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Βασικά οικονομικά μεγέθη
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 Ευρώ = 72,7 Ρούβλια (01.06.2018)
Εξέλιξη ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου
01.06.2017 έως 01.06.2018:

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος
Κατρούγκαλος, κατά την παρέμβασή του σε
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις
ελληνορωσικές
οικονομικές
σχέσεις
που
διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς
Οικονομικού Forum της Αγίας Πετρούπολης (Αγία
Πετρούπολη, 24-26.05.2018). «Οι ελληνορωσικές
οικονομικές σχέσεις έχουν σημαντικά περιθώρια
ανάπτυξης, σε τομείς όπως ο τουρισμός, η
ναυτιλία, ο αγροτοδιατροφικός και η ενέργεια»,
πρόσθεσε ο κ. Κατρούγκαλος, εκφράζοντας
παράλληλα την πεποίθηση ότι η Μικτή
Διυπουργική Επιτροπή Ελλάδος-Ρωσίας θα
πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη του έτους στη
Ρωσία. Επίσης, συμφωνήθηκε με τη Ρωσική
Ένωση Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών (RSPP)
να πραγματοποιηθεί μέσα στο φθινόπωρο του
2018 μεγάλη επιχειρηματική και επενδυτική
αποστολή
στην
Αθήνα.
Στη
συζήτηση
συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Βιομηχανίας
και Εμπορίου της Ρωσίας, κ. Γιόργκι Καλαμάνοφ,
ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του
Πρωθυπουργού,
κ.
Γιώργος
Τσίπρας,
ο
αντιπρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων
και Επιχειρηματιών, κ. Αλεξάντρ Μουρίτσεφ, ο
πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Αναστάσιος
Τζήκας, ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας
υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κ.
Νικήτα
Βαντσένκιν,
ο
πρόεδρος
του
Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ.
Δημήτρης Μπακόλας και ο πρόεδρος της Εθνικής
Ένωσης παραγωγών σιτηρών, κ. Πάβελ Σουρίκιν.
Τη συζήτηση συντόνισε ο ειδικός σύμβουλος του
Πρωθυπουργού, κ. Δημήτρης Βελάνης. Η τοπική
κυβέρνηση της Αγίας Πετρούπολης και το
Ελληνορωσικό
Εμπορικό
Επιμελητήριο
υπέγραψαν συμφωνία για την προώθηση
τουριστικών και εμπορικών συναλλαγών. Επίσης,
είκοσι και πλέον ελληνικές επιχειρήσεις που
συμμετέσχον στο Forum υπέγραψαν συμφωνίες
συνεργασίας σε τομείς όπως ο ναυτιλιακός, ο
αγροτοδιατροφικός και
ο τουρισμός. Στο
περιθώριο των εργασιών του Forum, ο
Αναπληρωτής
Υπουργός
Εξωτερικών
συναντήθηκε με την Υπουργό (αρμόδια για θέματα
Ολοκλήρωσης
και
Μακροοικονομίας)
της
Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής, κα Τατιάνα
Βαλοβάγια.

από

ΑΕΠ
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Rosstat, το
ρωσικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 1,3% στο α΄
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ρυθμός που
προσεγγίζει τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τραπέζης
της Ρωσίας (1,3% - 1,5%). Η τελευταία αναμένει
μεγέθυνση της τάξης του 1,5% - 2,0% στο σύνολο
του έτους, ενώ το Υπουργείο Οικονομικής
Ανάπτυξης αναμένει επίδοση της τάξης του 2,1%.
Στις δικές του εκτιμήσεις, το ΔΝΤ κάνει λόγο για
μεγέθυνση 1,7% φέτος και 1,5% το 2019.
[Vedomosti, TASS, Reuters]

Εξωστρέφεια
Συμμετοχή ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου στο
Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ Αγ. Πετρούπολης
«Η
ελληνική
οικονομία
επιστρέφει
στην
κανονικότητα με την έξοδο από τα μνημόνια τον
Αύγουστο 2018 και οι ξένες επενδύσεις,
συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών, μπορούν να
συμβάλλουν στην επίτευξη σημαντικών ρυθμών
ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο
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Εξωτερικός Τομέας

Συνάντηση
γνωριμίας
και
διαλόγου
επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων και
Ελλήνων-στελεχών ξένων επιχειρήσεων
Μετά
από
πρωτοβουλία
του
Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας Μόσχας και του Ελληνο-Ρωσικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου, πραγματοποιήθηκε,
στις 23/5, στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία,
συνάντηση γνωριμίας, διαλόγου και συντονισμού
εκπροσώπων
εδώ
δραστηριοποιούμενων
επιχειρήσεων
ελληνικών
συμφερόντων
και
Ελλήνων-στελεχών μεγάλων ρωσικών και ξένων
επιχειρήσεων.
Χαιρετισμούς
απηύθυναν
ο
Πρέσβης της Ελλάδος, κ. Α Φρυγανάς, και ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Δημήτριος
Μπακόλας. Τη συζήτηση συντόνισε ο επικεφαλής
του Γραφείου ΟΕΥ, Α. Καραπέτσας. Στην
πρόσκληση ανταποκρίθηκαν θετικά 59 άτομα.
Ζητούμενα της συνάντησης ήταν:

Διεθνές Οικονομικό Forum Αγίας Πετρούπολης
Στις 24-26 Μαΐου έλαβε χώρα το φετινό Διεθνές
Οικονομικό Forum της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF
2018: https://forumspb.com/en), με τη συμμετοχή
17.000 συνέδρων από 143 χώρες (έναντι 14.000
το 2017). Κατά τους διοργανωτές, στο πλαίσιο του
SPIEF 2018 υπεγράφησαν τουλάχιστον 550
συμφωνίες, αξίας $ 38,1 δισ.. Σημαντικές στιγμές
του φετινού Forum ήταν:
- Η συμμετοχή, στην ολομέλεια, του
Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του
Προέδρου
της
Γαλλίας,
του
Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας και της Γεν.
Δ/ντριας του ΔΝΤ.
- Οι διμερείς επαφές του Προέδρου Putin με
τους
προαναφερθέντες
υψηλούς
προσκεκλημένους.
- Οι δηλώσεις Putin περί κρατών «που
χρησιμοποιούν τις κυρώσεις ως εργαλεία
άσκησης εμπορικής πολιτικής».
- Οι δηλώσεις Lagarde σχετικά με τα «τρία
σύννεφα» που φαίνονται στον ορίζοντα και
απειλούν τη διεθνή οικονομία. Αυτά είναι
το αυξημένο κρατικό χρέος ($ 162 τρισ.,
ήτοι 225% του παγκόσμιου ΑΕΠ), η
εύθραυστη χρηματοοικονομική ισορροπία
(συνεπεία της αμερικανικής νομισματικής
πολιτικής) και οι παίκτες του διεθνούς
συστήματος
που
επιδιώκουν
την
ανατροπή των κανόνων που ρυθμίζουν
την κυκλοφορία κεφαλαίων, υπηρεσιών
και αγαθών, δηλαδή την κατάλυση του
ισχύοντος οικονομικού συστήματος.
- Η υπογραφή συμφωνίας συμμετοχής της
γαλλικής Total (www.total.com) στο project
Arctic LNG της ρωσικής Novatek
(www.novatek.ru/en).

