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Οικονοµία ΡωσίαςΡωσίας- Συναλλαγµατικά αποθέµατα Ρωσίας
Γενικά
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι στις 28.2.2008 τα αποθέµατα σε ξένο νόµισµα
και χρυσό εµφάνισαν αύξηση κατά $2,6 εκατ., φθάνοντας τα $483,9 δις, έναντι
481,3 στις 15.2.2008. Η χώρα κατατάσσεται παγκοσµίως στην τρίτη θέση ,
Εφηµερίδα Moscow Times 29.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

Οι πρώην ∆ηµοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης επιστρέφουν στη συσσώρευση
συναλλαγµατικών αποθεµάτων σε ρούβλια
Κράτη-µέλη της Ευρω-ασιατικής Οικονοµικής Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων Λευκορωσίας και Καζακστάν, συσσωρεύουν συναλλαγµατικά αποθέµατα σε ρούβλια. Η
Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας εκτιµά ότι το γεγονός αυτό αποτελεί δείγµα αύξησης της
εµπιστοσύνης στην οικονοµία της Ρωσίας.
Voice of Russia,29.02.2008

Η Ρωσία µπορεί να επιτύχει την είσοδό της στις πέντε µεγαλύτερες οικονοµίες του
κόσµου πριν το 2020
Ο Α΄Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Sergei Ivanov δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN
ότι η Ρωσία µπορεί να επιτύχει την είσοδό της στις πέντε µεγαλύτερες οικονοµίες του
κόσµου πριν το 2020. Ο Ρώσος αξιωµατούχος ανέφερε επίσης ότι η εισροή ξένων επενδύσεων το 2007 έφθασε τα $72 δις. Η Ρωσία βρίσκεται τώρα στην έβδοµη θέση
όσον αφορά το ΑΕΠ.
Voice of Russia,01.03.2008

Οικονοµία ΡωσίαςΡωσίας- Άµεσες ξένες επενδύσεις στη Ρωσία
Επενδύσεις
Οι άµεσες ξένες επενδύσεις στη Ρωσία διπλασιάσθηκαν, φθάνοντας τα $27,8 δις το
προηγούµενο έτος. Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας, το σύνολο των ξένων επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων πιστώσεων και εισροών σε αγορές
τίτλων, διπλασιάσθηκαν, φθάνοντας σε ποσό ρεκόρ $4.120,9 δις. Οι ξένες επενδύσεις
σε µετοχές και οµόλογα ανήλθαν σε $4,2 δις σηµειώνοντας αύξηση κατά 31,8%. Ο
κλάδος λιανικής πώλησης, συµπεριλαµβανοµένων της αυτοκινητοβιοµηχανίας και των
επισκευών οικιακών ειδών, έλαβε το υψηλότερο ποσοστό του συνόλου των ξένων επενδύσεων. Οι ξένοι επενδυτές έστρεψαν $47,3 δις (υπολογιζόµενων µετοχών και οµολόγων) στη βιοµηχανία. Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία, οι µηνιαίοι µισθοί αυξήθηκαν 15,8% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 15.059 ρούβλια ($616), ενώ το διαθέσιµο
εισόδηµα παρουσίασε ετήσια άνοδο 12,9%. Ο Υπουργός Οικονοµικών δήλωσε ότι οι
ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης έφθασε τα 8,1% το 2007 έναντι 7,4% το 2006, ενώ
αναµένεται, σύµφωνα µε προβλέψεις, 7% για το 2008. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται ως
θετικά από αναλυτές, δεδοµένης της κατάστασης της παγκόσµιας οικονοµίας.
Εφηµερίδα Moscow Times, 26.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

Οικονοµία ΡωσίαςΡωσίαςΕπενδύσεις

Οι άµεσες ξένες επενδύσεις στην Αγ. Πετρούπολη έφθασαν τα $6 δις
Η Αγ. Πετρούπολη, το 2007, προσέλκυσε ποσό ρεκόρ $6 δις σε άµεσες ξένες επενδύσεις, 20% περισσότερα από το προηγούµενο έτος, δήλωσε η κυβερνήτης της πόλης. Η
εγκατάσταση ξένων µονάδων υπολογίζεται σε 82% επί του συνόλου. Βρετανία, ΗΠΑ και
Λευκορωσία κατέχουν το 58% των ξένων επενδύσεων.
Εφηµερίδα Moscow Times, .02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

Φορολογία

Πιθανή αύξηση της φορολογίας στο αργό πετρέλαιο
Η κυβέρνηση ενδεχοµένως να αυξήσει κατά 1,7% τη φορολογία στις εξαγωγές αργού
πετρελαίου από 1η Απριλίου, σε µία προσπάθεια προσαρµογής στις παγκόσµιες τιµές
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Ο φόρος πιθανώς να διαµορφωθεί από $337,40 σε
$339,90 ανά τόννο, σύµφωνα µε δηλώσεις του Αναπληρωτή Επικεφαλής της Τελωνειακής Υπηρεσίας Alexander Sakovich
Εφηµερίδα Moscow Times, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

