
Ο Πούτιν καθιέρωσε νέα διαδικασία για τις πληρωμές ευρωομολόγων

Οι υποχρεώσεις της Ρωσίας στο πλαίσιο των ευρωομολόγων θα θεωρηθούν ορθά εκπληρωμένες 
εφόσον οι πληρωμές έγιναν σε ρούβλια, αναφέρει το διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ 
Πούτιν που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην επίσημη πύλη νομικών πληροφοριών.

Ειδικότερα, το έγγραφο καθορίζει τις λεπτομέρειες της συνεργασίας με τα ξένα αποθετήρια, την 
τήρηση ειδικών λογαριασμών, την αναπροσαρμογή των κεφαλαίων που πιστώνονται σε αυτά και 
τις πληρωμές των τοκομεριδίων των ομολόγων.

«Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ευρωομόλογα της Ρωσικής Ομοσπονδίας θεωρούνται 
δεόντως εκπληρωμένες εφόσον πραγματοποιούνται σε ρούβλια σε ποσό ισοδύναμο με την αξία των 
υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα και υπολογίζονται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία του ξένου 
νομίσματος που διαμορφώθηκε στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας την 
ημέρα που η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποίησε την πληρωμή στον κεντρικό θεματοφύλακα», 
αναφέρει το διάταγμα.

Ο αρχηγός του κράτους έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο και το υπουργείο Οικονομικών να 
προσδιορίσουν τις τράπεζες για τις πληρωμές των ευρωομολόγων στο πλαίσιο του νέου 
καθεστώτος εντός 10 ημερών και να διευθετήσουν το τεχνικό μέρος του ζητήματος. Επιπλέον, το 
υπουργείο σε συντονισμό με την Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να «καθορίσει τη σειρά 
αναπροσαρμογής των ποσών», τα οποία πιστώνονται σε ειδικούς λογαριασμούς για πληρωμές επί των
τίτλων, και να «καθορίσει κατάλογο εγγράφων, που επιβεβαιώνουν τα δικαιώματα του κατόχου 
ομολόγου» εντός δύο ημερών.

Η Ρωσική κυβέρνηση μείωσε το επιτόκιο για τα στεγαστικά ενυπόθηκα δάνεια στο 7%.

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν δήλωσε ότι υπέγραψε διάταγμα για τη μείωση του 
προνομιακού επιτοκίου ενυπόθηκων δανείων στο 7%. Η διάρκεια του προγράμματος και οι 
παράμετροί του παρέμειναν οι ίδιες.

«Άλλο ένα κυβερνητικό διάταγμα υπογράφηκε μετά από απόφαση του προέδρου. Πρόκειται για 
μείωση του προνομιακού επιτοκίου των προνομιακών στεγαστικών δανείων από 9% σε 7%», δήλωσε
ο Μισούστιν στη συνάντηση. Ένα απόσπασμα της εκπομπής δημοσιεύθηκε στο κυβερνητικό 
λογαριασμό στο Telegram.

Η απαλλαγή θα ισχύει για δάνειο ύψους 12 εκατ. ρουβλίων για τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη 
και τις περιφέρειες Μόσχας και Λένινγκραντ και 6 εκατ. ρουβλίων για άλλες πόλεις και 
περιφέρειες. Ταυτόχρονα, το μέγιστο ποσό δανείου αυξήθηκε σε 30 εκατ. και 15 εκατ. ρουβλίων 
αντίστοιχα από την 1η Μαΐου - το μέρος του ποσού που λείπει μπορεί να ληφθεί με επιτόκιο της 
αγοράς.

Ο αντιπληθωρισμός στη Ρωσία για την περίοδο 11-17 Ιουνίου 2022 ήταν 0,12%, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Ρόσστατ.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο αντιπληθωρισμός κινούνταν ήταν 0,14%.

Από τις αρχές Ιουνίου, ο δείκτης τιμών καταναλωτή έχει μειωθεί κατά 0,26%, ενώ από την αρχή 
του έτους έχει αυξηθεί κατά 11,51%. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 16,42% 
στις 17 Ιουνίου 2022 (όπως υπολογίστηκε με βάση τα μέσα ημερήσια στοιχεία για το τρέχον και το 
περασμένο έτος στις ίδιες ημερομηνίες).



Η πτώση των τιμών στα φρούτα και στα λαχανικά κυμάνθηκε από 9,7%  (πχ στα λάχανα) έως 2,1%
(πχ. στα καρότα), σαφώς μεγαλύτερη απ' ότι στα γαλακτοκομικά, αλλαντικά, αυγά που κυμάνθηκε 
από 0,6% έως 0,1%, το ίδιο και στα ζυμαρικά, παιδικές τροφές, προϊοντα αρτοποιίας κονσέρβες 
κλπ
Στα μη διατροφικά προϊόντα, φάρμακα και υπηρεσίες οι μειώσεις κινήθηκαν από 0,1% έως  λίγο 
περισσότερο από 1,0%.

