
   

 

Ο D. Medvedev, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πιθανός νέος Πρόεδρος της χώρας, 
ανακοίνωσε το οικονοµικό του πρόγραµµα, υπογραµµίζοντας την ανάγκη για περαιτέ-
ρω φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας. Η αντιµετώπιση της διαφθοράς, της έλλειψης 
σεβασµού για το Νόµο και της βραδυκίνητης γραφειοκρατίας θα αποτελέσουν τις προ-
τεραιότητες της πρώτης θητείας του. Ο Medvedev προσβλέπει σε µείωση του αριθµού 
των δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ είναι ενάντιος στην πρακτική τοποθέτησης κρατικών 
αξιωµατούχων στα διοικητικά συµβούλια µεγάλων εταιρειών. Θεσµοί, υποδοµές, καινο-
τοµίες και επενδύσεις, όπως δήλωσε, αποτελούν βασικούς άξονες της οικονοµικής του 
πολιτικής. Ωστόσο, αναλυτές επισήµαναν, ότι το πρόγραµµα που ανακοινώθηκε επικε-
ντρώνεται κυρίως στα διαρθρωτικά προβλήµατα. «Τα προβλήµατα που συνδέονται µε 
το επιχειρηµατικό κλίµα, την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των  θεσµών είναι η 
Αχίλλειος πτέρνα της ρωσικής οικονοµίας» σηµειώνουν.  
Εφηµερίδα Moscow Times, 18.02.2008  

Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα 

Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 

Οικονοµία ΡωσίαςΟικονοµία ΡωσίαςΟικονοµία ΡωσίαςΟικονοµία Ρωσίας----
Γενικά   Γενικά   Γενικά   Γενικά    

Οικονοµικό Πρόγραµµα Οικονοµικό Πρόγραµµα Οικονοµικό Πρόγραµµα Οικονοµικό Πρόγραµµα D. MedvedevD. MedvedevD. MedvedevD. Medvedev     

Ο Oleg Deripaska, πρόεδρος του οµίλου Basic Element -που περιλαµβάνει επίσης τον 
κολοσσό αλουµινίου RusAl, την αυτοκινητοβιοµηχανία GAZ, την κατασκευάστρια αερο-
πλάνων Aviacor και την ασφαλιστική Ingosstrakh- είναι ο πλουσιότερος Ρώσος, σύµφω-
να µε τον κατάλογο του περιοδικού Finans, µε περιουσία που αποτιµάται σε $40 δις 
έναντι $21,2 δις το προηγούµενο έτος. ∆εύτερος στον κατάλογο εµφανίζεται ο πρώην 
συνέταιρος του Deripaska, Roman Abramovich µε περιουσία που ανέρχεται σε $23 
δις έναντι $21 δις το προηγούµενο έτος. Σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes, πλουσιότε-
ρος αναδεικνύεται ο Abramovich ακολουθούµενος από τον Deripaska. Το περιοδικό 
Finans κατατάσσει τη Ρωσία στη δεύτερη θέση, µετά τις ΗΠΑ, σε αριθµό δισεκατοµµυ-
ριούχων (101) στον πλανήτη. Στον κατάλογο δεν εµφανίζονται κρατικοί αξιωµατούχοι  
αν και περιλαµβάνονται µέλη του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου και της Άνω Βουλής 
(∆ούµα). Ο Πρόεδρος Putin διέψευσε δηµοσιεύµατα σύµφωνα µε τα οποία φέρεται να 
είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ευρώπης µε $40 δις. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 19.02.2008 

 

Ρωσική οικονοµική ολιγαρχίαΡωσική οικονοµική ολιγαρχίαΡωσική οικονοµική ολιγαρχίαΡωσική οικονοµική ολιγαρχία  

Αύξηση επιτοκίων Αύξηση επιτοκίων Αύξηση επιτοκίων Αύξηση επιτοκίων  

Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του Αναπληρωτή ∆ιοικητή της Konstantin Kor-
ishchenko, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ενδεχοµένως να αυξήσει και πάλι το ύψος 
των επιτοκίων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Ήδη από τις 
αρχές Φεβρουαρίου, η Τράπεζα αύξησε τα βασικά επιτόκια κατά 0,25%, σε µια προ-
σπάθεια επιβράδυνσης του ρυθµού αύξησης των τιµών στα καταναλωτικά αγαθά. Ση-
µειώνεται ότι το 2007 ο πληθωρισµός ανήλθε σε 11,9%, το υψηλότερο ποσοστό την 
τελευταία 4ετία (9% το 2006). 
Εφηµερίδα Moscow Times, 20.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg 
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Ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης, το µήνα Ιανουάριο, κυµάνθηκε στο 7,4 %, όπως 
δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονοµικών. Το αποτέλεσµα θεωρείται «καλό» παρά τον απρό-
βλεπτα θερµό χειµώνα του τελευταίου έτους. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 22.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg 

Μείωση εξωτερικού χρέουςΜείωση εξωτερικού χρέουςΜείωση εξωτερικού χρέουςΜείωση εξωτερικού χρέους  

Το Υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε ότι το περασµένο έτος το εξωτερικό δηµόσιο 
χρέος µειώθηκε από $52δις σε $44,4δις, ήτοι κατά 15% . Το χρέος έχει διαµορφωθεί 
περίπου στο 3% του ΑΕΠ. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 18.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg 

Οικονοµία ΡωσίαςΟικονοµία ΡωσίαςΟικονοµία ΡωσίαςΟικονοµία Ρωσίας----
Γενικά   Γενικά   Γενικά   Γενικά    

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας οι τιµές παραγωγού τον Ια-
νουάριο παρουσίασαν άνοδο κατά 25,2% έναντι 25,1% τον περασµένο ∆εκέµβριο. 
Πρόκειται για την µεγαλύτερη αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.   
Εφηµερίδα Moscow Times, 22.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg 

Άνοδος τιµών παραγωγούΆνοδος τιµών παραγωγούΆνοδος τιµών παραγωγούΆνοδος τιµών παραγωγού    

Περιορισµοί ξένων επενδύσεων σε στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίαςΠεριορισµοί ξένων επενδύσεων σε στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίαςΠεριορισµοί ξένων επενδύσεων σε στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίαςΠεριορισµοί ξένων επενδύσεων σε στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας  

Το Πρακτορείο Vedomosti ανέφερε ότι ενδεχοµένως να απαιτείται κυβερνητική 
έγκριση  για την εξαγορά, από ξένους επενδυτές, µεριδίων εταιρειών που ανήκουν σε 
«στρατηγικούς» τοµείς, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διαµάντια, ουράνιο και άλλοι 
φυσικοί πόροι. Η έγκριση αυτή θα απαιτείται για συµµετοχή ξένων ιδιωτικών επιχειρή-
σεων άνω του 10%, ενώ οι ξένες κρατικά ελεγχόµενες εταιρείες θα χρειάζονται σχετική 
άδεια για µερίδιο άνω από 5%.  
Εφηµερίδα Moscow Times, 22.02.2008, Ειδησεογραφικά Πρακτορεία Vedomosti   

Ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξηςΡυθµός οικονοµικής ανάπτυξηςΡυθµός οικονοµικής ανάπτυξηςΡυθµός οικονοµικής ανάπτυξης  

Η εταιρεία Gazprom ανακοίνωσε µείωση των κερδών της κατά 6,4% το τρίτο τετράµη-
νο του 2007. Σύµφωνα µε ανακοινώσεις της εταιρείας, οι χαµηλές τιµές στην Ευρώπη, 
τη µεγαλύτερη αγορά της Gazprom, επηρεάζουν την κερδοφορία της. Τα καθαρά 
έσοδα της εταιρείας το 2007 έφθασαν σε 113,1 δις ρούβλια ($4,6 δις ) ή τιµή 4,81 
ρούβλια ανά µετοχή έναντι 120,8 δις ρούβλια ή 5,30 ρούβλια ανά µετοχή το προηγού-
µενο έτος. Ωστόσο, αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν δηµιουργούν 
κίνδυνο στην Gazprom, καθώς η ρευστότητά της στηρίζεται πολιτικά και η εταιρεία 
επωφελείται των γενικότερα υψηλών τιµών και της χαµηλής φορολόγησης του φυσικού 
αερίου έναντι του πετρελαίου.  
Εφηµερίδα Moscow Times, 18.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg 