• η γνωριμία των επιχειρηματιών και στελεχών
που δραστηριοποιούνται στη χώρα μεταξύ
τους,
• η γνωριμία των ίδιων με επιχειρηματίες και
στελέχη που λειτουργούν με βάση την Ελλάδα
και ενδιαφέρονται για τη ρωσική αγορά,
• η γνωριμία όλων των παραπάνω με το
Γραφείο
Οικονομικών
&
Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας και την Πρεσβεία
γενικότερα,
• η πληροφόρηση σχετικά με δυνατότητες
υποστήριξης
της
δράσης
των
ενδιαφερομένων από το Ελληνο-Ρωσικό
Εμπορικό Επιμελητήριο.
Η εκδήλωση αξιολογείται ως επιτυχημένη, τόσο
λόγω της θετικής ανταπόκρισης επιφανών
στελεχών στην πρόσκληση συμμετοχής στη
συγκεκριμένη συνάντηση, όσο και λόγω του
διαφαινόμενου ενδιαφέροντος να εγκαινιαστεί ένα
δίκτυο αποτελεσματικής επικοινωνίας, που θα
μπορούσε να διευκολύνει τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση αμοιβαία επωφελών πρωτοβουλιών.

Ξένες επενδύσεις
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τραπέζης της
Ρωσίας, το 2017 εισέρρευσαν στη χώρα Άμεσες
Ξένες Επενδύσεις αξίας $ 27,9 δισ.. Κύριες χώρες
(επίσημης) προέλευσης των επενδυτών ήταν οι
Μπαχάμες (6,3 δισ.), η Κύπρος (7,8 δισ.), το
Λουξεμβούργο, (3,4 δισ.) και η Σιγκαπούρη. Την
ίδια χρονιά εξέρρευσαν ρωσικές επενδύσεις αξίας
$ 38,6 δισ., εκ των οποίων 20 δισ. στην Κύπρο,
6,7 δισ. στην Αυστρία, 6 δισ. στη Σιγκαπούρη και
2,2 δισ. στην Ελβετία (30 εκ. στην Ελλάδα).

Επενδυτικά σεμινάρια Πρεσβείας Μόσχας και
Enterprise Greece (Μόσχα, Αγ. Πετρούπολη)
H Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα και ο
οργανισμός “Enterprise Greece” διοργάνωσαν, στη
Μόσχα (30/5) και στην Αγία Πετρούπολη (31/5),
Σεμινάρια παρουσίασης επενδυτικών ευκαιριών
στους κλάδους του τουρισμού και των ακινήτων
στην Ελλάδα, καθώς και παρουσίασης του
ελληνικού προγράμματος Golden Visa. Το
στοχευμένο ακροατήριο των δύο εκδηλώσεων
περιλάμβανε περισσότερα από 100 άτομα στη
Μόσχα και περίπου 60 στην Αγία Πετρούπολη,
όπου το
σεμινάριο
συνδιοργανώθηκε σε
συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο της Περιφέρειας Leningrad.

Σύνοδος Κορυφής ΕΟΕ
Στις 14/5 συνεδρίασε στο Σότσι το Ανώτατο
Ευρασιατικό Οικονομικό Συμβούλιο. Πρόκειται για
το ανώτατο όργανο της Ευρασιατικής Οικονομικής
Ένωσης (ΕΟΕ). Στη συνεδρίαση συμμετέσχον οι
Πρόεδροι της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, του
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Καζακστάν και της Κιργιζίας και ο Πρωθυπουργός
της Αρμενίας. Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα
ενέργειας, ψηφιακής οικονομίας, ιατρικής και
περιβάλλοντος. Επίσης, οι ηγέτες των κρατώνμελών της ΕΟΕ αποφάσισαν να παραχωρήσουν
καθεστώς παρατηρητή στη Μολδαβία και
αναγνώρισαν τη χρησιμότητα συγκρότησης
Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΟΕ, με
σκοπό την κατάρτιση συντονισμένης πολιτικής
στον οικείο τομέα. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής
Ομοσπονδίας δήλωσε ότι η ΕΟΕ κρίνεται σκόπιμο
να επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας ενιαίας
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, στην ενδυνάμωση
των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και στην
ενίσχυση της παραγωγής και της τεχνολογικής
συνεργασίας. Ο κ. Πούτιν παρατήρησε ότι το
ενδοενωσιακό εμπόριο κινείται ανοδικά, η
διάρθρωση των εξαγωγών βελτιώνεται και νέες
επιχειρηματικές συνεργασίες και νέα επενδυτικά
σχέδια ξεκινούν. Τέλος, ο Ρώσος πρόεδρος
υπογράμμισε τις προτεραιότητες της ανάπτυξης
της ψηφιακής οικονομίας και της άρσης όλων των
υφιστάμενων περιορισμών και εξαιρέσεων που
εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών,
υπηρεσιών και εργαζομένων εντός Ένωσης. Στο
περιθώριο της συνόδου, ο Πρόεδρος της Ρωσικής
Ομοσπονδίας είχε διμερείς επαφές με τους
ομολόγους των υπολοίπων μελών της ΕΟΕ. Η
επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Ευρασιατικού
Οικονομικού
Συμβουλίου
πρόκειται
να
πραγματοποιηθεί στην Αγία Πετρούπολη στα τέλη
Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου τ.έ.. [TASS,
RG]