ΠΟΕ- ∆ηλώσεις ρωσικής πλευράς
∆ιαπραγµατεύσεις Είσοδος Ουκρανίας στον ΠΟΕγια είσοδο της
Ο Ρώσος Πρέσβυς στο Κίεβο Viktor Chernomyrdin, δήλωσε, ότι η είσοδος της ΟυκρανίΡωσίας στον ΠΟΕ
ας στον ΠΟΕ δεν πρόκειται να επηρεάσει τις Ρωσο-Ουκρανικές σχέσεις και τον διάλογο
µεταξύ των δύο χωρών. «Η Μόσχα, όπως ανέφερε, χαιρετίζει την εξέλιξη αυτή, δεν φοβάται ότι θα χάσει την ουκρανική αγορά και σχεδιάζει περαιτέρω ανάπτυξη της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας». Το περασµένο έτος, το διµερές εµπόριο έφθασε τα 33
$ δις αντίστοιχο µε το σύνολο της αξίας των εµπορικών συναλλαγών της Ουκρανίας µε
όλα τα κ-µ της ΕΕ.
Voice of Russia, 29.02.2008

Ενέργεια

Συµφωνία προµήθειας φυσικού αερίου Gazprom - Sheffield Forgemasters
International
H Gazprom υπέγραψε συµφωνία για προµήθεια φυσικού αερίου µε τον βρετανικό παραγωγό χάλυβα Sheffield Forgemasters International. Η συµφωνία καλύπτει επίσης το
εµπόριο άνθρακα
Εφηµερίδα Moscow Times,26.02.2008 Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

Αύξηση εξαγωγών αργού πετρελαίου τον Μάρτιο
Η Ρωσία, ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσµο, προγραµµατίζει
το Μάρτιο να αυξήσει κατά 5% περίπου τον όγκο του εξαγόµενου αργού πετρελαίου.
Σύµφωνα µε πρώτες εκτιµήσεις, η χώρα θα µεταφέρει, από τα Ουράλια 2,77 εκατ. βαρέλια τη µέρα αργό, και θα τα διακινήσει µέσω των λιµανιών Primorsk, Novorossiisk,
Gdansk, Οδησσού,Yuzhny και Tuapse.
Εφηµερίδα Moscow Times, 26.2.2008

Μείωση από τη Lukoil της λιανικής τιµής της βενζίνης
Η εταιρεία Lukoil ανακοίνωσε ότι τα πρακτορεία της βενζίνης στη Μόσχα και την ευρύτερη περιφέρεια, θα διαθέτουν βενζίνη σε µειωµένη τιµή κατά 0,5 ρούβλια ανά λίτρο,
καθ’ όλη τη διάρκεια του µηνός Μαρτίου. Η προσφορά αυτή θα ισχύει τα Σαββατοκύριακα.
Εφηµερίδα Vedomosti, 27.02.2008
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Ουκρανικό χρέος στη Gazprom
Παρά τις εντατικές προσπάθειες των τελευταίων εβδοµάδων για ρύθµιση της ρώσοουκρανικής διένεξης µε αντικείµενο τον τρόπο προµήθειας ρωσικού φυσικού αερίου,
καθώς και την εξόφληση του ουκρανικού χρέους, η κατάσταση φαίνεται να οδηγείται
πάλι σε αδιέξοδο. Η ρωσική πλευρά είναι διατεθειµένη να µειώσει την προµήθεια αερίου προς την Ουκρανία κατά 25%, αρχοµένης της ∆ευτέρας 03.03.2008. Σύµφωνα µε
ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Gazprom, επιδόθηκε στην Ουκρανία, ήδη από
14.02.2008, νέο σχέδιο συµφωνίας, που προβλέπει και νέο σχήµα προµηθειών. Η ουκρανική πλευρά, όµως, δεν προέβη στην υπογραφή της συµφωνίας, µε αποτέλεσµα η
Gazprom να θέτει πλέον τελεσίγραφο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Yushchenko ζήτησε από
την πρωθυπουργό της χώρας Timoshenko άµεση εξόφληση του χρέους καλώντας την
παράλληλα σε απολογισµό. Η τελευταία, ωστόσο, δήλωσε ασθένεια και δεν παρουσιάστηκε. Υπενθυµίζουµε ότι η Ουκρανία καταναλώνει περί τα 75 δις κυβικά µέτρα αερίου
ετησίως, εκ των οποίων 20 δις κυβικά µέτρα εξορύσσονται από ουκρανικές επιχειρήσεις. Τα υπόλοιπα 55 δις κυβ. µέτρα, που προέρχονται από αέριο της Κεντρικής Ασίας
(Τατζικιστάν), η χώρα τα προµηθεύεται από την ελβετική Rosukrenergo (κατά 50%
ανήκει στη ρωσική Gazprom και 50% στους επιχειρηµατίες Dmitry Firtash και Ivan Fursin). Η Rosukrenergo µεταπουλά το αέριο στα ουκρανικά σύνορα στην εταιρεία
Ukrgazenergo (µεικτή επιχείρηση της Rosukrenergo και της ουκρανικής Naftogaz), η
οποία, µε τη σειρά της, το µεταπουλά στη Naftogaz και σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις.
Στον πληθυσµό της χώρας το αέριο διακινεί η Naftogaz. Στη συνάντηση των προέδρων
Ρωσίας - Ουκρανίας στις 12.02.2008 είχε συµφωνηθεί η τροποποίηση του σχήµατος
προµήθειας αερίου στην Ουκρανία, ειδικότερα, η αντικατάσταση των εµπλεκοµένων
Rosukrenergo και Ukrgazenergo από δύο νέες εταιρείες, µεικτές (από 50%) των Gazprom και Naftogaz. Η µία εκ των δύο καινούριων εταιρειών θα προµηθεύει το αέριο
µέχρι τα ουκρανικά σύνορα, ενώ η δεύτερη θα το διακινεί στο εσωτερικό της χώρας.
Με τον τρόπο αυτό η Gazprom ελέγχει 50% των ουκρανικών πωλήσεων έναντι 25%,
ως πρότινος. Για το λόγο αυτό στο σχέδιο συµφωνίας, που προωθεί η Gazprom αναφέρεται ότι η νέα εταιρεία-διανοµέα, θα ελέγχει και όλες τις προµήθειες, δηλ. τόσο του
εισαγόµενου αερίου όσο και αυτού που εξορύσσεται στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Η
Naftogaz από την πλευρά της προωθεί την υπογραφή συµφωνίας µεταξύ Naftogaz νέας εταιρείας-διανοµέα, βάση της οποίας θα µεταβιβάζεται στη συνέχεια και στη νέα
µεικτή µε την Gazprom επιχείρηση, µέρος του αερίου που προορίζεται για διακίνηση
στο εσωτερικό της Ουκρανίας.
Εφηµερίδα Vedomosti, 27.02.2008