Τι συντελείται σήμερα, κάτω από δύσκολες συνθήκες στη Ρωσία.  Το παράδειγμα μιας μικρής
περιοχής.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της περιφερικής διοίκησης της περιφέρειας Περμ (βλέπε στο τέλος 
του κειμένου) υπό την προεδρία του κυβερνήτη Ντμίτρι Μακόνιν, συζητήθηκε το θέμα της 
βιομηχανικής ανάπτυξης στην περιοχή.

«Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί. Κατά τους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, ο δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής ανά οικονομική δραστηριότητα ήταν 101,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτό είναι πολύ καλό, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές 
οικονομικές συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να διασφαλίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων
των εταιρειών μας και συνεχίζουμε να υπογράφουμε νέες συμφωνίες βιομηχανικής συνεργασίας για το
σκοπό αυτό. Περισσότερες από 540 εταιρείες από την περιοχή του Περμ συμμετέχουν τώρα σε αυτό. 
Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, παρέχουν τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες τους σε 
40 βιομηχανικές επιχειρήσεις. Διευρύνουμε τον κατάλογο αυτών των μεγάλων εταιρειών-εταίρων», 
τόνισε ο κυβερνήτης.

Ο Αλεξέι Τσιμπίσοφ, αναπληρωτής πρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός Βιομηχανίας και 
Εμπορίου της περιφέρειας του Περμ, σημείωσε ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 6 χιλιάδες 
βιομηχανικές επιχειρήσεις στην περιοχή, οι οποίες απασχολούν σχεδόν 232.000 άτομα. Κατά τους 
πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, οι μέσοι μισθοί αυξήθηκαν κατά σχεδόν 16% σε 
σχέση με την ίδια περίοδο του 2021 - έως και 61.600 ρούβλια. Οι επενδύσεις σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ήταν σχεδόν 43 δισεκατομμύρια ρούβλια,
16,6% υψηλότερες από την ίδια περυσινή περίοδο .

Σύμφωνα με το περιφερειακό Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, ο όγκος των συμβάσεων 
μεταξύ περιφερειακών επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 800 δισεκατομμύρια 
ρούβλια μέσα σε τέσσερα χρόνια.

«Η βιομηχανική συνεργασία είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή Κάμα για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης των επενδύσεων στη βιομηχανία και τη δημιουργία ευνοϊκού οικονομικού 
κλίματος. Εφαρμόζονται τόσο οικονομικά όσο και μη οικονομικά μέτρα στήριξης. Οι στόχοι μας είναι
να αυξήσουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συνεργασία, να αυξήσουμε τον 
όγκο των πωλήσεών τους, καθώς και να βρούμε νέους πελάτες. Το 2021, 23 μεγάλες εκμεταλλεύσεις 
έχουν υπογράψει 18 συμφωνίες συνεργασίας μαζί μας. Σχεδιάζουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των 
πελατών σε 42 το 2023 και σε 50 το 2024. Τα κάνουμε όλα αυτά προκειμένου οι εταιρείες μας να 
διευρύνουν τις αγορές πωλήσεών τους«, διευκρίνησε ο Αλεξέι Τσιμπίσοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο της βιομηχανικής συνεργασίας οι εταιρείες της Περμ 
προσφέρουν στους πελάτες τους ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από φόρμες και προστατευτικό 
εξοπλισμό έως εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των ρομπότ. Οι 
περιφερειακές αρχές, από την πλευρά τους, παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια ώστε οι επιχειρήσεις να
μπορούν να υλοποιήσουν όλα τα αναπτυξιακά τους σχέδια.



«Επιδιώκουμε επίσης να διευρύνουμε τον κατάλογο των τομέων βιομηχανικής συνεργασίας, έτσι ώστε
σε περίπτωση διακυμάνσεων σε ορισμένες αγορές τα προϊόντα των βιομηχανικών επιχειρήσεων να 
έχουν ζήτηση λόγω ανάπτυξης νέων τομέων», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη δημιουργία ευκαιριών για τις εταιρείες προκειμένου να βρουν νέους 
πελάτες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της περιοχής Κάμα, 95 
επιστημονικά και τεχνικά σεμινάρια (STS) και συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν το 2021-
2022, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πελάτες εξέτασαν μια σειρά προτάσεων από μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής Περμ για συνεργασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι 
επιχειρήσεις στην περιοχή του Περμ έλαβαν περίπου 8.000 τεχνολογικές εργασίες υποκατάστασης 
εισαγωγών από πελάτες μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ έχουν ήδη προταθεί λύσεις για 1.800 από 
αυτές.