Οικονομική Ένωση (ΕΟΕ) και Κίνα υπέγραψαν
Συμφωνία
Εμπορικής
και
Οικονομικής
Συνεργασίας. Η συμφωνία καλύπτει θέματα
προώθησης
του
εμπορίου,
απλοποίησης
τελωνειακών
διαδικασιών
και
προστασίας
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με
πηγές του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου, έχει
ξεκινήσει η προετοιμασία διμερούς συμφωνίας
εταιρικής σχέσης. Η Κίνα είναι ο σημαντικότερος
εμπορικός εταίρος της ΕΟΕ. Ο όγκος του διμερούς
εμπορίου ήταν της τάξης των $ 109,4 δισ. το 2017
(+21%). [Interfax]
Ενδιάμεση Συμφωνία Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών ΕΟΕ-Ιράν
ου
Στις 17/5, στο περιθώριο του 11 Οικονομικού
Forum που έλαβε χώρα στην Αστάνα, Ευρασιατική
Οικονομική Ένωση (ΕΟΕ) και Ιράν υπέγραψαν
Ενδιάμεση Συμφωνία για τη δημιουργία Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών, με προοπτική σύναψης
της πλήρους συμφωνίας σε τρία χρόνια. Η
ενδιάμεση συμφωνία προβλέπει μείωση ή
μηδενισμό των εισαγωγικών δασμών πολλών
αγαθών. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου ήταν της
τάξης των $ 2,7 δισ. το 2017. [TASS]
Αναστολή Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών
Ρωσίας-Ουκρανίας
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κύρωσε
(17/5) νόμο που αφορά την αναστολή της ισχύος
της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΡωσίαςΟυκρανίας από 01.01.2016.

Διαπραγματεύσεις
δημιουργίας
Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΟΕ - Αιγύπτου
Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Sergey Lavrov,
δήλωσε (14/5) ότι το φθινόπωρο τ.έ. θα
ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρασιατικής
Οικονομικής Ένωσης – Αιγύπτου. Επιπλέον, ο κ.
Lavrov γνωστοποίησε ότι επίκειται η υπογραφή
διμερούς διακυβερνητικής συμφωνίας για την
ίδρυση ρωσικής βιομηχανικής ζώνης στην
Αίγυπτο, η οποία είχε συμφωνηθεί επί τις αρχής
κατά τις συνομιλίες των Προέδρων Ρωσίας και
Αιγύπτου στο Σότσι το 2016. Πράγματι, στις 23/5,
οι Υπουργοί Βιομηχανίας και Εμπορίου Ρωσίας και
Αιγύπτου, Denis Manturov και Tarek Kabil,
υπέγραψαν συμφωνία δημιουργίας ρωσικής
βιομηχανικής ζώνης 2 εκατομμυρίων τ.μ.
ανατολικά
του
Πορτ
Σάιντ
σε
βάθος
τριακονταετίας. Σε αυτή θα εγκατασταθούν
ρωσικές
επιχειρήσεις
των
κλάδων
αυτοκινητοβιομηχανίας, πετροχημικών, ενέργειας
και ιατρικής τεχνολογίας. [TASS]

Εγκαίνια Γέφυρας Πορθμού Κερτς
Στις 15/5 ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
Β. Πούτιν, εγκαινίασε το οδικό σκέλος της νέας
Γέφυρας του Πορθμού Κερτς, που ενώνει την
προσαρτηθείσα Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία.
Ο κ. Πούτιν διέσχισε τη γέφυρα οδηγώντας ο ίδιος
ένα φορτηγό. Η γέφυρα, μήκους 19 χλμ. θα
επιτρέπει την κυκλοφορία αυτοκινήτων και
αμαξοστοιχιών και εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη
μεταφορά 14 εκ. επιβατών και 13 εκ. τόνων
εμπορευμάτων ετησίως. Η υλοποίηση του έργου
στοίχισε 223 δισ. Ρούβλια (€ 3 δισ.). Μετά από την
παράδοση του οδικού σκέλους στην κυκλοφορία
στις 16/5, το σιδηροδρομικό σκέλος αναμένεται να
παραδοθεί στα τέλη του 2019. Οι εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και
του
αμερικανικού
Υπουργείου
Εξωτερικών
καταδίκασαν, με δηλώσεις τους, τις ρωσικές
ενέργειες, σημειώνοντας ότι συνεχίζεται η
παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής
ακεραιότητας της Ουκρανίας, την οποία δεν
προτίθενται να νομιμοποιήσουν.

Συμφωνία
Εμπορικής
και
Οικονομικής
Συνεργασίας ΕΟΕ-Κίνας
ου
Στις 17/5, στο περιθώριο του 11 Οικονομικού
Forum που έλαβε χώρα στην Αστάνα, Ευρασιατική

Αντίκτυπος κυρώσεων σε βάρος Ρωσίας
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Economic Expert
Group (www.eeg.ru), Evsey Gurvich, η επιβολή
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Πιθανή επιβολή εισαγωγικών δασμών σε
αγαθά προέλευσης ΗΠΑ
Η Ρωσία ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου ότι είναι πιθανό να επιβάλει πρόσθετους
εισαγωγικούς δασμούς της τάξης των $ 538 εκ. σε
αγαθά προέλευσης ΗΠΑ, ως απάντηση στην
απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξήσουν
τους δασμούς που επιβάλλονται στις εισαγωγές
χάλυβα και προϊόντων αλουμινίου. Στην απόφαση
επισημαίνεται ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα
λήψης
μέτρων
διασφαλίσεως
(safeguard
measures) όσον αφορά το εμπόριο αμερικανικών
προϊόντων. [Interfax]

δυτικών κυρώσεων σε βάρος ρωσικών φυσικών
και νομικών προσώπων και τα ρωσικά αντίμετρα
έχουν προκαλέσει μείωση του μεν ρωσικού ΑΕΠ
κατά 2%-2,5%, του δε ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,02%.
Κατά την άποψη του κ. Gurvich, οι κυρώσεις
ενισχύουν τον Πρόεδρο Πούτιν στο εσωτερικό,
μολονότι η απομόνωση της χώρας αναμένεται να
οδηγήσει σε οικονομική στασιμότητα σε βάθος
χρόνου. Ο επιφανής οικονομολόγος απευθύνει
έκκληση στη ρωσική κυβέρνηση να επιδιώξει
ενεργά την εκ νέου ενσωμάτωση της χώρας στην
παγκόσμια
οικονομία,
ακολουθώντας
το
παράδειγμα της Κίνας μετά από την επιβολή των
κυρώσεων σε βάρος της το 1989. [άρθρο E.
Gurvich σε εφημερίδα Vedomosti, 16/5]