Συµφωνία Συγχώνευσης Gazprom και SUEK
Οι µεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας Gazprom και SUEK (Siberian Coal and Energy
Company) ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε µία καταρχήν συµφωνία για τη συγχώνευση
των ενεργητικών τους σε ενέργεια και άνθρακα µέσω µίας εταιρείας holding που ενδεχοµένως να προσφέρει µετοχές στο κοινό. Η αγγλική νοµοθεσία χρησιµοποιήθηκε ως
νοµικό πλαίσιο της συµφωνίας. Οι δύο εταιρείες επιµένουν ότι θα ακολουθήσουν
«αγγλικές» προδιαγραφές για διαφάνεια. Ωστόσο, αναλυτές ανησυχούν για τη δεσπόζουσα θέση της εταιρείας στην αγορά και την ισχύ του lobbying που θα διαθέτει, καθώς οι δύο εταιρείες θα κατέχουν σχεδόν µονοπώλιο στα ορυκτά καύσιµα. Η SUEK
είναι µακράν ο µεγαλύτερος παραγωγός άνθρακα της χώρας και η Gazprom το µονοπώλιο εξαγωγών φυσικού αερίου. Η συνολική ισχύς της εταιρείας θα φθάσει τα 30,5
gigawatts ή 15% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δύο εταιρείες θα
κατέχουν µερίδιο 50% η κάθε µία. Οι υπόλοιποι παίκτες στον τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της γερµανικής EOn και της ιταλικής Enel αποτελούν όλες µαζί το 1/3 του µεγέθους της κοινοπραξίας Gazprom-SUEK. Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα εξετασθεί
από την Οµοσπονδιακή Αντιµονοπωλιακή Υπηρεσία, προκειµένου να δοθεί η τελική
έγκριση, ενδεχοµένως µε κάποιους όρους.
Εφηµερίδα, Moscow Times, 27.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Reuters
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Συµµετοχή Ουγγαρίας στο αγωγό φυσικού αερίου South Stream –∆ηλώσεις
Στο περιθώριο των συνοµιλιών του Ρώσου Προέδρου Vladimir Putin και του Ούγγρου
Πρωθυπουργού Ferenc Gyurcsany για κοινές επενδύσεις, εµπορικές συναλλαγές και
συνεργασία στην υψηλή τεχνολογία, αναµένεται η υπογραφή της συµφωνίας για τη
συµµετοχή της Ουγγαρίας στο σχέδιο του αγωγού South Stream, προϋπολογισµού $10
δις. Η συµφωνία προβλέπει ίδρυση µεικτής εταιρείας από την GazProm και ουγγρική
κρατική εταιρεία, που δεν έχει ακόµη ορισθεί, µε ποσοστό 50% κάθε µία και σκοπό
την κατασκευή της διασύνδεσης. Επίσης συµφωνήθηκε η κατασκευή στην Ουγγαρία
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, χωρητικότητας 1 δις κυβ. µέτρων. Ο Ούγγρος Πρόεδρος
δήλωσε ότι «η Ουγγαρία συνειδητοποίησε ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από
τη συνεργασία µε τη Ρωσία» και πρόσθεσε ότι «το σχέδιο Nabucco δεν έχει ακόµη υποβάλει σταθερή προσφορά στην Ουγγαρία». Ο Πρόεδρος Putin σχολίασε αστειευόµενος
ότι « …µπορείς να χτίσεις δύο, τρεις ή πέντε αγωγούς. Το θέµα είναι τι προϊόντα διοχετεύεις και από που τα παίρνεις». Η κατασκευή του αγωγού στο ουγγρικό σκέλος της
διαδροµής του South Stream θα στοιχίσει $2 δις. Με τη συµφωνία αυτή, η Ουγγαρία
ανεβαίνει στην «ατµοµηχανή», όπως αναφέρεται, ενός πολύ σηµαντικού έργου στο οποίο έχουν συµφωνήσει τη συµµετοχή τους ήδη η Σερβία και η Βουλγαρία. Ξεκινώντας
από τη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, το υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού θα
φθάσει στην Βουλγαρία και από εκεί θα επεκταθεί, διακλαδούµενο βόρεια µέσω Σερβίας, στην Ουγγαρία και νότια, µέσω Ελλάδος, στην Ιταλία. Η Gazprom, σύµφωνα µε εκπρόσωπό της, είχε εξετάσει µία εναλλακτική διαδροµή, µέσω Ρουµανίας, αλλά απεσύρθη, καθώς η Ρουµανία δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον. Οι συνοµιλίες µε την Ελλάδα για τη
νότια διακλάδωση του αγωγού βρίσκονται σε εξέλιξη.
Voice of Russia 28.2.2008, Moscow Times 29.02.2008