 

Μείωση της κερδοφορίας της Μείωση της κερδοφορίας της Μείωση της κερδοφορίας της Μείωση της κερδοφορίας της GazpromGazpromGazpromGazprom  ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια 

Rosneft Rosneft Rosneft Rosneft και και και και Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom θα µοιρασθούν τη Σαχαλίνηθα µοιρασθούν τη Σαχαλίνηθα µοιρασθούν τη Σαχαλίνηθα µοιρασθούν τη Σαχαλίνη----3333  

Το  Πρακτορείο  Interfax  ανακοίνωσε  ότι  οι  εταιρείες Rosneft  και  Gazprom  πιθα-
νώς   να  ελέγξουν  το  κοίτασµα  πετρελαίου και  φυσικού  αερίου  ανοικτής  θαλάσσης   
Sakhalin-3.  Ο  Εκτελεστικός  ∆/ντής της  Rosneft   Sergei   Bogdanchikov   δήλωσε  
ότι  για την  εκµετάλλευση  κοιτασµάτων  ανοικτής  θαλάσσης  απαιτούνται  12-14 
χρόνια  από  την παραχώρηση  της   άδειας,  ενώ  το κόστος της  επένδυσης  εκτιµάται  
σε  $15-20  εκατ.  Η   Rosneft σχεδιάζει  να   δαπανήσει  περισσότερα  από  600  ε-
κατ.  ρούβλια  ($24,4  δις)  µέχρι  το  2020, προκειµένου  να  αυξήσει  την  παραγωγή  
πετρελαίου στην Ανατολική Σιβηρία φθάνοντας στα 170 εκατ. τόννους ετησίως. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 18.02.2008 

Η µείωση του συντελεστή ΦΠΑ ενδεχοµένως να είναι µικρότερη από τις προσδοκίες και 
συστάσεις της επιχειρηµατικής κοινότητας. Νεότερες πληροφορίες θέλουν το Υπουργεί-
ο Οικονοµικών να προσανατολίζεται σε µείωση 15,9% έναντι 18% που ισχύει σήµερα.  
Εφηµερίδα Moscow Times, 20.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο, Bloomberg 
 

Μείωση ΦΠΑΜείωση ΦΠΑΜείωση ΦΠΑΜείωση ΦΠΑ    ΦορολογίαΦορολογίαΦορολογίαΦορολογία 
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Εκµετάλλευση κοιτάσµατος ΣαχαλίνηΕκµετάλλευση κοιτάσµατος ΣαχαλίνηΕκµετάλλευση κοιτάσµατος ΣαχαλίνηΕκµετάλλευση κοιτάσµατος Σαχαλίνη----1 από 1 από 1 από 1 από ExxonMobilExxonMobilExxonMobilExxonMobil  

Σύµφωνα µε δηλώσεις εκπροσώπου της εταιρείας Exxon MobilExxon MobilExxon MobilExxon Mobil, η οποία έχει αναλάβει 
την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων στα κοιτάσµατα Sakhalin-1, η διοίκηση της 
εταιρείας εκτιµά ότι οι ρωσικές αρχές θα της επιτρέψουν τελικά την εξαγωγή φυσικού 
αερίου στο εξωτερικό και δη στην Κίνα, µε την οποία έχει υπογράψει συµφωνία από το 
2006. Η Gazprom,Gazprom,Gazprom,Gazprom, από την πλευρά της, η οποία έχει αναλάβει την εκµετάλλευση των 
κοιτασµάτων Sakhalin-2, ζήτησε, τον περασµένο Ιούνιο, από τη ρωσική κυβέρνηση να 
µην επιτρέψει την εξαγωγή αερίου από τα συγκεκριµένα κοιτάσµατα της ExxonMobil, 
ισχυριζόµενη ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εσωτερική αγορά της Ρωσίας.   
Εφηµερίδα Moscow Times, 19.02.2008, Ειδησεογραφικά Πρακτορεία Vedomosti   

ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια 

Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream που διασχίζει το βυθό της Βαλ-
τικής Θάλασσας (ξεκινά από τη ρωσική πόλη Vyborg και καταλήγει στη γερµανική 
Graifsvald) δεν αποφέρει ιδιαίτερα οικονοµικά οφέλη στις ρωσικές εταιρείες. Σηµειώνε-
ται ότι οι εταιρείες που µετέχουν στην κοινοπραξία εκµετάλλευσης του έργου είναι η 
ρωσική Gazprom, Gazprom, Gazprom, Gazprom, οι γερµανικές BASFBASFBASFBASF και E.OnE.OnE.OnE.On    και η ολλανδική Gasuine. Gasuine. Gasuine. Gasuine. Μέχρι στιγ-
µής, το ποσοστό των έργων που έχουν ανατεθεί σε Ρώσους εργολάβους και προµηθευ-
τές, κατόπιν µειοδοτικών διαγωνισµών, είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Εξ αυτών σηµαντικότε-
ρο κρίνεται η ανάθεση στη ρωσική εταιρεία Obyedinennaya metallurgicheskaya Obyedinennaya metallurgicheskaya Obyedinennaya metallurgicheskaya Obyedinennaya metallurgicheskaya 
gruppa gruppa gruppa gruppa της προµήθειας 25% του συνόλου των σωλήνων, που απαιτούνται για την κα-
τασκευή της πρώτης γραµµής του αγωγού, ύψους 250 εκατ. ευρώ). Η κοινοπραξία 
Nord Stream AG ανακοίνωσε την ανάθεση στη γαλλική Eurec Pipe Coatings Eurec Pipe Coatings Eurec Pipe Coatings Eurec Pipe Coatings της προ-
στατευτικής  επικάλυψης του αγωγού έναντι 650 εκατ. ευρώ ($950 εκατ.) 
Εφηµερίδα Moscow Times, 19.02.2008, Ειδησεογραφικά Πρακτορεία Vedomosti  και Reuters 
 

Η πετρελαϊκή εταιρεία TNKTNKTNKTNK----BP BP BP BP και η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας OGKOGKOGKOGK----1 1 1 1 
συµφώνησαν για την ίδρυση µεικτής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη 
∆υτική Σιβηρία. Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι στις προθέσεις τους είναι µακροπρό-
θεσµη συνεργασία µε την υπογραφή και άλλων συµφωνιών τους προσεχείς µήνες. Στο 
πλαίσιο της συµφωνίας, η µεν OGK-1 θα αξιοποιήσει τις δύο µονάδες της στην περιοχή 
Nizhevartovsk παραγωγικής ισχύος 1600 megawatt, ενώ η TNK-ΒΡ θα επενδύσει περί 
τα $320 εκατ. για την ανέγερση µίας νέας παραγωγικής µονάδας ισχύος 800 mega-
watt.  
Εφηµερίδα Moscow Times, 19.02.2008 

Ίδρυση νέας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ∆υτική ΣιβηρίαΊδρυση νέας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ∆υτική ΣιβηρίαΊδρυση νέας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ∆υτική ΣιβηρίαΊδρυση νέας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ∆υτική Σιβηρία  

Η εταιρεία Lukoil µείωσε κατά 25% τις ποσότητες πετρελαίου που εξάγει στη Γερµανί-
α, µέσω του αγωγού Druzhba, εξαιτίας διαφωνίας µε την εταιρεία-διανοµέα “Sunimex” 
για ύψος των τιµών.   
Εφηµερίδες Moscow Times, 20.02.2008, Vedomosti, 21.ο2.2008 και  Ειδησεογραφικά Πρακτορεία Bloomberg 
 