Δανεισμός από NDB
Το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε
ότι η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (New
Development Bank: NDB) των BRICS είναι πιθανό
να χορηγήσει δάνεια για τη χρηματοδότηση δύο
projects στη Ρωσία. Το πρώτο project αφορά την
κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας αερίου στο
Amur και το δεύτερο την κατασκευή εργοστασίου
πετροχημικών στο Tobolsk. Οι σχετικές αιτήσεις
έχουν υποβληθεί και εξετάζονται από τη διοίκηση
της NDB. [TASS]

Νομοσχέδιο περί ρωσικών αντιμέτρων σε
δυτικές κυρώσεις
Στις 22/5 πραγματοποιήθηκαν η τρίτη ανάγνωση
και η ψήφιση, από τη ρωσική Κρατική Δούμα,
νομοσχεδίου για την επιβολή ρωσικών αντιμέτρων
ως αντίδραση στις τελευταίες αμερικανικές
κυρώσεις σε βάρος ρωσικών φυσικών και νομικών
προσώπων. Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο, με
τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης μη φιλικών ενεργειών
των ΗΠΑ και άλλων ξένων κρατών» είχε
υποβληθεί από τον Πρόεδρο της Κρατικής Δούμας
και ορισμένους επικεφαλής κοινοβουλευτικών
ομάδων στα μέσα Απριλίου. Στις 31/5 το
νομοσχέδιο εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας. Για να τεθεί σε ισχύ ο νόμος,
χρειάζεται ακόμη η υπογραφή του Προέδρου
Putin. Σε σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου
επισημαίνεται ότι το ψηφισθέν νομοσχέδιο είναι
κατά πολύ ηπιότερο του αρχικώς κατατεθέντος,
στο οποίο ασκήθηκε δριμεία δημόσια κριτική τις
προηγούμενες εβδομάδες, με κύριο επιχείρημα τις
παρενέργειες που θα προκαλούνταν στη εγχώρια
αγορά, σε βάρος ρωσικών επιχειρήσεων και των
Ρώσων καταναλωτών. Τελικώς αφαιρέθηκαν
αναφορές σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ.
αγροδιατροφικά και φαρμακευτικά) και το κείμενο
περιέχει πλέον μόνο συστάσεις με αποδέκτες τον
Πρόεδρο και την Κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο δίδει
στον Πρόεδρο τις δυνατότητες της απαγόρευσης
και της αναστολής της διεθνούς συνεργασίας με
«μη φιλικά» ξένα κράτη, καθώς και τη δυνατότητα
της πλήρους ή μερικής απαγόρευσης εισαγωγών
και εξαγωγών προϊόντων και πρώτων υλών
από/προς νομικά πρόσωπα υπαγόμενα στην
άμεση ή έμμεση δικαιοδοσία μη φιλικών ξένων
κρατών. Ως προς την αποτελεσματικότητα της
ασκηθείσας
κριτικής
στις
νομοθετικές
πρωτοβουλίες
με
τις
οποίες
επιχειρείται
σκλήρυνση της ρωσικής στάσης, σημειώνεται ότι
λίγες ημέρες νωρίτερα αποφασίστηκε η μετάθεση
σε «ευθετότερο χρόνο» της β΄ ανάγνωσης
νομοσχεδίου περί αναζήτησης ποινικών ευθυνών
σε περίπτωση συμμόρφωσης με τις δυτικές
κυρώσεις, μετά από την έντονη αντίδραση
επιχειρηματικών φορέων.

Πώληση της Denizbank από τη Sberbank
Η
Emirates
NBD
(www.emiratesnbd.com)
πρόκειται να αγοράσει το 99,85% της τουρκικής
από
τη
Denizbank
(www.denizbank.com)
μεγαλύτερη
ρωσική
τράπεζα,
Sberbank
(http://www.sberbank.com), έναντι $ 3,2 δισ.. Η
Denizbank, με ενεργητικό της τάξης των $ 35 δισ.,
διαθέτει 751 καταστήματα (43 εκτός Τουρκίας),
ενώ η Emirates NBD συμμετέχει σε τράπεζες των
ΗΑΕ, της Αιγύπτου, της Σ. Αραβίας, της Ινδίας, τη
Σιγκαπούρης και του Ην. Βασιλείου. Σύμφωνα με
σχετικές δηλώσεις του Δ/ντος Συμβούλου της, η
Sberbank αποφάσισε να πουλήσει την τουρκική
θυγατρική της διότι οι δυτικές κυρώσεις σε βάρος
ρωσικών φυσικών και νομικών προσώπων έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά της
στην τουρκική αγορά. [Reuters]
Αντίκτυπος αμερ. κυρώσεων σε GAZ
Οι ΗΠΑ παρέτειναν (22/5) την προθεσμία
συμμόρφωσης αμερικανικών φυσικών και νομικών
προσώπων με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί
σε βάρος της ρωσικής αυτοκινητοβιομηχανίας
GAZ (για την ακρίβεια στον ελέγχοντα την GAZ,
Oleg Deripaska). Νέα προθεσμία συμμόρφωσης
είναι η 23.10.2018, αντί της 05.06.2018. [Reuters]
Πιθανή ρωσική έφεση κατά απόφασης
Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του, το
ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρκετά
πιθανό να ασκήσει έφεση κατά απόφασης του
Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης, που
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Κυβερνητική στήριξη σε Renova Group
Το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε
(14/5)
ότι
η
τράπεζα
Promsvyazbank
(www.psbank.ru) χορήγησε δάνειο στον όμιλο
Renova
του
Viktor
Vekselberg
(ελέγχει
επιχειρήσεις των κλάδων αλουμινίου, πετρελαίου,
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κ.ά.) που επλήγη από
τις πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος
ρωσικών φυσικών και νομικών προσώπων. Η
Promsvyazbank, ιδρυθείσα το 1995 ως ιδιωτική
τράπεζα, διασώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα
της Ρωσίας (ΚΤΡ) στα τέλη του 2017, περνώντας
πρακτικά στον έλεγχο του Κράτους. Κατά το
Υπουργείο Οικονομικών, τα χρήματα του δανείου
δεν προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό
και η χορήγηση του δανείου δεν έγινε με ευνοϊκούς
όρους, καθώς οι όροι του δεν διαφέρουν από
εκείνους που ισχύουν στην αγορά. Το ποσό του
δανείου δεν έχει γίνει γνωστό. Υπενθυμίζεται ότι η
κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας
μιας τράπεζας που θα υποστηρίζει την εγχώρια
αμυντική
βιομηχανία
με
πυρήνα
την
Promsvyazbank. [Vedomosti]