Κατασκευή διυλιστηρίου πετρελαίου της Lukoil στην Κούβα
Η Lukoil εξετάζει το ενδεχόµενο να κατασκευάσει διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα,
σύµφωνα µε το Πρακτορείο RIA-Novosti, που επικαλείται πηγές από το Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης και Εµπορίου.
Εφηµερίδα Moscow Times, 29.2.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο RIA Novosti

Σκωτσέζικη εταιρεία φεύγει από κοίτασµα πετρελαίου στη Σιβηρία
Η σκωτσέζικη εταιρεία Dana Petroleum, που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, Αφρική και Ρωσία υποτίµησε τα αποθέµατά της στη Σιβηρία, αφού έχασε τη δικαστική µάχη εναντίον της τοπικής εταίρου Lukoil. Η Dana Petroleum επιδιώκει αύξηση 30% των εσόδων της από Βρετανία, Νορβηγία και Αίγυπτο σε
ενδεχόµενη πώληση των ενεργητικών της στη Ρωσία. Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγµατεύσεις για την πώληση του µετοχικού κεφαλαίου της στην Yoganoil.
Εφηµερίδα Moscow Times,29.02.2008 Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

Οι Φινλανδοί πληρώνουν $3δις για τον έλεγχο της µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας TGKTGK-10
Η φινλανδική επιχείρηση ηλεκτρισµού Fortum ανακοίνωσε την αγορά πλειοψηφικού
πακέτου µετοχών της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας TGKTGK-10 σε µία τιµή
ρεκόρ $767 ανά kilowatt ισχύος, ενώ πρόθεσή της είναι να αγοράσει και άλλες µετοχές για να αποκτήσει τον έλεγχο της ρωσικής εταιρείας. Ωστόσο, η τιµή φαίνεται αυξηµένη, συµπεριλαµβανοµένου του χρέους της TGK-10 σε $863 ανά kilowatt, πολύ παραπάνω από τον µέσο όρο ($500 ανά kilowatt). Υψηλή τιµή είχε πληρώσει και η γερµανική ΕΟn, γεγονός ενδεικτικό της έντονης επιθυµίας των ξένων εταιρειών για είσοδό
τους στην απελευθερωµένη ρωσική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παρά τον ανταγωνισµό που υφίστανται από εγχώριες εταιρείες που πληρώνουν πολύ λιγότερα. Η φινλανδική εταιρεία είχε προσπαθήσει αρκετές φορές στο παρελθόν να µπει στη ρωσική αγορά
χωρίς επιτυχία.
Εφηµερίδα Moscow Times, 29.2.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Reuters, Bloomberg
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∆ανειακές χορηγήσεις σε ρωσικές εταιρείες
Οι τράπεζες Deutsche Bank και η Calyon που ηγούνται οµίλου δανειστών, αποφάσισαν την αύξηση των δανειακών χορηγήσεων στη Rosneft σε $3 δις, µετά το νέο ρεκόρ
στις τιµές των καυσίµων και την ανάπτυξη της ρωσικής οικονοµίας. Το νέο δάνειο διευκολύνει την Rosneft στην διευθέτηση των τραπεζικών της υποχρεώσεων από την αγορά της πτωχευµένης πετρελαϊκής εταιρείας Yukos, ενώ πιθανή είναι η χορήγηση δανείου επιπλέον ποσού $1 δις. Ο ίδιος όµιλος δανειστών συµφώνησε τη χορήγηση, φέτος,
τουλάχιστον $12 δις, στις ρωσικές εταιρείες, µεταξύ αυτών και τη Rusal, τον µεγαλύτερο παραγωγό αλουµινίου στον κόσµο.
Σύµφωνα µε το Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg, το ύψος του δανεισµού των
ρωσικών εταιρειών έφθασε τα $82 δις το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας αύξηση
150%.
Εφηµερίδα Moscow Times,26.02.2008 Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

Εξαγορά χρηµατοπιστωτικής εταιρείας Avanko από τη φινλανδική τράπεζα Evli
Η φινλανδική τράπεζα Evli ανακοίνωσε ότι συµφώνησε να αγοράσει το 49,9% της χρηµατοπιστωτικής εταιρείας Avanko, µε στόχο επέκταση των δραστηριοτήτων της τελευταίας στη Ρωσία, παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µεσαίου µεγέθους εταιρείες που επιθυµούν να εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο ΟΜΧ.Η εταιρεία Avanko έχει ήδη
γραφεία στην Αγ. Πετρούπολη και τη Μόσχα.
Εφηµερίδα Moscow Times, 26.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Reuters

Ασφαλιστικός
τοµέας

Ιδιωτικοποίηση Rosgosstrakh
Η κυβέρνηση ενδεχοµένως να πουλήσει όλο το µερίδιό της στη Rosgosstrakh, τη µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, εντός του έτους, δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονοµικών, Sergei Shatalov.
Εφηµερίδα Moscow Times, Ειδησεογραφικά Πρακτορεία Interfax, Bloomberg