Αγωγός φυσικού αερίου Αγωγός φυσικού αερίου Αγωγός φυσικού αερίου Αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream: Nord Stream: Nord Stream: Nord Stream: Μικρά  οικονοµικά οφέλη των ρωσικών Μικρά  οικονοµικά οφέλη των ρωσικών Μικρά  οικονοµικά οφέλη των ρωσικών Μικρά  οικονοµικά οφέλη των ρωσικών 
εταιρειών από την κατασκευή τουεταιρειών από την κατασκευή τουεταιρειών από την κατασκευή τουεταιρειών από την κατασκευή του  

Μείωση εξαγωγών Μείωση εξαγωγών Μείωση εξαγωγών Μείωση εξαγωγών Lukoil Lukoil Lukoil Lukoil στη Γερµανίαστη Γερµανίαστη Γερµανίαστη Γερµανία  

Ο Ιρανός Πρέσβυς στη Μόσχα δήλωσε ότι το Ιράν ενδεχοµένως να χρησιµοποιεί στο 
µέλλον το ρούβλι στο εµπόριο πετρελαίου. Συνεχίζοντας χαρακτηριστικά είπε ότι «οι 
µεγάλοι  παραγωγοί  ενέργειας,  όπως  το Ιράν  και η Ρωσία πρέπει να απελευθερώ-
σουν τον κόσµο από τη σκλαβιά του δολλαρίου». Αναλυτές στο Λονδίνο, πάντως, τονί-
ζουν ότι πρόκειται περισσότερο για µια πολιτική απόφαση και δεν θα έχει καµµία επί-
πτωση στην αγορά.    
Εφηµερίδα Moscow Times, 18.02.2008 

Χρήση ρουβλίου από το Ιράν στο εµπόριο πετρελαίουΧρήση ρουβλίου από το Ιράν στο εµπόριο πετρελαίουΧρήση ρουβλίου από το Ιράν στο εµπόριο πετρελαίουΧρήση ρουβλίου από το Ιράν στο εµπόριο πετρελαίου  
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Η Η Η Η Gasprom Gasprom Gasprom Gasprom µπαίνει στην αγορά του Κιργιζιστάν µπαίνει στην αγορά του Κιργιζιστάν µπαίνει στην αγορά του Κιργιζιστάν µπαίνει στην αγορά του Κιργιζιστάν  

Ο Κιργίζιος Πρόεδρος Kurmanbek Bakiyev, σε πρόσφατη συνάντησή του στο Bishkek 
µε τον Εκτελεστικό ∆/ντή της Gasprom A. Miller, δήλωσε ότι χαιρετίζει τη δραστηριο-
ποίηση της εταιρείας στο Κιργιζιστάν. Η  Gasprom ξεκινά την εκµετάλλευση δύο κοιτα-
σµάτων φυσικού αερίου στο νότο της χώρας επενδύοντας $300 εκατ. Η εξόρυξη ανα-
µένεται να αποδώσει 300 εκατ. κυβ. µέτρα ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες του Κα-
ζακστάν για φυσικό αέριο.    
Voice of Russia,21.02.2008 

ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια 

 

Η Οµοσπονδιακή Αντιµονοπωλιακή Υπηρεσία της Ρωσίας επέτρεψε στην ρώσο-
βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία TNKTNKTNKTNK----BP BP BP BP την εξαγορά µεριδίων σε διάφορες επιχειρή-
σεις πετρελαιοειδών, οι οποίες ελέγχουν περί τα 110 πρατήρια βενζίνης στη Μόσχα 
και την ευρύτερη περιφέρειά της Μόσχας καθώς και την Αγία Πετρούπολη.  
Εφηµερίδα Vedomosti, 22.02.2008 

∆ροµολογείται ένα από τα πλέον µεγαλεπήβολα έργα στην παγκόσµια εξόρυξη φυσι-
κού αερίου, η εκµετάλλευση των κοιτασµάτων Shtokman στη Θάλασσα Barents. Στις 
21 Φεβρουαρίου οι εταιρείες Gazprom (Ρωσία), StatoilHydro (Νορβηγία) και Total 
(Γαλλία) υπέγραψαν συµφωνία για την ίδρυση της κοινοπραξίας Shtokman Develop-Shtokman Develop-Shtokman Develop-Shtokman Develop-
ment,ment,ment,ment, η οποία θα αναλάβει  την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων φυσικού αερίου 
Shtokman κάτω από την Αρκτική. Η άδεια εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων  ανήκει 
στην εταιρεία ZAO Sevmorneftegaz, θυγατρική της Gazprom. Επισηµαίνεται, ότι τα 
αποθέµατα των εν λόγω κοιτασµάτων εκτιµώνται σε 3,8 τρις κυβικά µέτρα και συγκα-
ταλέγονται στα 5 µεγαλύτερα κοιτάσµατα που εκµεταλλεύεται η Gazprom. Τα κοιτά-
σµατα Shtokman πρόκειται να αποτελέσουν τη κύρια πηγή αερίου για τον αγωγό Nord 
Stream, ο οποίος θα προµηθεύει τη Γερµανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αναµένε-
ται επίσης να παραχθεί υγροποιηµένο αέριο που θα εξαχθεί σε διάφορες χώρες συ-
µπεριλαµβανοµένων και των ΗΠΑ.  Η ως άνω συµφωνία προβλέπει διάφορα στάδια 
αξιοποίησης των κοιτασµάτων µε στόχο µέγιστη ετήσια απόδοση εξόρυξης αερίου 94 
δις κυβ. µέτρα. Σε αρχική φάση η ετήσια απόδοση αναµένεται να κυµανθεί σε 23,7 
δις κυβ. µέτρα. Η κοινοπραξία Shtokman Development θα καταχωρηθεί στην Ελβετί-
α, τα δε µερίδια των εταιρειών που συµµετέχουν κατανέµονται ως εξής: Gazprom – 
51%, Total – 25%, StatoilHydro – 24%. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η νορβηγική και η 
γαλλική πλευρά θα καταλάβουν από δύο θέσεις, η δε ρωσική πέντε. Για την προσεχή 
6ετία, το σχέδιο εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων προβλέπει µελέτη σκοπιµότητος και 
επένδυσης µέσα στο 2009, έναρξη εξόρυξης το 2013 (ύψος απόδοσης 23,7 δις κυβ. 
µέτρα ετησίως) και ολοκλήρωση το 2014 της κατασκευής εργοστασίου υγροποίησης 
φυσικού αερίου, δυναµικότητας 7,5 εκατ. τόννων ετησίως. Πρώτες εκτιµήσεις υπολο-
γίζουν το ύψος της επένδυσης σε $13-15 δις µέχρι το 2014.    
Εφηµερίδες Moscow Times και Vedomosti, 22.02.2008 
 

Εκµετάλλευση κοιτασµάτων Εκµετάλλευση κοιτασµάτων Εκµετάλλευση κοιτασµάτων Εκµετάλλευση κοιτασµάτων ShtokmanShtokmanShtokmanShtokman  

Επέκταση δραστηριοτήτων πετρελαϊκής εταιρείας Επέκταση δραστηριοτήτων πετρελαϊκής εταιρείας Επέκταση δραστηριοτήτων πετρελαϊκής εταιρείας Επέκταση δραστηριοτήτων πετρελαϊκής εταιρείας TNKTNKTNKTNK----BPBPBPBP  

∆ιευθέτηση ουκρανικού χρέους στη ∆ιευθέτηση ουκρανικού χρέους στη ∆ιευθέτηση ουκρανικού χρέους στη ∆ιευθέτηση ουκρανικού χρέους στη GazpromGazpromGazpromGazprom    

∆εν  έχει   ακόµη  διευθετηθεί  η  αποπληρωµή  του  ουκρανικού χρέους  στη   Gaz-
Prom.  Σύµφωνα  µε  τις  τελευταίες   δηλώσεις  του  Εκτελεστικού  ∆ιευθυντή  της 
Gazprom  Α. Miller,   οι    σχετικές  συµφωνίες   θα  υπογράφονταν  στις  14.2.2008.  

