη διέλευσης. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης
άντλησης ρωσικού φυσικού αερίου από την ποσότητα της διαμετακόμισης προς τρίτες χώρες, οι
προμήθειες προς αυτές θα μειώνονται κατά την ίδια ποσότητα.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/april/article551659/
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ
Υπεύθυνος έκδοσης: Χρήστος Φαρμάκης – Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ
Συντάκτης: Natalia Shango - Assistant of Economic & Commercial Affairs
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή.
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Μόσχας, παρακαλείστε
όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-moscow@mfa.gr).
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα
υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσης τους ή για στατιστικούς
σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό
και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το
Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon).
4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές
(Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και
από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ – Μόσχας τηρεί επιφύλαξη ως προς
τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους.
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