προβλέπει ότι η ρωσική πλευρά θα πρέπει να
καταβάλει αποζημιώσεις $ 159 εκ. για τις απώλειες
των περιουσιών ουκρανικών επιχειρήσεων και
ενός φυσικού προσώπου στην Κριμαία.

Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς
Νομοσχέδιο
περί
αναζήτησης
ποινικών
ευθυνών σε περίπτωση συμμόρφωσης με τις
δυτικές κυρώσεις σε βάρος ρωσικών φυσικών
και νομικών προσώπων
Στις 15/5 η ρωσική Κρατική Δούμα ενέκρινε, στην
α΄ ανάγνωση, νομοσχέδιο (υπ’ αριθμ. 464757-7)
που προβλέπει ότι θα ευθύνονται ποινικά όσοι,
εντός ρωσικής επικράτειας, συμμορφώνονται με
τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη Δύση
(πρωτίστως τις ΗΠΑ) σε βάρος ρωσικών φυσικών
και νομικών προσώπων και όσοι διευκολύνουν την
επιβολή τους. Στη συνεδρίαση της 17/5, η Κρατική
Δούμα
αποφάσισε
τη
μετάθεση
της
(προγραμματισμένης για την ίδια ημέρα) β΄
ανάγνωσης του νομοσχεδίου σε ευθετότερο
χρόνο. Ο Πρόεδρος της Δούμας, και εκ των
συντακτών του νομοσχεδίου, Vyacheslav Volodin,
δήλωσε συναφώς ότι κρίνεται σκόπιμη η συζήτηση
του περιεχομένου της πρότασης με την
επιχειρηματική κοινότητα, προσθέτοντας ότι η
Ρωσική Ένωση Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών
(RSPP) και οργανώσεις του τραπεζικού κλάδου
υπέβαλαν ανάλογα αιτήματα. Πράγματι, μετά από
την έντονη αντίδραση της Ένωσης Ευρωπαϊκών
Επιχειρήσεων (ΑΕΒ) που δραστηριοποιούνται στη
Ρωσία (16/5), το Διοικητικό Συμβούλιο της RSPP
εξέδωσε στις 16 τ.μ. ανακοίνωση, στην οποία
ενδεχόμενη ψήφιση του νόμου χαρακτηρίζεται
«κατηγορηματικά
ανεπίτρεπτη»,
αφού
θα
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις «αδικαιολόγητης
άσκησης δίωξης» εναντίον Ρώσων και ξένων
πολιτών και είναι πιθανό να πλήξει την επενδυτική
ελκυστικότητα της χώρας και να επιδεινώσει το
επιχειρηματικό περιβάλλον. Όπως και η ΑΕΒ, η
RSPP τονίζει ότι οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν να
βρεθούν μεταξύ διασταυρούμενων πυρών, καθώς
τυχόν παραβίαση των κυρώσεων θα τις φέρει
αντιμέτωπες με δευτερεύουσες (αμερικανικές)
κυρώσεις, ενώ η συμμόρφωση με τις κυρώσεις θα
οδηγήσει στον καταλογισμό ποινικών ευθυνών
από τη ρωσική πλευρά. Συμπληρωματικώς προς
τα προηγούμενα, σημειώνεται ότι εξεδόθη (16/5)
κοινή δήλωση της RSPP, της Γερμανικής
Επιτροπής Οικονομικών Σχέσεων Ανατολικής
Ευρώπης και του Γερμανο-Ρωσικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου
στη
Μόσχα,
στην
οποία
υπογραμμίζεται η αρνητική επίδραση των
κυρώσεων στην εμπορική και οικονομική
συνεργασία και απευθύνεται έκκληση να
τερματιστεί το «σπιράλ οικονομικών κυρώσεων»
και να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία.

Σύστημα διαχείρισης οδικής κυκλοφορίας
Μόσχας
Το Μητροπολιτικό Κέντρο Οργάνωσης της Οδικής
Κυκλοφορίας (CCD) σχεδιάζει την ανάθεση της
συντήρησης και του εκσυγχρονισμού του
Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ITS) της
Μόσχας σε ιδιώτη, με μια σύμβαση αξίας της τάξης
των 17 δισ. Ρουβλίων (€ 230 εκ.). Η προκήρυξη
του διαγωνισμού είναι πιθανό να δημοσιευτεί εντός
των
επόμενων
εβδομάδων.
[https://www.kommersant.ru/doc/3628727]
Κακοδιαχείριση ομοσπονδιακών πόρων
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ρωσικού
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η διαχείριση 1,8 τρισ.
Ρουβλίων του σκέλους των δημοσίων δαπανών
του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού του 2017
υπήρξε προβληματική (έναντι 966 δισ. το 2016).
Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε 6.455
παρατυπίες, που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο 319
ελέγχων. 544 δισ. αντιστοιχούν σε ενέργειες του
Υπουργείου Άμυνας και 785 δισ. σε παρατυπίες
στον διαστημικό οργανισμό Roscosmos.
Saratov Airlines
H Saratov Airlines (www.saratovairlines.ru), στη
συντριβή
αεροσκάφους
της
οποίας,
τον
Φεβρουάριο, λίγο έξω από τη Μόσχα, σκοτώθηκαν
71 άτομα, ανακοίνωσε στις 17/5 την αναστολή της
λειτουργίας της από 31/5. Η ανακοίνωση εξεδόθη
μετά από επιστολή-απόφαση (επίσης της 17/5) του
επικεφαλής της Δ/νσης Ρύθμισης Μεταφορών της
Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας
Αεροπορικών
Μεταφορών προς τη Saratov Airlines για αναστολή
της πώλησης εισιτηρίων της εταιρείας από τις
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30/5. 1.200 εργαζόμενοι της επιχείρησης θα
απολυθούν από τις 18/7. [TASS]