Κοινωνικές
ασφαλίσεις

Αύξηση του Ταµείου Συντάξεων
Προσφάτως, υπογράφηκε προεδρικό διάταγµα για αύξηση του Ταµείου Συντάξεων, στο
πλαίσιο της προγραµµατιζόµενης αύξησης των συντάξεων. Το επόµενο έτος προβλέπεται οι συντάξεις να φθάσουν στο ύψος του µικρότερου µισθού, ενώ µακροπρόθεσµα
θα είναι ισοδύναµες του µέσου µισθού. Ο απερχόµενος Πρόεδρος Putin υπέγραψε διάταγµα για την αύξηση του Ταµείου της υποχρεωτικής ιατρικής ασφάλισης µε στόχο τη
βελτίωση των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα.
Voice of Russia, 29.02.2008

Κτηµαταγορά

Οι τιµές των διαµερισµάτων αυξήθηκαν 9% το 2008
Τα διαµερίσµατα στη Μόσχα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, µε µέση τιµή αύξησης 9% ανά τ.µ. Η µέση τιµή την 1η Ιανουαρίου ήταν $4.438 και στις 25 Φεβρουαρίου έφθασε τα $4.850, ήτοι 9,3% ψηλότερα. Η αύξηση παρουσιάσθηκε παρά την κατάτµηση της αγοράς. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Vedomosti, η αύξηση χτύπησε κυρίως
τα µικρά διαµερίσµατα φθάνοντας και 20%. Ετσι, ένα διαµέρισµα 35 τ.µ. ενός δωµατίου µε µέση τιµή $160.000 στην αρχή του έτους, πωλείται τώρα$190.000
Εφηµερίδες Moscow Times, Vedomosti, 26.02.2008
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Περιβάλλον

Ιαπωνική εταιρεία αγοράζει από την Gazprom δικαιώµατα για εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου
Η επενδυτική εταιρεία Marubeni αγόρασε από την Gazprom δικαιώµατα (credits) για
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, προκειµένου να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόµενη
ζήτηση για δικαιώµατα ρύπων στην Ιαπωνία. Η µεταφορά των δικαιωµάτων θα ολοκληρωθεί το ∆εκέµβριο. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ιαπωνικής εταιρείας, Marubeni και
Gazprom συµφώνησαν να υλοποιήσουν κοινά έργα µείωσης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Η συµφωνία αυτή έγινε στο πλαίσιο του Μηχανισµoύ Καθαρής Ανάπτυξης
(Clean Development Mechanism) της Συµφωνίας του Κιότο, που επιτρέπει τους ρυπαίνοντες από στις αναπτυγµένες χώρες να αγοράζουν δικαιώµατα, επενδύοντας σε έργα
για την µείωση των εκποµπών στις αναπτυσσόµενες χώρες. Τα Ηνωµένα Έθνη χορηγούν πιστοποιηµένα δικαιώµατα για τη µείωση των εκποµπών, κατόπιν έγκρισης των
εθνικών κυβερνήσεων. Η Marubeni συµµετέχει ως επενδυτής στο έργο εξόρυξης πετρελαίου και αερίου Σαχαλίνη-1 µε ποσοστό 11,68% στην εταιρεία «Sakhalin Oil & Gas
Development», η οποία µε τη σειρά της κατέχει το 30% του έργου.
Εφηµερίδα, Moscow Times, 26.2.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

Ναυπηγικός τοµέας Η Νορβηγία ακυρώνει παραγγελία σε ρωσικά ναυπηγεία
Τα ρωσικά ναυπηγεία Sevmash,
Sevmash που βρίσκονται στο Severodvinsk, στη Λευκή Θάλασσα, έχασαν ένα επικερδές συµβόλαιο κατασκευής 12 εµπορικών πλοίων, που παρήγγειλε η νορβηγική εταιρεία Odfjell. Τα ρωσικά µέσα ενηµέρωσης σχολίασαν το γεγονός ως
ενδεικτικό της έλλειψης ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας της βαριάς βιοµηχανίας της χώρας. Η νορβηγική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ακυρώσει το συµβόλαιο εξαιτίας των καθυστερήσεων στην κατασκευή και απαιτήσεων για αύξηση της
τιµής. Τα ρωσικά ναυπηγεία αρνήθηκαν τις νορβηγικές αιτιάσεις και δήλωσαν ότι θα
συνεχίσουν την κατασκευή των πλοίων και θα αναζητήσουν νέο αγοραστή.
Εφηµερίδα Moscow Times, 27.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο The Associated Press