Ο Αντρέι Ρεζνίκοφ, επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της INGK, παρουσίασε μερικά 
παραδείγματα από τη προσωπική του εμπειρία.
«Συμμετείχαμε στην κατασκευή του νέου συγκροτήματος της AKM της Metafrax, εργαζόμαστε στο 
εργοστάσιο της Gubakha σε προγράμματα σέρβις σύνθετου δυναμικού εξοπλισμού, βρισκόμαστε σε 
ενεργό διάλογο με την Uralkali σχετικά με το σέρβις των στροβίλων Siemens, συμπεριλαμβανομένης 
της προμήθειας όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών. Για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα της 
παραγωγής, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να προσλάβουμε ειδικούς από το Ομοσπονδιακό Κέντρο 
Αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Παραγωγικότητα της εργασίας», ενώ τα 
προγράμματα του Ταμείου Ανάπτυξης της Βιομηχανίας μας επιτρέπουν να μετασκευάσουμε το νέο 
χώρο παραγωγής για να επιταχύνουμε τη διαδικασία αντικατάστασης του ξένου εξοπλισμού. Θα 
ήθελα να σημειώσω το μεγάλο ενδιαφέρον των περιφερειακών αρχών για τη στήριξη των 
περιφερειακών παραγωγών και την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης που παρέχονται για την
προώθηση των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή της Κάμα»

Στο τέλος της συζήτησης, ο Ντμίτρι Μαχόνιν, επικεφαλής της Περιφέρειας Κάμα, τόνισε την 
ανάγκη επίλυσης του ζητήματος της μείωσης του χρόνου που απαιτείται για τη σύνδεση των 
εγκαταστάσεων των εταιρειών με τα τεχνικά δίκτυα, γεγονός που θα διευκολύνει την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων. Αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει άμεσα το επενδυτικό κλίμα στην περιοχή Κάμα. Ο 
κυβερνήτης έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεργαστούν για το θέμα αυτό με τις 
εταιρείες εφοδιασμού. «Οι συζητήσεις μαζί τους πρέπει να είναι διεξοδικές και σκληρές», τόνισε ο 
Ντμίτρι Μακόνιν.

Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα, του τι συμβαίνει σε μια περιοχή όπως το Περμ (799.68 τχμ και 
πληθυσμό 1,051,583 κατοίκους).

Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε τι συμβαίνει σε άλλες με μεγαλύτερη δυναμικότητα. Σε 
μια περιοχή τον Ελλαδικό χώρο, θα έψαχνε κανείς να βρει βιομηχανικές ή άλλες επιχειρήσεις 



για να συγκρίνει. Στην καλύτερη περίπτωση θα έβρισκε μόνο καφετέριες και τουριστικά 
καταλύματα.

Μόνο με τρεις κινήσεις - 3.500 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στη Μόσχα.

Οι επενδυτές έχουν δεσμευτεί να δημιουργήσουν 3,5 χιλιάδες θέσεις εργασίας με την κατασκευή 
δύο εμπορικών κέντρων στην οδό Ελεβάτορ και στην εθνική οδό Οτσακόφσκαγιε, ενός 
πολυλειτουργικού κέντρου στην τοποθεσία Οστάφιεβο και ενός κτιρίου γραφείων και επιχειρήσεων
στο Ρούμπλεβο-Αρχανγκέλσκαγιε κοντά στο χωριό Ζαχάρκοβο. Η συνολική έκταση των 
εγκαταστάσεων θα είναι περίπου 55 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, οι επενδύσεις για την 
υλοποίηση του έργου θα υπερβούν τα επτά δισεκατομμύρια ρούβλια.

Το πρόγραμμα για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας εγκρίθηκε το 2019. Παρέχει 
κίνητρα για επενδυτές που κατασκευάζουν βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, 
επιστημονικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, υγείας και κοινωνικής φροντίδας, αθλητικές, 
πολιτιστικές, εμπορικές, εστίασης, εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, ξενοδοχεία κ.λπ.

Οι επενδυτές επωφελούνται με τη μορφή μειωμένων εισφορών στον προϋπολογισμό της πόλης για 
την αλλαγή του είδους της επιτρεπόμενης χρήσης των οικοπέδων κατά την υλοποίηση των έργων 
τους, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κατοικιών.

Το πρόγραμμα θα διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ανάπτυξη νέων οικισμών, 
καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις υφιστάμενες γειτονιές και τη μείωση των 
μετακινήσεων εντός της πόλης. Έχουν εγκριθεί έργα που αφορούν επενδύσεις άνω των 92 
δισεκατομμυρίων ρουβλίων. Θα δημιουργήσουν περισσότερες από 33.000 θέσεις εργασίας.