VEB
Η ρωσική κρατική τράπεζα Vnesheconombank
(VEB: www.veb.ru) πρόκειται να διαδραματίσει
κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της κυβερνητικής
πολιτικής των επόμενων ετών, που θα
επικεντρωθεί στην επίτευξη των στρατηγικών
στόχων που τέθηκαν από τον ίδιο τον Πρόεδρο
Πούτιν για την επόμενη εξαετία (βλ. σχετικό
προεδρικό διάταγμα Μαρτίου). Αυτό ήταν το
περιεχόμενο δήλωσης του Πρωθυπουργού D.
Medvedev, μετά από συνάντησή του με το
εποπτικό συμβούλιο της VEB (30/5). Σημειώνεται
ότι
επικεφαλής
της
τράπεζας
διορίστηκε
προσφάτως
ο
πρώην
Αναπληρωτής
Πρωθυπουργός I. Shuvalov. H VEB βρέθηκε
αντιμέτωπη με αρκετά σοβαρά οικονομικά
προβλήματα τα τελευταία χρόνια, ενώ σε βάρος
της έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Η
ρωσική κυβέρνηση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο
νέας ανακεφαλαιοποίησης, αν και η κατάσταση της
τράπεζας αξιολογείται επί του παρόντος ως
σταθερή (τα χρέη της VEB προς ξένους
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς έχουν μειωθεί
κατά 40% από το 2016).

Burger King
Η ρωσική τράπεζα VTB προχώρησε στη πώληση
του 16,62% των μετοχών της ρωσικής Burger King
έναντι 4,6 δισ. Ρουβλίων. Σύμφωνα με
δημοσιεύματα, η VTB εξακολουθεί να κατέχει το
19,98% της Burger King, που διαθέτει
περισσότερα από 550 καταστήματα στη Ρωσία.
[Vedomosti]
Perekrestok Express
Ο όμιλος λιανεμπορίου X5 (www.x5.ru/en) άρχισε
να κλείνει καταστήματα της αλυσίδας Perekrestok
Express που είχαν περιορισμένη κερδοφορία.
Δεδομένου ότι δεν υφίσταται αγοραστικό
ενδιαφέρον για τη μεταβίβαση του δικτύου σε
άλλον ιδιοκτήτη, ο όμιλος X5 αναμένεται να λάβει
οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της Perekrestok
Express
(διαθέτει
σήμερα
περίπου
115
καταστήματα) στα τέλη του έτους. [Kommersant]
Oleg Deripaska, Rusal και En+
Οκτώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
ρωσικού κολοσσού του κλάδου αλουμινίου Rusal
(https://rusal.ru), συμπεριλαμβανομένης της Δ/σας
Συμβούλου Alexandra Buriko, υπέβαλαν τις
παραιτήσεις τους από τις θέσεις τους στις 24/5.
Νέος Δ/νων Σύμβουλος ορίστηκε ο Yevgeny
Nikitin. Σχολιάζοντας την είδηση, ο Ρώσος
Υπουργός Οικονομικών, Anton Siluanov, εξέφρασε
την ελπίδα ότι οι κυρώσεις σε βάρος της εταιρείας
θα αρθούν σύντομα, αφού η κίνηση αυτή λογικά
θα διευκολύνει μια τέτοια εξέλιξη. Επιπλέον, ο ίδιος
ο Oleg Deripaska (ιδιοκτήτης της En+, που ελέγχει
το 48% της Rusal), σε βάρος του οποίου έχουν
επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, παραιτήθηκε
από τη θέση του μη εκτελεστικού Δ/ντή της Rusal,
στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να δείξει ότι δεν
ελέγχει την εταιρεία, με απώτερο σκοπό την άρση
των κυρώσεων σε βάρος της. Επόμενο βήμα του
Deripaska είναι η απόσυρσή του από την En+
(www.enplus.ru), σε βαθμό τέτοιο που θα
επιτρέψει στις ΗΠΑ να χαλαρώσουν τον κλοιό
γύρω από τις επιχειρήσεις του. Ο Oleg Deripaska
κατέχει σήμερα το 66% των μετοχών της En+, από
το ΔΣ της τελευταίας παραιτήθηκε στις 18/5.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα της 29/5, ο κ.
Deripaska εξετάζει το ενδεχόμενο της λύσης της
συμφωνίας των μετόχων της Rusal (En+, Sual
Partners, Glencore), προκειμένου να πειστεί το
αμερικανικό Υπ. Οικονομικών ότι η εταιρεία δεν
ελέγχεται από τον ίδιο. Στις 31/5 έγινε γνωστό ότι
το αμερικανικό Υπ. Οικονομικών παρέτεινε την
προθεσμία συμμόρφωσης των επενδυτών από τις
6/6 στις 5/8 τ.έ.. [Reuters, TASS]

Τροποποίηση Ομοσπ. Προϋπολογισμού
Η ρωσική κυβέρνηση υπέβαλε (30/5) στην Κρατική
Δούμα
προτάσεις
τροποποίησης
του
Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού των ετών 20182020. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του
0,5% του ΑΕΠ (481 δισ. Ρούβλια) το 2018, ως
αποτέλεσμα αυξημένων δημοσίων εσόδων, καθώς
και πρόσθετα κονδύλια χρηματοδότησης μέτρων
υποστήριξης
των
κλάδων
της
αυτοκινητοβιομηχανίας
και
των
γεωργικών
μηχανημάτων.
Ρωσικό λειτουργικό σύστημα Sailfish
Το 2019 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πωλήσεις
smartphones ρωσικής κατασκευής, που θα
χρησιμοποιούν το ρωσικό λειτουργικό σύστημα
Sailfish. Τον Μάρτιο τ.έ., η Rostelecom
(www.rostelecom.ru/en) απέκτησε τον έλεγχο των
Open Mobile Platform LLC και Votron LLC, που
αναπτύσσουν τα συστήματα Sailfish OS και
Sailfish Mobile OS Rus. [Reuters, TASS]
Magnit
Η τράπεζα VTB προχώρησε στην πώληση, στον
όμιλο Marathon, 12 εκ. μετοχών (11,82%) που
κατείχε στην αλυσίδα λιανεμπορίου Magnit. Η αξία
της συναλλαγής εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 62,5
δισ. Ρούβλια ($ 1 δισ.).
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Ενέργεια-Περιβάλλον

προσέφυγαν – η μία εναντίον της άλλης – στο
SCCI το 2014, με αντικείμενο την εφαρμογή
διμερούς σύμβασης του 2009.