Αεροπορικές
µεταφορές

Η αεροπορική εταιρεία U Tair σχεδιάζει να µισθώσει 20 αεροσκάφη Boeing 737s
Η εταιρεία UTair, η πέµπτη µεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, θα µισθώσει
20 αεροσκάφη τύπου Boeing 737s µέχρι το τέλος του 2009, για να ανανεώσει
τον γερασµένο στόλο της και να ανταποκριθεί στις αυξανόµενη ζήτηση ταξειδίων. H
UTair θα µισθώσει 10 αεροσκάφη µέσα στο 2008 και άλλα 10 το 2009, όλα από την
Continental Airlines, τον τέταρτο µεγαλύτερο αεροµεταφορέα των ΗΠΑ. Μέχρι στιγµής
η UTair, η οποία είναι εγκατεστηµένη στο Surgut, στην αυτόνοµη περιοχή KhantyMansiisk, χρησιµοποιεί αεροσκάφη τύπου Tupolev για τις επιβατικές πτήσεις και πετάει το πρώτο της Boeing τις επόµενες ηµέρες. Οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες µισθώνουν όλο και περισσότερα αεροσκάφη ξένης κατασκευής, καθώς η συνεχώς αναπτυσσόµενη οικονοµία σπρώχνει και την ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η UTair επιδιώκει να µεταφέρει 4 εκατ. επιβάτες φέτος έναντι 2,9 εκατ. το τελευταίο έτος. Σύµφωνα
µε στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών, οι 160 αεροπορικές εταιρείες της χώρας µετέφεραν, το τελευταίο έτος, 45 εκατ. περισσότερους επιβάτες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ήτοι παρουσίασαν αύξηση 18%. Σύµφωνα µε εκθέσεις εθνικών αεροµεταφορέων, µέχρι τον περασµένο ∆εκέµβριο, οι ρωσικές εταιρείες χρησιµοποιούσαν 150
αεροσκάφη Boeing και 67 Airbus. Η UTair διαθέτει τον µεγαλύτερο στόλο ελικοπτέρων
στη Ρωσία και σχεδιάζει να δαπανήσει, µέχρι το 2010, $200 εκατ. σε παραγωγή ελικοπτέρων τύπου 40Mi-171, από τo εργοστάσιο Ulan-Ude στη Σιβηρία. Η εταιρεία, εµφάνισε, το τελευταίο έτος, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, καθαρά κέρδη ύψους 270 εκατ. ρούβλια ή αύξηση 2,3% έναντι του προηγούµενου έτους.
Εφηµερίδα Moscow Times, 26.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg
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Αεροπορικές
µεταφορές

Οι Αερογραµµές της Γεωργίας θα εξοφλήσουν το χρέος τους
Ρωσία και Γεωργία κατέληξαν σε συµφωνία για την εξόφληση, µέχρι τις 10 Μαρτίου,
του χρέους της τελευταίας, ύψους $2 εκατ., ανοίγοντας το δρόµο για επανάληψη των
πτήσεων, σχεδόν ενάµισυ χρόνο µετά τη διακοπή τους. Η Ρωσία διέκοψε, τον Οκτώβριο του 2006, οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις µε τη Γεωργία. Ο Πρόεδρος
Putin, µετά τη συνάντησή του µε τον Γεωργιανό Πρόεδρο M. Saakashvili, ανακοίνωσε
µία καταρχήν συµφωνία για την άρση του περιορισµού στις αεροπορικές συνδέσεις.
Σύµφωνα µε τον Γεωργιανό Υπουργό Οικονοµίας, η Ρωσία επιδιώκει την καταβολή $3
εκατ. συνολικά από 15 αεροπορικές εταιρείες της Γεωργίας για την εξόφληση παλαιότερων οφειλών τους. Ωστόσο, εκπρόσωπος της Airzena, του µεγαλύτερου αεροµεταφορέα της Γεωργίας, ανέφερε ότι η εταιρεία δεν έχει καµία οικονοµική υποχρέωση έναντι
της Ρωσίας.
Εφηµερίδα Moscow Times, 28.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

ΑυτοκινητοΑυτοκινητοβιοµηχανία

Η Renault θα αναγεννήσει τη Lada
Η Οµοσπονδιακή Αντιµονοπωλιακή Υπηρεσία ενέκρινε τη συµφωνία εξαγοράς, από τη
Renault, του 25% του µετοχικού κεφαλαίου της AvtoVAZ, του µεγαλύτερου παραγωγού
αυτοκινήτων στη χώρα. Το ύψος της εξαγοράς έφθασε τα $1 δις και θα βοηθήσει την
κάλυψη µεγάλου µέρους του χρέους της εταιρείας. Πρόκειται για µία στρατηγική συνεργασία η οποία προβλέπει τον διπλασιασµό της παραγωγικής ικανότητας της ρωσικής εταιρείας. Αναµένεται ότι η παραγωγή, από 770.000 αυτοκίνητα τον περασµένο
χρόνο θα φθάσει τα 1,5 εκατ. µέχρι το 2012 (αφορά τις µάρκες Lada, Renault και
Nissan). Βασικός στόχος παραµένει η διατήρηση της εµπορικής επωνυµίας Lada. H
Renault επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο του µετοχικού κεφαλαίου της AvtoVAZ και ο
πρώην σοβιετικός κολοσσός να ανακατακτήσει σηµαντικό µερίδιο της αγοράς.
Εφηµερίδα Moscow Times, 28.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Ria Novosti