Η Gazprom και η κυβέρνηση του Ιράν κατέληξαν σε συµφωνία για την ίδρυση µεικτής 
επιχείρησης στον τοµέα ενέργειας, η οποία θα δραστηριοποιείται στην αγορά του Ιράν. 
Εφηµερίδα Vedomosti, 21.02.2008, Ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg 
 

Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Συµφωνία Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom και κυβέρνησης Ιράνκαι κυβέρνησης Ιράνκαι κυβέρνησης Ιράνκαι κυβέρνησης Ιράν    
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Τα δύο µέρη ξεκίνησαν τις διαβουλεύσεις στις 14.02.2008, ωστόσο λίγο µετά, η 
ουκρανική πλευρά ζήτησε αναβολή για την επόµενη εβδοµάδα. Οι διαβουλεύσεις συ-
νεχίστηκαν στις 20.2.2008 σε επίπεδο πρωθυπουργών των δύο χωρών (Zubkov-
Timoshenko), µετά το πέρας των οποίων δήλωσαν ότι σχετική συµφωνία αναµένεται 
να υπογραφεί στις 22.02.2008 από τους προέδρους των δύο χωρών, στο περιθώριο 
της συνόδου κορυφής των κρατών-µελών ΚΑΚ. Την εποµένη, 21.02.2008, η πρωθυ-
πουργός της Ουκρανίας Timoshenko µετέβη αναπάντεχα στα γραφεία της Gazprom 
στη Μόσχα, όπου είχε 4ωρες διαπραγµατεύσεις µε τον A. Miller. Το γραφείο τύπου της 
Gazprom ανακοίνωσε ότι οι διαπραγµατεύσεις θα συνεχισθούν. Ρώσοι αναλυτές εκτι-
µούν ότι η ουκρανή πρωθυπουργός επιθυµεί την έναρξη των διαπραγµατεύσεων από 
µηδενική βάση. Ουκρανοί αξιωµατούχοι έκαναν παρόµοιες ανακοινώσεις. Ο Ουκρανός 
Πρόεδρος. Yushchenko άσκησε κριτική στις δηλώσεις αυτές, ενώ κατηγό 
ρησε την κυβέρνηση για ολιγωρία ως προς την εξόφληση του χρέους στη Ρωσία.      

Εφηµερίδες Moscow Times 22.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Reuters  
 

ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια 

Συµφωνία ΡωσίαςΣυµφωνία ΡωσίαςΣυµφωνία ΡωσίαςΣυµφωνία Ρωσίας----Σερβίας για τον αγωγό φυσικού αερίου Σερβίας για τον αγωγό φυσικού αερίου Σερβίας για τον αγωγό φυσικού αερίου Σερβίας για τον αγωγό φυσικού αερίου South StreamSouth StreamSouth StreamSouth Stream    

Στις 22 Ιανουαρίου ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης της Σερβίας ανακοίνωσε ότι 
η χώρα του ενέκρινε κείµενο διακρατικής Συµφωνίας µε τη Ρωσία, η οποία προβλέπει 
υπογραφή επιµέρους συµφωνιών µεταξύ της σερβικής κρατικής SrbijagasSrbijagasSrbijagasSrbijagas και της 
GazpromExportGazpromExportGazpromExportGazpromExport -θυγατρικής της GazpromGazpromGazpromGazprom- και αντικείµενο τη διέλευση του αγωγού 
µεταφοράς φυσικού αερίου South StreamSouth StreamSouth StreamSouth Stream ,µέσω της σερβικής επικράτειας, καθώς και 
κατασκευή της υπόγειας δεξαµενής αποθήκευσης αερίου Banatsky Dvor. Banatsky Dvor. Banatsky Dvor. Banatsky Dvor. Η ίδια Συµ-
φωνία προϋποθέτει επιµέρους συµφωνία µεταξύ της ρωσικής ““““Gazprom Neft’”Gazprom Neft’”Gazprom Neft’”Gazprom Neft’” (επίσης 
θυγατρικής της Gazprom) και της σερβικής κυβέρνησης σχετικά µε πώληση µεριδίου  
της σερβικής πετρελαϊκής Naftne Industrije Srbije (NIS)Naftne Industrije Srbije (NIS)Naftne Industrije Srbije (NIS)Naftne Industrije Srbije (NIS). Η εξέλιξη αυτή εκτιµάται από 
αναλυτές ιδιαιτέρως θετική για το ρωσικό ενεργειακό κολοσσό GazpromGazpromGazpromGazprom, δεδοµένου 
ότι στα µέσα Ιανουαρίου η τελευταία συµφώνησε για τον αγωγό South StreamSouth StreamSouth StreamSouth Stream µε τη 
βουλγαρική πλευρά. Η ακριβής διαδροµή του αγωγού South StreamSouth StreamSouth StreamSouth Stream δεν έχει, προς το 
παρόν, αποφασισθεί, προβλέπει, ωστόσο, υποθαλάσσια µεταφορά του αερίου από τη 
Νότια Ρωσία µέχρι τη Βουλγαρία (απόσταση 900 χλµ.) Ο αγωγός υπολογίζεται να ολο-
κληρωθεί το 2013 µε δυνατότητα µεταφοράς 30 δις κυβ. µέτρα αερίου ετησίως, Το 
ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, παραπέµποντας σε Σέρβο αξιωµατούχο, ανακοί-
νωσε τον περασµένο Ιανουάριο ότι ο αγωγός και η υπόγεια δεξαµενή αερίου θα κατα-
σκευαστούν από µεικτή εταιρεία µε συµµετοχή της Gazprom και της Srbijagas, στην 
οποία η ρωσική εταιρεία θα διαθέτει πλειοψηφικό πακέτο. Η δυναµικότητα του αγω-
γού στην επικράτεια της Σερβίας υπολογίζεται να ανέρχεται σε 10 δις κυβ. µέτρα ετη-
σίως, ποσότητα που υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές της ετήσια κατανάλωση της χώ-
ρας σε αέριο. Εκτιµάται ότι η Gazprom θα αποσβέσει άµεσα το επενδεδυµένο της κε-
φάλαιο, δεδοµένου ότι µόνο από την πώληση του αερίου στη ∆υτική Ευρώπη τα έσοδά 
της υπολογίζονται σε $6 δις ετησίως. Η Gazprom Neft µε την εξαγορά της Naftne In-
dustrije Srbije (NIS) αποκτά τα πρώτα της διυλιστήρια στο εξωτερικό. Το ύψος της 
εξαγοράς προς το παρόν δεν έχει γνωστοποιηθεί. Την προηγούµενη εβδοµάδα, ωστό-
σο, η Financial Times είχε αναφέρει ότι η ρωσική Gazprom για τον έλεγχο της σερβι-
κής πετρελαϊκής εταιρείας είχε προτείνει παλαιότερα 500 εκατ. ευρώ, καθώς και επι-
πλέον 500 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού των µονάδων της NIS. 
Η πρόθεση της σερβικής κυβέρνησης για µερική ιδιωτικοποίηση της NIS είχε ανακοι-
νωθεί  από τα µέσα του 2006 αρχικώς σε ποσοστό 25%. Ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει 
η ουγγρική MOL και η αυστριακή OMV. 
Εφηµερίδα Vedomosti, 22.02.2008 
 

Συµµετοχή Ουγγαρίας στον αγωγό Συµµετοχή Ουγγαρίας στον αγωγό Συµµετοχή Ουγγαρίας στον αγωγό Συµµετοχή Ουγγαρίας στον αγωγό South StreamSouth StreamSouth StreamSouth Stream     