Gazprom
• Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος της
Vitaly
Gazprom
(www.gazprom.com),
Markelov, δήλωσε (14/5) ότι η φετινή
παραγωγή φυσικού αερίου της εταιρείας είναι
πιθανό να ξεπεράσει την πρόβλεψη των
475,8 δισ. κυβικών μέτρων (bcm).

Κατασκευή εργοστασίου πετροχημικών
Στη δυτική Σιβηρία κατασκευάζεται ένα από τα
πέντε μεγαλύτερα εργοστάσια πετροχημικών στον
κόσμο, σε μια προσπάθεια των ρωσικών
επιχειρήσεων να καρπωθούν περισσότερα οφέλη
από την ρωσική παραγωγή πετρελαίου. Στη
Ρωσία αντιστοιχεί σήμερα το 1% της παγκόσμιας
παραγωγής
πετροχημικών,
παρά
τον
πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα
στην παραγωγή αργού πετρελαίου διεθνώς. Το
εργοστάσιο, ιδιοκτησίας της Sibur (www.sibur.ru),
κατασκευάζεται κοντά στο Tobolsk και θα έχει
ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της τάξης των
1,5 εκ. τόνων αιθυλενίου και 500.000 τόνων
προπυλενίου. Εκτός από τη Sibur, η Gazprom
σχεδιάζει να επενδύσει $ 5 δισ. στη δημιουργία
εργοστασίου πετροχημικών στις ακτές της
Βαλτικής και η Rosneft προσανατολίζεται στην
υλοποίηση ανάλογου έργου στη ρωσική Άπω
Ανατολή. [Reuters]

• H Gazprom ανακοίνωσε ότι μέχρι τα μέσα
Μαΐου τ.έ. είχε ολοκληρωθεί το 83% (1.791
χλμ.) της κατασκευής του αγωγού φυσικού
αερίου
Power
of
Siberia
(www.gazprom.com/about/production/projects
/pipelines/built/ykv).
• Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την καταπολέμηση των
μονοπωλίων ολοκλήρωσε τις έρευνές της
αναφορικά με τη Gazprom χωρίς να επιβάλει
οποιοδήποτε πρόστιμο (24/5). Η Gazprom
καλείται να μεταρρυθμίσει τα επιχειρηματικά
της μοντέλα στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για μια περίοδο οκτώ ετών. Σε
περίπτωση που η ρωσική εταιρεία αθετήσει
τους όρους της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει
στην εταιρεία πρόστιμο που θα αναλογεί στο
10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της,
ποσό που μπορεί να ανέλθει σε $ 10 δισ.. Η
Gazprom χαιρέτισε την απόφαση και
υποσχέθηκε ότι θα προβεί στις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις.

Κατασκευή αιολικού πάρκου
Η διοίκηση της περιφέρειας Λένινγκραντ και η
ενεργειακή
εταιρεία
TGC-1
(www.tgc1.ru)
υπέγραψαν (25/5) συμφωνία για την κατασκευή
πάρκου
παραγωγής
αιολικής
ενέργειας,
δυναμικότητας 50 MW, στις ακτές του Φινλανδικού
Κόλπου. [www.tgc1.ru/en/press-center/companynews/news-item/full/pao-tgk-1-i-leningradskajaoblast-zakljuchili-soglashen]

Nord Stream 2
• Επικαλούμενη
υπολογισμούς
Γερμανών
ειδικών, η επικεφαλής της Gazprom Export
Elena
(www.gazpromexport.ru/en),
Burmistrova, δήλωσε (15/5) ότι η λειτουργία
του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου
Nord Stream 2 (www.nord-stream2.com) θα
επιτρέψει στους Ευρωπαίους καταναλωτές να
εξοικονομήσουν τουλάχιστον € 7,9 δισ. κατ’
έτος, με προοπτική αύξησης αυτού του
κέρδους μελλοντικά.

Συμφωνία Total-Novatek
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Forum
Αγίας Πετρούπολης (24-26/5) ανακοινώθηκε
συμφωνία συμμετοχής της γαλλικής Total
(www.total.com) στο project Arctic LNG της
ρωσικής Novatek (www.novatek.ru/en). Η Total θα
αποκτήσει το 10% των μετοχών του project (με
προοπτική αύξησης στο 15%) έναντι $ 2,55 δισ..
Κατά τον βασικό μέτοχο της Novatek, Leonid
Mikhelson, η συμφωνία θα ολοκληρωθεί εντός του
α΄ τριμήνου του 2019. Η συνολική αξία του Arctic
LNG ανέρχεται στα $ 25,5 δισ., ενώ η Novatek
συνομιλεί, επίσης, με επενδυτές από την Κίνα και
τη Σαουδική Αραβία. [Kommersant]

• Η εταιρεία Nord Stream 2 AG (www.nordstream2.com), που εδρεύει στην Ελβετία,
έλαβε
διαταγή
«παγώματος»
των
περιουσιακών στοιχείων της (31/5). Η εντολή
δόθηκε σε συνέχεια σχετικών ενεργειών των
ουκρανικών αρχών, που ζητούσαν την
εφαρμογή της απόφασης του Ινστιτούτου
Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της
Στοκχόλμης (SCCI: www.sccinstitute.com).
Υπενθυμίζεται ότι το SCCI εξέδωσε (28/2)
απόφαση, σύμφωνα με την οποία η ρωσική
Gazprom θα πρέπει να καταβάλει στην
ουκρανική Naftogaz αποζημίωση $ 2,6 δισ..
Η Gazprom έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της
απόφασης. Η Gazprom και η Naftogaz