Συνεργασία General Motors και GAZ για παραγωγή φθηνών αυτοκινήτων στη Ρωσία
Οι εταιρείες General Motors και GAZ, ιδιοκτησίας του δισεκατοµµυριούχου Oleg Deripaska, είναι κοντά σε συµφωνία για επένδυση που αφορά την παραγωγή φθηνών αυτοκινήτων (µε τιµή στον καταναλωτή λιγότερο από $10.000). Εκτιµάται ότι απαιτούνται τουλάχιστον $1 δις από πλευράς GAZ, προκειµένου η παραγωγική µονάδα της
στην περιοχή του Nizhny Novgorod, στην κεντρική Ρωσία, παράγει σταδιακά από
50.000, σε πρώτο στάδιο, µέχρι και 300.000 αυτοκίνητα αργότερα. Σηµειώνεται ότι η
GM είναι ο µοναδική ξένη εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων που παράγει στη Ρωσίαµόνη της και σε συνεργασία µε τοπικό εταίρο. Μοντέλα της επίσης συναρµολογούνται
σε ιδιωτική µονάδα στο Καλίνινγκραντ, την Ουκρανία, το Καζακστάν και το Ουζµπεκιστάν. Ρωσία, Βρετανία, Ιταλία, Ουκρανία και Ελλάδα ήταν οι χώρες όπου παρουσίασαν
σηµαντική άνοδο των πωλήσεων αυτοκινήτων GM, το τελευταίο έτος, συµβάλλοντας
στην ανάπτυξη της εταιρείας.
Εφηµερίδες Moscow Times, Vedomosti 28.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

Τηλεπικοινωνίες

Η MTS θα διεκδικήσει συµµετοχή στην Ukrtelecom
Η ρωσική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Mobile TeleSystems MTS,
MTS η µεγαλύτερη εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας στη Ρωσία, θα διεκδικήσει συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο
της ουκρανικής εθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Ukrtelecom. Η ουκρανικό κράτος
κατέχει 92,8% της Ukrtelecom και σχεδιάζει να πουλήσει το 67,7%. Η ουκρανική κυβέρνηση επιδιώκει να εισπράξει περισσότερα από $7 εκατ. από την πώληση της Ukrtelecom, τίµηµα το οποίο η MTS θεωρεί υψηλό. Η MTS, η οποία ελέγχεται από την
AFK Sistema, του δισεκατοµµυριούχου Vladimir Yevtushenkov's έχει περισσότερους
από 58 εκατ. συνδροµητές στη Ρωσία και σχεδόν 20 εκατ. στην Ουκρανία (δεύτερη σε
µέγεθος στην κινητή τηλεφωνία).
Εφηµερίδα Moscow Times,26.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg
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Χάλυβας

Η RusAl ξεκινάει τη λειτουργία µεταλλουργείου στην Νιγηρία
Η RusAl, ο µεγαλύτερος παραγωγός πρωτογενούς αλουµινίου στον κόσµο, ξεκίνησε τη
λειτουργία του µεταλλουργείου Alcon στη Νιγηρία, επιδιώκοντας τη δηµιουργία πλήρους παραγωγικής διαδικασίας στην Αφρική. Η λειτουργία του µεταλλουργείου ξεκινά
µετά από 8 χρόνια αδράνειας και προβλέπεται να αναπτύξει πλήρη ικανότητα
197.000 µετρικών τόννων το 2010. Η RusAl, η οποία δαπάνησε, τον Φεβρουάριο του
2007, $250 εκατ. για το 77,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Alcon, σχεδιάζει να επενδύσει $300 εκατ. για την αναβάθµιση της µονάδας και την εκβάθυνση του ποταµού Imo, προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσβαση. Ο παραγωγός εξορύσσει βωξίτη και
το επεξεργάζεται σε αλουµίνα.
Εφηµερίδα Moscow Times,26.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

Επέκταση δραστηριοτήτων ρωσικών εταιρειών Bazovyi Element και Severstal Group
στη Μογγολία –κοιτάσµατα άνθρακα
Σύµφωνα µε δηλώσεις του ρώσου πρωθυπουργού κ. Victor Zubkov, οι ρωσικές χαλυβουργικές εταιρείες Bazovyi Element και Severstal έχουν βάσιµες πιθανότητες να γίνουν οι στρατηγικοί επενδυτές των κοιτασµάτων άνθρακα Tavan-Tolgoi στη Μογγολία.
Το κοινοβούλιο της Μογγολίας συζητά νοµοσχέδιο περί µεταβίβασης, σε ξένους επενδυτές, κρατικού µεριδίου ύψους 36% στα εν λόγω κοιτάσµατα. Οι ρωσικές εταιρείες
είχαν ανακοινώσει, ήδη από τα τέλη του 2006, την ίδρυση κοινοπραξίας για συµµετοχή στην εκµετάλλευση των κοιτασµάτων Tavan-Tolgoi, Σύµφωνα δε µε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, το κρατικό µερίδιο συµµετοχής στο όλο σχέδιο θα ανέρχεται
σε 50%, µερίδιο 10-11% οι µογγολικές αρχές θα επιτρέψουν να περιέλθει σε µογγολικές επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο προορίζεται για ξένους επενδυτές. Επισηµαίνεται ότι
πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα άνθρακα παγκοσµίως, µε αποθέµατα που εκτιµώνται σε 6 δις τόννους. Το 2014 υπολογίζεται να εξορύσσονται περί τα 80
εκατ. τόννων ετησίως.
Εφηµερίδα Vedomosti, 27.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Interfax

Η RusAl ξεκινάει τη λειτουργία µεταλλουργείου στην Νιγηρία
Η Evraz Group σχεδιάζει να δαπανήσει 500 εκατ. ευρώ ($755 εκατ.) για τον διπλασιασµό της παραγωγής της, καθώς συναγωνίζεται µε άλλους παραγωγούς χάλυβα για την
προµήθεια σιδηροτροχιών των ρωσικών Σιδηροδρόµων. Σύµφωνα µε εκπρόσωπο της
εταιρείας, η Evraz, µετά την ολοκλήρωση της αναβάθµισής της το 2011, θα κατασκευάζει σχεδόν 2 εκατ, τόννους το χρόνο για το σιδηροδροµικό δίκτυο της Ρωσίας.
Εφηµερίδα Moscow Times, 29.02.2008