Ρωσία και Ουγγαρία πρόκειται σύντοµα να υπογράψουν συµφωνία για συµµετοχή της 
τελευταίας στο σχέδιο του αγωγού φυσικού αερίου South Stream. Σύµφωνα µε το 
γραφείο τύπου της Gazprom, λεπτοµέρειες ως προς τους όρους της συµφωνίας συζή-
τησαν πρόσφατα ο Εκτελεστικός ∆/ντής της Gazprom Α. Miller και ο πρωθυπουργός 
της Ουγγαρίας κ. Dyurchan.   
Εφηµερίδα Moscow Times, 22.02.2008 
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Πέντε περιφέρειες της Ρωσικής Οµοσπονδίας ακύρωσαν τα αποτελέσµατα µειοδοτι-
κών διαγωνισµών για ίδρυση επενδυτικών οργανισµών (venture funds) ,επικαλούµενες 
µη εκπλήρωση όρων της συµφωνίας από την ανάδοχο εταιρεία Finans-Trust, ιδιοκτη-
σίας Oleg Shvartsman. Πρόκειται για τις περιφέρειες Volgograd, Voronezh, Samara, 
Chuvashia και Bashkortostan. Οι διαγωνισµοί έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2007 και 
αφορούσαν δηµιουργία περιφερειακών επενδυτικών οργανισµών, στους οποίους η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα συµµετείχε µε 25%, η εκάστοτε περιφερειακή κυβέρνη-
ση µε 25% και η Finans-Trust µε 50%. Οι περιφέρειες προκήρυξαν νέους διαγωνι-
σµούς. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Shvartsman είχε δηλώσει ότι η εταιρεία του, 
το ενεργητικό της οποίας ανέρχεται σε $3,2 δις, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση χάρη 
στις καλές της σχέσεις µε την ηγεσία του Κρεµλίνου, αλλά και µε την υπηρεσία εξωτε-
ρικής και εσωτερικής κατασκοπείας. Ωστόσο, η απόφαση των περιφερειών περί ακύ-
ρωσης των διαγωνισµών χαρακτηρίστηκε από τον Shvartsman ως πολιτική και ο ίδιος 
δήλωσε ότι θα προβεί σύντοµα στη δηµιουργία των ως άνω επενδυτικών ιδρυµάτων µε 
τη βοήθεια του οµίλου Joint Arab Investment Corporation (ιδρύθηκε στην Αίγυπτο το 
1977 και ανήκει κατά 76% στην Abu Dhabi Investment Company). 
Εφηµερίδες  Kommersant, Moscow Times, 20.02.2008 
 

ΕπενδύσειςΕπενδύσειςΕπενδύσειςΕπενδύσεις----    
Θεσµικό πλαίσιοΘεσµικό πλαίσιοΘεσµικό πλαίσιοΘεσµικό πλαίσιο    

Ακύρωση  διαγωνισµών για ίδρυση επενδυτικών οργανισµών σε πέντε περιφέρειες Ακύρωση  διαγωνισµών για ίδρυση επενδυτικών οργανισµών σε πέντε περιφέρειες Ακύρωση  διαγωνισµών για ίδρυση επενδυτικών οργανισµών σε πέντε περιφέρειες Ακύρωση  διαγωνισµών για ίδρυση επενδυτικών οργανισµών σε πέντε περιφέρειες     

Ο Υφυπουργός Οικ. Ανάπτυξης και Εµπορίου Ο Υφυπουργός Οικ. Ανάπτυξης και Εµπορίου Ο Υφυπουργός Οικ. Ανάπτυξης και Εµπορίου Ο Υφυπουργός Οικ. Ανάπτυξης και Εµπορίου K. AndrosovK. AndrosovK. AndrosovK. Androsov    αναλαµβάνει Αντιπρόεδρος αναλαµβάνει Αντιπρόεδρος αναλαµβάνει Αντιπρόεδρος αναλαµβάνει Αντιπρόεδρος 
της  της  της  της  SberbankSberbankSberbankSberbank    

Ο Υφυπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης και Εµπορίου κ. Kirill Androsov αναµένεται να 
αναλάβει Αντιπρόεδρος της Sberbank, της µεγαλύτερης κρατικής τράπεζας της Ρωσί-
ας. Ο κ. Androsov, ο οποίος ήταν επιλογή του Προέδρου της Τράπεζας και πρώην Υ-
πουργού Οικονοµίας κ. German Gref, θα είναι υπεύθυνος για θέµατα επενδύσεων και  

Ίδρυση στη Ν. Υόρκη Γραφείου προσέλκυσης επενδύσεων στην Αγ. ΠετρούποληΊδρυση στη Ν. Υόρκη Γραφείου προσέλκυσης επενδύσεων στην Αγ. ΠετρούποληΊδρυση στη Ν. Υόρκη Γραφείου προσέλκυσης επενδύσεων στην Αγ. ΠετρούποληΊδρυση στη Ν. Υόρκη Γραφείου προσέλκυσης επενδύσεων στην Αγ. Πετρούπολη     

Η κυβέρνηση της Αγ. Πετρούπολης σκοπεύει να ανοίξει γραφείο προσέλκυσης αµερι-
κανικών επενδύσεων. Το Κέντρο Πληροφόρησης Επιχειρηµατιών θα παράσχει συµβου-
λευτικές υπηρεσίες στις εταιρείες που ενδιαφέρονται για τη ρωσική αγορά και θα προ-
ωθεί προϊόντα που παράγονται στην πόλη   
Εφηµερίδα Moscow Times, 22.2.2008,Ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg 

 

ΕΕ-Ρωσία απέτυχαν να συµφωνήσουν για το ύψος των δασµών στα προϊόντα ξυλείας. 
Οι συνοµιλίες θα επαναληφθούν σε δύο-τρεις εβδοµάδες. Σε µία προσπάθεια µείωσης 
της εξάρτησης της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η κυβέρνηση αύξη-
σε τους εξαγωγικούς δασµούς στην ακατέργαστη ξυλεία, προκειµένου να ενισχύσει 
την εγχώρια βιοµηχανία µεταποίησης ξυλείας. Η αύξηση των δασµών πλήττει κυρίως 
τη Φινλανδία, τον µεγαλύτερο εισαγωγέα ρωσικής ξυλείας στην ΕΕ. Ο Επίτροπος για το 
Εµπόριο P. Mandelson δήλωσε ότι η ΕΕ δεν θα επιτρέψει οι επιχειρήσεις της να πλη-
γούν από τη ρωσική πολιτική. Είναι «γελοίο», όπως ανέφερε, «οικονοµία του µεγέθους 
της ρωσικής να είναι ακόµη έξω από τον ΠΟΕ», προσθέτοντας ότι «η χώρα έχει φθάσει 
στα όριά της να διατηρήσει την οικονοµική της ανάπτυξη µέσω των εξαγωγών ενέργει-
ας».  
Εφηµερίδα Moscow Times,18.2.2008  

ΠΟΕΠΟΕΠΟΕΠΟΕ----∆ιαπραγµατεύσεις Ρωσίας∆ιαπραγµατεύσεις Ρωσίας∆ιαπραγµατεύσεις Ρωσίας∆ιαπραγµατεύσεις Ρωσίας----ΕΕΕΕΕΕΕΕ    
ΑύξησηΑύξησηΑύξησηΑύξηση    εξαγωγικών δασµών σε προϊόντα ξυλείαςεξαγωγικών δασµών σε προϊόντα ξυλείαςεξαγωγικών δασµών σε προϊόντα ξυλείαςεξαγωγικών δασµών σε προϊόντα ξυλείας     

Εµπορική ΠολιτικήΕµπορική ΠολιτικήΕµπορική ΠολιτικήΕµπορική Πολιτική----    
∆ιαπραγµατεύσεις ∆ιαπραγµατεύσεις ∆ιαπραγµατεύσεις ∆ιαπραγµατεύσεις 
για είσοδο Ρωσίας για είσοδο Ρωσίας για είσοδο Ρωσίας για είσοδο Ρωσίας 
στον ΠΟΕστον ΠΟΕστον ΠΟΕστον ΠΟΕ    

Τραπεζικός τοµέαςΤραπεζικός τοµέαςΤραπεζικός τοµέαςΤραπεζικός τοµέας Αύξηση εσόδων Τράπεζας Μόσχας Αύξηση εσόδων Τράπεζας Μόσχας Αύξηση εσόδων Τράπεζας Μόσχας Αύξηση εσόδων Τράπεζας Μόσχας     