Η Ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε ένα πενταετές σχέδιο οδοποιίας μέχρι το τέλος του 2027, με 5 
τρισεκατομμύρια ρούβλια που θα διατεθούν από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Αυτό 
ανακοίνωσε ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν σε συνεδρίαση του υπουργικού 
συμβουλίου την Τετάρτη.

«Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει ένα πενταετές σχέδιο στον τομέα της οδοποιίας», δήλωσε. - «Η 
χρηματοδότηση θα παρασχεθεί μέχρι το τέλος του 2027. Θα διαθέσουμε πάνω από 5 τρισεκατομμύρια
ρούβλια από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την 
κατασκευή από την αρχή πάνω από 4.000 χιλιομέτρων σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων».

Συνολικά, είπε, δεδομένων των κονδυλίων από το Εθνικό Ταμείο Πρόνοιας και τους 
περιφερειακούς προϋπολογισμούς, το ποσό της χρηματοδότησης για το σχέδιο θα ξεπεράσει τα 13 
τρισεκατομμύρια ρούβλια, τα οποία «θα επιτρέψουν την αναβάθμιση πάνω από 100.000 
χιλιομέτρων δρόμων σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου υπενθύμισε ότι πρόσφατα συζητήθηκαν λεπτομερώς 
συγκεκριμένα μέτρα και βήματα που απαιτούνται για την ενίσχυση του οδικού δικτύου, τη 
βελτίωση του όγκου και της ποιότητας της οδοποιίας σε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο 
Βλαντίμιρ Πούτιν. Τα μέτρα αυτά εγκρίθηκαν από τον επικεφαλής του κράτους και 
συμπεριλήφθηκαν στο εγκεκριμένο σχέδιο.

Σύμφωνα με τον Μισούστιν, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, μέσω του πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματός του, θα βοηθήσει τη ρωσική οικονομία να προσαρμοστεί καλύτερα στην πίεση 
των εξωτερικών κυρώσεων, θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν τα 



εφοδιαστικά συστήματα, να παραδίδουν αγαθά ταχύτερα και φθηνότερα και να 
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στις περιφέρειες.

Όπως αναφέρθηκε στο επίσημο κανάλι του Υπουργικού Συμβουλίου στο Telegram, το σχέδιο 
περιλάμβανε περισσότερες από 250 δραστηριότητες για την κατασκευή και επισκευή 
ομοσπονδιακών, περιφερειακών, διαδημοτικών και τοπικών δρόμων. Ο κύριος σκοπός του έργου 
αυτού είναι να αποκαταστήσει το οδικό δίκτυο σε σύγχρονη κατάσταση, όσον αφορά το 85% των 
δρόμων σε 105 μεγάλα αστικά κέντρα και πάνω από το 50% των δρόμων στις περιφέρειες μέχρι το 
2027.

Μια ακόμη «11η Σεπτέμβρη», αλλά αυτή τη φορά θα είναι στη Ρωσία και μάλιστα για να 
κάνουν εκλογές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε επιχειρησιακή συνάντηση με τα μέλη του Ρωσικού 
Συμβουλίου Ασφαλείας πρότεινε να συζητηθούν οι προετοιμασίες για την Ενιαία Ημέρα 
Ψηφοφορίας του Σεπτεμβρίου, τονίζοντας ότι θα πρέπει να διεξαχθεί με αξιοπρεπή τρόπο, 
εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας.

«Ας μιλήσουμε σήμερα για την προετοιμασία της ενιαίας ψηφοφορίας του Σεπτεμβρίου. Πρέπει να 
προετοιμαστούμε γι' αυτό και να το πραγματοποιήσουμε με αξιοπρέπεια, ένα σημαντικό εθνικό 
πολιτικό γεγονός. Εξασφαλίστε τις απαραίτητες συνθήκες, και τα μέτρα ασφαλείας», δήλωσε σε 
συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Την ενιαία ημέρα της ψηφοφορίας, στις 11 Σεπτεμβρίου 2022, θα διεξαχθούν εκλογές σε 
διάφορα επίπεδα στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτές περιλαμβάνουν την εκλογή 15 επικεφαλής 
των συνιστωσών κρατικών οντοτήτων της Ομοσπονδίας (14 άμεσες εκλογές, καθώς και 1 
εκλογή με ψηφοφορία στο κοινοβούλιο) και την εκλογή βουλευτών σε έξι νομοθετικά όργανα 
της κρατικής εξουσίας στις Ρωσικές συνιστώσες.