Χρυσός

Αύξηση παραγωγής της εταιρείας Polyus Gold
Η εταιρεία Polyus Gold, ο µεγαλύτερος παραγωγός χρυσού, δήλωσε ότι αύξησε την
ετήσια ενδεικτική παραγωγή της σχεδόν κατά ένα πέµπτο, φθάνοντας τα 4,6 εκατ.
ουγγιές. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, προκειµένου να επιτευχθεί η υψηλότερη απόδοση εξόρυξης µέχρι το 2015, απαιτούνται $5,1 δις, 50% περισσότερα από
τις προβλέψεις.
Εφηµερίδα Moscow Times, 27.2.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg
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Επιχειρήσεις

Αποχώρηση εταιρείας Elcoteq από τη Ρωσία
Η φινλανδική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών Elcoteq εκχωρεί τη λειτουργία της
στη Ρωσία, λόγω των υψηλών εισαγωγικών δασµών στα εξαρτήµατα υψηλής τεχνολογίας, που καθιστούσαν την δραστηριοποίησή της στη χώρα ως µη επικερδή. Προσφάτως,
η Elcoteq συµφώνησε µε την Flextronics International GmbH (Συγκαπούρη), για την
παραχώρηση της θυγατρική της ZAO Elcoteq, που εδρεύει στην Αγ. Πετρούπολη. Η πώληση υπογραµµίζει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες που επιχειρούν να
κατασκευάσουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στη Ρωσία. «Στην πραγµατικότητα είναι
φθηνότερη η εισαγωγή έτοιµων προϊόντων, παρά εξαρτηµάτων» δήλωσε εκπρόσωπος
της Elcoteq. Η εταιρεία εγκαταστάθηκε στη Ρωσία το 1997 και άνοιξε τη µονάδα της
στην Αγ. Πετρούπολη το 2005. ∆ραστηριοποιείται επίσης στην Ευρώπη, Κίνα, Ινδία,
Βραζιλία και Μεξικό.
Εφηµερίδα Moscow Times, 28.02.2008

Συγχώνευση µονάδων της εταιρείας τροφίµων WimmWimm-BillBill-Dann
Η εταιρεία Wimm-Bill-Dann, ο µεγαλύτερος παραγωγός γάλακτος στη χώρα, ανακοίνωσε τη συγχώνευση των µονάδων της γαλακτοκοµικών και παιδικών τροφών, προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και να µειωθούν οι δαπάνες. Τα δύο τµήµατα
θα ενσωµατωθούν µε την WBDFoods. Μία νέα εταιρεία του οµίλου, η WBD International, θα επικεντρωθεί στην αύξηση των πωλήσεων σε τρίτες χώρες, περιλαµβανοµένης και της Ουκρανίας.
Εφηµερίδα Moscow Times, 28.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg

Εµπορικές σχέσεις ∆ιακοπή λειτουργίας για το US Trade Group
ΗΠΑΗΠΑ-Ρωσίας
Οι ΗΠΑ διέκοψαν οριστικά το µακροχρόνιο πρόγραµµα διεθνούς εµπορίου για τη Ρωσία και την πρώην Σοβιετική Ένωση, ελλείψει χρηµατοδότησης. Το BISNIS (Business Information Service for the Newly Independent States) ιδρύθηκε το 1992 για να προωθήσει τα εµπορικά συµφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το BISNIS υποστήριξε την κατάρτιση συµφωνιών ύψους $4,5 δις. «Τώρα παραδίδουµε τη σκυτάλη στην Εµπορική Υπηρεσία της Αµερικανικής Πρεσβείας, που διατηρεί γραφεία στη Μόσχα, την Αγ. Πετρούπολη και το Βλαδιβοστόκ και θα συνεχίσει να
έχει ενεργό ρόλο» δήλωσε εκπρόσωπος του BISNIS.
Εφηµερίδα Moscow Times, 28.02.2008
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Τουρκµενιστάν
Ενέργεια

∆ιαπραγµατεύσεις ΓερµανίαςΓερµανίας- Τουρκµενιστάν
Το Τουρκµενιστάν σχεδιάζει να εντείνει τις προσπάθειες για εξαγωγή των ενεργειακών
του πόρων στην Ευρώπη, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της χώρας Gurbanguly Berdymukhamedov, ενώπιον του Γερµανού Υπουργού Οικονοµικών Michael Glos. Η δήλωση αυτή
αφήνει αµυδρές ελπίδες για δυνατότητα άµεσης πρόσβασης της ΕΕ στις διαθέσιµες
ενεργειακές πηγές της χώρας. Στην ατζέντα των συνοµιλιών των δύο ανδρών εντάσσεται επίσης ο αγωγός φυσικού αερίου Nabucco.
Εφηµερίδα Moscow Times, 26.02.2008

Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα
Γραφείο Οικονοµικών και Εµορικών Υοθέσεων
Spiridonovka ul. 14, 123001, Μόσχα
Τηλ.: +74956443270Φαξ: +74956443275
E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr
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