Η Τράπεζα Μόσχας, η οποία ελέγχεται από την τοπική κυβέρνηση της Μόσχας, ανα-
κοίνωσε πρόσφατα ότι τα καθαρά έσοδά της, το περασµένο έτος, ανήλθαν  σε 9,2 δις 
ρούβλια ($370 εκατ.), ενώ το ενεργητικό της σηµείωσε αύξηση της τάξεως 40% και 
κυµάνθηκε σε 506,3 δις ρούβλια. Σύµφωνα µε την Τράπεζα, η βελτίωση οφείλεται κα-
τά 60% στον υψηλό δανεισµό και το άνοιγµα νέων υποκαταστηµάτων.  
Εφηµερίδα Moscow Times, 19.02.2008, Ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg 
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Η εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Brysam Global PartnersBrysam Global PartnersBrysam Global PartnersBrysam Global Partners, που ιδρύθηκε από τον 
πρώην Πρόεδρο του Citigroup, Robert Willumstad απέκτησε το 9,9 % των µετοχών 
της Τράπεζας VozrozhdenieVozrozhdenieVozrozhdenieVozrozhdenie έναντι µη ανακοινωθέντος ποσού. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 22.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg 

Τραπεζικός τοµέαςΤραπεζικός τοµέαςΤραπεζικός τοµέαςΤραπεζικός τοµέας    κοινοπραξιών (corporate business), ενώ οι αρµοδιότητές του στο Υπουργείο αφορούν 
τη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένων των µονοπωλίων φυσι-
κών πόρων και το επενδυτικό ταµείο ύψους $10 δις, που συγχρηµατοδοτεί έργα υπο-
δοµής.  
Εφηµερίδε Vedomosti, 19.02.2008, Moscow Times, 20.02.2008 

Το αεροδρόµιο της Μόσχας Sheremetyevo πρόκειται να αποκτήσει τρίτο διάδροµο 
από-προσγειώσεων αυξάνοντας το δυναµικό της σε 35 εκατ. επιβάτες ανά έτος.  
Εφηµερίδα Moscow Times, 18.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο, Bloomberg 

Αεροδρόµιο Αεροδρόµιο Αεροδρόµιο Αεροδρόµιο SheremetyevoSheremetyevoSheremetyevoSheremetyevo     Υποδοµές Υποδοµές Υποδοµές Υποδοµές     

Εκσυγχρονισµός Ρωσικών σιδηροδρόµωνΕκσυγχρονισµός Ρωσικών σιδηροδρόµωνΕκσυγχρονισµός Ρωσικών σιδηροδρόµωνΕκσυγχρονισµός Ρωσικών σιδηροδρόµων     

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδροµοι (RZD) σχεδιάζουν επένδυση ύψους 9 δις ρουβλ. ($367 εκατ.) 
σε τραίνο υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Αγ. Πετρούπολη µε το Ελσίνκι καθώς 
και µε λιµάνια της Βαλτικής Θάλασσας. Στόχος είναι ο χρόνος ταξιδίου για τις δύο πό-
λεις να µειωθεί σε 1.30 ώρα από 5.30 σήµερα. Το τραίνο προγραµµατίζεται να λει-
τουργήσει µέχρι το 2010. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 21.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο, Bloomberg 

Συµµετοχή της  Συµµετοχή της  Συµµετοχή της  Συµµετοχή της  Brysam Global Partners Brysam Global Partners Brysam Global Partners Brysam Global Partners στην στην στην στην VozrozhdenieVozrozhdenieVozrozhdenieVozrozhdenie    

Μέτρα για την ενίσχυση της αεροναυπηγικής βιοµηχανίαςΜέτρα για την ενίσχυση της αεροναυπηγικής βιοµηχανίαςΜέτρα για την ενίσχυση της αεροναυπηγικής βιοµηχανίαςΜέτρα για την ενίσχυση της αεροναυπηγικής βιοµηχανίας    

Ο Πρόεδρος Putin και ο πιθανός διάδοχός του Medvedev επισκέφθηκαν το µεγαλύτε-
ρο κέντρο δοκιµαστικών πτήσεων της χώρας στο Zhukovsky και αποκάλυψαν το σχέ-
διο για αναγέννηση της αεροναυπηγικής βιοµηχανίας, η οποία παρουσίασε ύφεση µε-
τά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Στο πλαίσιο αυτό θα δηµιουργηθούν 
εγκαταστάσεις στο Zhukovsky που θα επιτρέψουν ενοποίηση διαχείρισης, σχεδιασµού 
και εκπαίδευσης, καθώς επίσης δοκιµές και περιορισµένη δυνατότητα παραγωγής. 
Στόχος είναι η κατασκευή 5.800 νέων πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών µέχρι 
το 2025 και κατάκτηση του 15% της παγκόσµιας αγοράς. Η χώρα έχει κατασκευάσει 
µερικές µόνο δωδεκάδες αεροσκάφη µετά το 1991. Το σχέδιο αποτιµάται σε πάνω 
από $1 δις  σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του Κρεµλίνου.  
Εφηµερίδα  Moscow Times, 21.02.2008,Ειδησεογραφικά Πρακτορεία ΑΡ, Bloomberg 
 

Αεροναυπηγική Αεροναυπηγική Αεροναυπηγική Αεροναυπηγική     
βιοµηχανίαβιοµηχανίαβιοµηχανίαβιοµηχανία    

ΤελωνείαΤελωνείαΤελωνείαΤελωνεία    

Η Ρωσία, ο τρίτος µεγαλύτερος παραγωγός σιταριού στον κόσµο, θα διακόψει προσω-
ρινά τις εξαγωγές δηµητριακών σε Λευκορωσία και Καζακστάν. Ο περιορισµός  θα 
εφαρµοστεί µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της κυβέρνησης και θα 
ισχύσει µέχρι 30 Απριλίου. Το µέτρο αποφασίσθηκε µετά την αύξηση των δασµών στις 
εξαγωγές σιταριού τον τελευταίο µήνα (105 ευρώ ανά τόννο) προκειµένου να αντιµε-
τωπισθεί η αύξηση των καταναλωτικών αγαθών.  
Εφηµερίδα Moscow Times, 19.02.2008, Ειδησεογραφικά Πρακτορεία, Bloomberg, Reuters 

Προσωρινή διακοπή των εξαγωγών σιταριού σε Λευκορωσία και ΚαζακστάνΠροσωρινή διακοπή των εξαγωγών σιταριού σε Λευκορωσία και ΚαζακστάνΠροσωρινή διακοπή των εξαγωγών σιταριού σε Λευκορωσία και ΚαζακστάνΠροσωρινή διακοπή των εξαγωγών σιταριού σε Λευκορωσία και Καζακστάν    ΣιτηράΣιτηράΣιτηράΣιτηρά    

Ο Πρωθυπουργός κατηγορεί για διαφθορά κατά τους τελωνειακούς ελέγχους Ο Πρωθυπουργός κατηγορεί για διαφθορά κατά τους τελωνειακούς ελέγχους Ο Πρωθυπουργός κατηγορεί για διαφθορά κατά τους τελωνειακούς ελέγχους Ο Πρωθυπουργός κατηγορεί για διαφθορά κατά τους τελωνειακούς ελέγχους     

Ο Πρωθυπουργός Viktor Zubkov κατηγόρησε τις τελωνειακές αρχές για «σκανδαλώδη» 
διαφθορά στους διασυνοριακούς ελέγχους. Η Οµοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία 
διέψευσε ότι έγιναν τέτοιες δηλώσεις. Η ΕΕ, ο µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος της Ρω-
σίας προέτρεψε τη ρωσική κυβέρνηση να µειώσει τις ουρές χιλιοµέτρων που παρατη-
ρούνται  στα σύνορα. Σηµειώνεται ότι το 2007 παρατηρήθηκε αύξηση των εισαγωγών 
κατά 35% και των πωλήσεων λιανικής πώλησης κατά 16,7%. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 20.02.2008  
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Ξενοδοχειακός Ξενοδοχειακός Ξενοδοχειακός Ξενοδοχειακός     
ΤοµέαςΤοµέαςΤοµέαςΤοµέας----    
ΕπενδύσειςΕπενδύσειςΕπενδύσειςΕπενδύσεις    
στην Ελλάδαστην Ελλάδαστην Ελλάδαστην Ελλάδα    