TurkStream
Η ρωσική επιχείρηση φυσικού αερίου Gazprom
(www.gazprom.com), που ελέγχεται από το
Δημόσιο, ανακοίνωσε στις 26/5 την υπογραφή
πρωτοκόλλου με την τουρκική κυβέρνηση σχετικά
με την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού
αερίου TurkStream (http://turkstream.info), καθώς
και την εξώδικη διευθέτηση διαφοράς μεταξύ της
ιδίας και της τουρκικής επιχείρησης πετρελαίου και
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φυσικού αερίου Botas (www.botas.gov.tr). Το
πρωτόκολλο μεταξύ Gazprom και τουρκικής
κυβέρνησης αφορά την κατασκευή του χερσαίου
τμήματος
του
αγωγού
TurkStream,
που
προορίζεται για τον εφοδιασμό της ευρωπαϊκής
αγοράς με ρωσικό αέριο. Εκτός του πρωτοκόλλου,
η Gazprom και η Botas υπέγραψαν συμφωνία με
αντικείμενο τους όρους και τις παραμέτρους των
συναφών κατασκευαστικών εργασιών, η οποία
αναμένεται να διευκολύνει τα επόμενα βήματα
υλοποίησης του έργου από την κοινοπραξία
TurkAkim Gaz Tasima, που θα συσταθεί από τις
δύο εταιρείες (με συμμετοχή εκάστης σε ποσοστό
50%) ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Πέραν των
κειμένων με θέμα την κατασκευή του TurkStream,
Gazprom και Botas γνωστοποίησαν ότι κατέστη
δυνατή η εξωδικαστική διευθέτηση διαφοράς τους
με αντικείμενο τους όρους σύμβασης προμήθειας
ρωσικού φυσικού αερίου στην Τουρκία κατά τα έτη
2015 και 2016. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του
Πρόεδρου της Τουρκίας, η συνολική αξία της
έκπτωσης (της τάξης του 10,25%) ανέρχεται στο 1
δισ. δολάρια, τα οποία θα πρέπει να
«επιστραφούν» στην Τουρκία, άγνωστο με ποια
διαδικασία. Στις 30/5, στο πλαίσιο κοινής
συνέντευξης Τύπου του Προέδρου της Ρωσίας και
του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, έγινε γνωστό
ότι οι δύο πλευρές συζητούν το ενδεχόμενο της
συνέχισης της δεύτερης γραμμής του TurkStream
μέσω βουλγαρικής επικράτειας, λύση με την οποία
θα ήταν σύμφωνος και ο Πρόεδρος της Τουρκίας.
Συζητήσεις Renova - Gazprom
Ο Ρώσος μεγιστάνας Viktor Vekselberg, σε βάρος
του οποίου έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις
ΗΠΑ, επιβεβαίωσε (24/5) ότι βρίσκονται σε εξέλιξη
συνομιλίες σχετικά με τη συγχώνευση των
δραστηριοτήτων του στον κλάδο ενέργειας με την
Ο
Viktor
Gazprom
(www.gazprom.com).
Vekselberg ελέγχει τον όμιλο Renova, που ελέγχει
με τη σειρά του την υπερχρεωμένη T-Plus
(www.tplusgroup.ru). [Reuters]
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
2018-2019
Έκθεση

Κλάδος

Ημ/νιες

Ιστότοπος

WORLD FOOD Moscow

Τρόφιμα - Ποτά

17-20.09.2018

www.world-food.ru

International Fair Leather Footwear - Fur - Technology

Υφάσματα, Ένδυση,
Υπόδηση, Δέρμα

18-21.09.2018

www.expoleather.ru

PCV EXPO Moscow

Αντλίες, συμπιεστές,
βαλβίδες

23-25.10.2018

www.pcvexpo.ru

INTERCHARM Professional,
Moscow

Καλλυντικά

24-27.10.2018

www.intercharm.ru

MPIRES

Ακίνητα

26-27.10.2018

http://mpires.ru

ΑΡΤΕΚΑ Moscow

Φαρμακευτικά

03-06.12.2018

www.aptekaexpo.ru

INTERPLASTICA +
UPAKOVKA

Πλαστικά – Συσκευασίες

29.01 - 01.02.2019

www.upakovka-tradefair.com

JUNWEX ST. PETERSBURG

Κόσμημα

Ιαν. – Φεβ. 2019

www.junwex-spb.ru

INTERCHARM Professional, St.
Petersburg

Καλλυντικά

07-09.02.2019

www.intercharmspb.ru

PROD-EXPO

Τρόφιμα - Ποτά

11-15.02.2019

www.prod-expo.ru

AQUA-THERM MOSCOW

Θέρμανση - Ψύξη

12-15.02.2019

www.aquatherm-moscow.ru

CPM - COLLECTION PREMIERE
MOSCOW. SPRING

Ένδυση

Φεβ. 2019

http://cpm-moscow.com

INGREDIENTS

Τρόφιμα και πρώτες ύλες

19-22.02.2019

www.ingred.ru

INTOURMARKET

Τουρισμός

09-11.03.2019

www.itmexpo.ru

ΜΙΤΤ

Τουρισμός

12-14.03.2019

www.mitt.ru

MODERN BAKERY MOSCOW

Αρτοσκευάσματα

12-15.03.2019

http://modern-bakery.ru

INTERNATIONAL PRIVATE
LABEL SHOW – IPLS

Διάφοροι κλάδοι

20-21.03.2019

www.ipls-russia.ru

MPIRES

Ακίνητα

Μάρ. 2019

http://mpires.ru

MOSCOW INTERNATIONAL
FURNITURE SHOW - MIFS

Έπιπλα

Απρ. 2019

www.mmms-expo.ru

WORLD BUILD Moscow

Κατασκευές, Δομικά
υλικά

02-05.04.2019

www.worldbuild-moscow.ru

IPhEB & CPhI Russia

Φάρμακα

Απρ. 2019

www.ipheb.ru

INTERFOOD St. Petersburg

Τρόφιμα - Ποτά

17-19.04.2019

www.interfood-expo.ru

InterStroy/WorldBuild St.
Petersburg

Κατασκευές, Δομικά
υλικά

18-20.04.2019

www.interstroyexpo.com

AQUA-THERM St. Petersburg

Θέρμανση - Ψύξη

18-20.04.2019

www.aquatherm-spb.com

INTERCHARM Professional,
Moscow

Καλλυντικά

Απρ. 2019

www.intercharm.ru

ENERGETIKA &
ELEKTROTECHNIKA –
RUSSIAN INTERNATIONAL
ENERGY FORUM

Ενέργεια

Απρ. 2019

http://en.energetika-restec.ru
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