Κατασκευή  ξενοδοχειακών µονάδων στην Ελλάδα Κατασκευή  ξενοδοχειακών µονάδων στην Ελλάδα Κατασκευή  ξενοδοχειακών µονάδων στην Ελλάδα Κατασκευή  ξενοδοχειακών µονάδων στην Ελλάδα     

Η Lufthansa αντιµετωπίζει νέα διαµάχη µε τις ρωσικές αρχές. Ελεγκτές των φορολογι-
κών αρχών πάγωσαν λογαριασµούς της αεροπορικής εταιρείας στη Ρωσία, λόγω δια-
φωνίας στην ερµηνεία της φορολογικής νοµοθεσίας για την αποπληρωµή εκκρεµών 
οφειλών. Οι φορολογικές διαφορές απασχολούν τα δύο µέρη από το 2002, όταν η 
Lufthansa είχε αρνηθεί να πληρώσει ΦΠΑ 20% για υπηρεσίες εδάφους, ισχυριζόµενη 
ότι η Ρωσία παραβιάζει διεθνείς συµφωνίες στις οποίες συµµετέχει. Σηµειώνεται ότι 
τον περασµένο Οκτώβριο το Ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών είχε επιβάλει προσωρινά  
περιορισµούς στην εταιρεία, λόγω διαφωνιών για τα δικαιώµατα υπερπτήσεων. Το θέ-
µα διευθετήθηκε προσωρινά µε µία συµφωνία που λήγει στο τέλος του µήνα. Ωστόσο 
δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει διασύνδεση µεταξύ της διαφοράς για τις υπερπτήσεις 
και της τρέχουσας φορολογικής υπόθεσης. Η γερµανική εταιρεία λειτουργεί πάνω από 
200 πτήσεις την εβδοµάδα me 18 προορισµούς στη Ρωσία και τις χώρες ΚΑΚ. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 22.02.2008 

Νέα διαµάχη της Νέα διαµάχη της Νέα διαµάχη της Νέα διαµάχη της Lufthansa Lufthansa Lufthansa Lufthansa µε τις ρωσικές αρχέςµε τις ρωσικές αρχέςµε τις ρωσικές αρχέςµε τις ρωσικές αρχές     

∆ιαφηµιστικός∆ιαφηµιστικός∆ιαφηµιστικός∆ιαφηµιστικός    
τοµέαςτοµέαςτοµέαςτοµέας    

‘‘‘‘Έσοδα διαφηµιστικού τοµέαΈσοδα διαφηµιστικού τοµέαΈσοδα διαφηµιστικού τοµέαΈσοδα διαφηµιστικού τοµέα    

Τα έσοδα του διαφηµιστικού τοµέα ανήλθαν σε 228,7 δις ρούβλια ($9,3 δις ) το 
2007, σηµειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η ραγδαία ανά-
πτυξη του τοµέα οφείλεται, σύµφωνα µε την  Ένωση των Εταιρειών Επικοινωνίας, στην 
άνοδο των εσόδων των τηλεοπτικών σταθµών και την αυξανόµενη χρήση του internet, 
που αναδεικνύουν τη διαφήµιση στο διαδίκτυο ως την πλέον  αποτελεσµατική. Οι δια-
φηµίσεις στην τηλεόραση υπολογίζονται σε 112,5 δις ρούβλια (το ήµισυ του συνόλου), 
ενώ η παροχή υπηρεσιών στο Internet φθάνει 5,8 δις ρούβλια. Στην κατανοµή των 
διαφηµιστικών δαπανών, οι έντυπες διαφηµίσεις αποτελούν το 16% του συνόλου 
(51,9 δις ρούβλια), οι εξωτερικές διαφηµίσεις το 22% (40,4 δις ρούβλια) και τα ραδιο-
φωνικά σποτ 26% (15,7 δις ρούβλια).   
Εφηµερίδα Moscow Times, 22.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg 

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Atlantica Hotels & ResortsAtlantica Hotels & ResortsAtlantica Hotels & ResortsAtlantica Hotels & Resorts (ανήκει κατά 50% στο γερµανικό 
όµιλο TUI) και το ρωσικό τουριστικό πρακτορείο «Natalie Tours»«Natalie Tours»«Natalie Tours»«Natalie Tours» ανακοίνωσαν την υλο-
ποίηση κοινού επενδυτικού σχεδίου στην Ελλάδα. Η επένδυση αφορά την κατασκευή, 
µέσα στα επόµενα πέντε έτη, 20 νέων ξενοδοχείων, 500 δωµατίων έκαστο, τεσσάρων 
και πέντε αστέρων, σε Πελοπόννησο, Ρόδο, Κρήτη και Κω. Η εταιρεία «Natalie Tours» 
εκτιµά ότι, στη νέα ξενοδοχειακή αλυσίδα, η οποία θα καλύπτει ανάγκες κατά το 
ήµισυ Ρώσων τουριστών, θα κατέχει το 30% του αριθµού δωµατίων. Το συνολικό ύψος 
της επένδυσης υπολογίζεται σε 1,2 δις ευρώ εκ των οποίων η Atlantica σχεδιάζει να 
δαπανήσει 400 εκατ. ευρώ, η Natalie 200 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα κα-
λυφθεί από τραπεζικά δάνεια και άλλα κεφάλαια.  
 Εφηµερίδα RBK Daily, 20.02.2008, Ειδησεογραφικά Πρακτορεία Bloomberg και Ria Vedomosti 

LufthansaLufthansaLufthansaLufthansa    

Οι διαφηµιστικές πινακίδες στις βιτρίνες ρωσικών καταστηµάτων ίσως σύντοµα να εξα-
φανισθούν εάν γενικευθεί η περιοριστική ερµηνεία διατάξεων σχετικού οµοσπονδια-
κού νόµου που επιφυλάσσουν οι αρχές της περιφέρειας του KaliningradKaliningradKaliningradKaliningrad. . . . Τα τελευταία 
χρόνια, οι τοπικές αρχές περιορίζουν τη χρήση ξένων λέξεων σε διαφηµιστικές πινακί-
δες. Ο περιφερειακός εισαγγελέας του Kaliningrad ανακοίνωσε στο εµπορικό κέντρο 
Yevropa ότι οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων του θα πρέπει να κατεβάσουν τις πινακί-
δες µε την ένδειξη «εκπτώσεις» (στην αγγλική) κατόπιν διαµαρτυριών περαστικών. Το 
θέµα των διαφηµίσεων αντανακλά την κριτική που τελευταίως ασκείται για την εισβο-
λή» ξένων γλωσσολογικών και πολιτιστικών στοιχείων σε µία περιοχή της ρωσικής επι-
κράτειας που περιβάλλεται από χώρες της ΕΕ. Απαγόρευση της χρήσης ξένων γλωσ-
σών στις διαφηµίσεις προβλέπεται στην νοµοθεσία πολλών τοπικών κυβερνήσεων, 
σπανίως όµως  εφαρµόζεται, όπως ισχυρίζονται εκπρόσωποι από το χώρο της διαφήµι-  

Απαγόρευση διαφηµίσεων σε ξένη γλώσσαΑπαγόρευση διαφηµίσεων σε ξένη γλώσσαΑπαγόρευση διαφηµίσεων σε ξένη γλώσσαΑπαγόρευση διαφηµίσεων σε ξένη γλώσσα     
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Η Οµοσπονδιακή Αντιµονοπωλιακή Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι δεν επιτρέπει την αύξηση 
της συµµετοχής της Novolipesk, Novolipesk, Novolipesk, Novolipesk, 4ου παραγωγού χάλυβα της χώρας, στην Maxi Group. Maxi Group. Maxi Group. Maxi Group. 
Η αγορά, τον περασµένο ∆εκέµβριο, του 51% της Maxi Group από την Novolipesk, 
είχε χαρακτηρισθεί ως η µεγαλύτερη συµφωνία στην µεταλλουργία σιδήρου. Η εξαγο-
ρά αυτή χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Αντιµονοπωλιακής Υπηρεσίας δεν είναι 
αποδεκτή και  πρόκειται να επιφέρει βαριά πρόστιµα.  
Εφηµερίδα Moscow Times, 18.02.2008 

Συµµετοχή της εταιρείας Συµµετοχή της εταιρείας Συµµετοχή της εταιρείας Συµµετοχή της εταιρείας Novolipesk Novolipesk Novolipesk Novolipesk στην στην στην στην Maxi GroupMaxi GroupMaxi GroupMaxi Group    

ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις    

Εξαγορά κινεζικής Εξαγορά κινεζικής Εξαγορά κινεζικής Εξαγορά κινεζικής Delong Holdings Delong Holdings Delong Holdings Delong Holdings από την από την από την από την Evraz GroupEvraz GroupEvraz GroupEvraz Group     

H Evraz GroupEvraz GroupEvraz GroupEvraz Group (ιδιοκτησίας Roman Abramovich) αποτελεί την πρώτη ρωσική εταιρεία 
παραγωγής χάλυβα, η οποία διεισδύει στην κινεζική αγορά. Η εταιρεία εξαγοράζει, 
έναντι $1,49 δις, το 51% του µεριδίου της κινεζικής Delong Holdings, Delong Holdings, Delong Holdings, Delong Holdings, που κατέχει η 
Best Decade. Η Delong Holdings αποτελεί µία από τις τρεις ιδιωτικές εταιρείες χάλυ-
βα στην Κίνα µε δυναµικότητα παραγωγής 2,4 εκατ. τόννους ετησίως. Αναλυτές της 
αγοράς εκτιµούν τη συνεργασία αυτή ως ιδιαίτερα επιτυχηµένη, καθώς η Κίνα αποτε-
λεί πλέον µεγάλη δύναµη, µε αναλογούν µερίδιο 30% της παγκόσµιας παραγωγής.   
Εφηµερίδα Vedomosti, 19.02.2008 

σης. Ωστόσο, εκτιµάται ότι οι τοπικές αρχές  περιµένουν την κατάλληλη στιγµή για ενί-
σχυση των προβλεπόµενων µέτρων. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 22.2.2008 

ΜέταλλαΜέταλλαΜέταλλαΜέταλλα    

H Οµοσπονδιακή Αντιµονοπωλιακή Υπηρεσία εγκρίνει την συγχώνευση της RusAl RusAl RusAl RusAl και 
Norilsk Nickel, Norilsk Nickel, Norilsk Nickel, Norilsk Nickel, των µεγαλύτερων παραγωγών µετάλλων στη χώρα. Η κυβέρνηση θα 
επιµείνει στη δηµιουργία χρηµατιστηρίου µετάλλων. Μέχρι τότε η Υπηρεσία θα 
απαιτήσει οι τιµές πώλησης µετάλλων από τη νέα εταιρεία να µην υπερβαίνουν 1-3% 
τις τιµές που διαµορφώνονται στο Χρηµατιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. Όπως 
ανακοίνωσε η RusΑl, επιδίωξή της είναι να καταστήσει την  Norilsk Nickel τον 
µεγαλύτερο παραγωγό νικελίου στον κόσµο. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 19.02.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg 

Συγχώνευση Συγχώνευση Συγχώνευση Συγχώνευση RusAl RusAl RusAl RusAl και και και και Norilsk NickelNorilsk NickelNorilsk NickelNorilsk Nickel    

Η Yantex, Yantex, Yantex, Yantex, η µεγαλύτερη ρωσική εταιρεία- µηχανή αναζήτησης στο Internet, σχεδιάζει, 
το προσεχές φθινόπωρο, να διαθέσει µετοχές της, µέσω δηµόσιας προσφοράς στο 
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης Nasdaq. Σύµφωνα µε πληροφορίες οι εταιρείες Mor-
gan Stanley, Deutsche Bank και Renaissance Capital θα είναι ανάδοχοι της προσφο-
ράς. Κατά την εφηµερίδα Kommersant, τα έσοδα της Yantex θα µπορούσαν να φθά-
σουν σε περισσότερα από $3 δις. 
Εφηµερίδες Kommersant, Moscow Times,18.2.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg 
 

Συµµετοχή Συµµετοχή Συµµετοχή Συµµετοχή Yantex Yantex Yantex Yantex στο Χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης στο Χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης στο Χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης στο Χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης NasdaqNasdaqNasdaqNasdaq    

Περιορισµοί στη λειτουργία καζίνο Περιορισµοί στη λειτουργία καζίνο Περιορισµοί στη λειτουργία καζίνο Περιορισµοί στη λειτουργία καζίνο ––––Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Storm InternationalStorm InternationalStorm InternationalStorm International     

Η Εταιρεία Storm InternationalStorm InternationalStorm InternationalStorm International, η µεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης χώρων τυχερών 
παιχνιδιών θα δραστηριοποιηθεί σύντοµα στην Κόστα Ρίκα και την Αρµενία. Ενδεχοµέ-
νως η εταιρεία να αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά µετά τα τελευταία περιοριστικά 
µέτρα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Putin σύµφωνα µε τα οποία η λειτουργία καζίνο 
θα περιορισθεί σε τέσσερις περιοχές της ρωσικής επικράτειας, στην ακτή του Ειρηνι-
κού, στο Kaliningrad, στο Altai της Σιβηρίας και γύρω από την Αζοφική Θάλασσα. Η 
εταιρεία που διαθέτει ήδη πέντε καζίνο στη Μόσχα εµφανίζει συνεχή αύξηση των εσό-
δων της, 40% το 2007 και στοχεύει να κατακτήσει µέχρι το 2030 το 12% της παγκό-
σµιας αγοράς ή $172 δις.   
Εφηµερίδα Moscow Times, 22.02.2008 
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Η εταιρεία MARS, MARS, MARS, MARS, µετά την προ εξαµήνου υπογραφή συµφωνία της µε την ∆ιοίκηση 
της περιφέρειας του Ulyanovsk, ανακοίνωσε την  κατασκευή καινούριας παραγωγικής 
της µονάδας στην πόλη Ulyanovsk επενδύοντας περί τα 3,3 δις ρούβλια, ποσό δύο 
φορές υψηλότερο από το αρχικώς προγραµµατισθέν. Το ετήσιο παραγωγικό δυναµικό 
της µονάδας προβλέπεται σε 60 χιλ. τόννους σοκολατοειδών. Σηµειώνεται ότι, σύµφω-
να µε στοιχεία της Euromonitor, το πρώτο 6µηνο του 2007 η MARS κατελάµβανε µε-
ρίδιο 7% επί του συνόλου της ρωσικής αγοράς σοκολατοειδών. 
Εφηµερίδα Vedomosti, 22.02.2008 
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Το Τατζικιστάν, µε πληθυσµό 7 εκατ.,  χρειάζεται τρόφιµα, νερό και πετρέλαιο για θέρ-
µανση για να αντιµετωπίσει τον πιο κρύο χειµώνα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, αναφέ-
ρουν τα Ηνωµένα Έθνη, κάνοντας έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους $25 ε-
κατ. Σύµφωνα µε την κυβέρνηση της χώρας, 2 εκατ. άνθρωποι θα χρειασθούν τρόφι-
µα µέχρι το τέλος του χειµώνα. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για άµεση 
βοήθεια των αγροτικών κυρίως περιοχών. Οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί που αποτελούν 
την βασική πληγή ενέργειας για τη χώρα θα παράγουν µόνο µε 40% του δυναµικού 
τους τις επόµενες εβδοµάδες, γεγονός πρωτοφανές κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Ο 
Συντονιστής των ΗΕ για το Τατζικιστάν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι κάτοικοι της 
πρωτεύουσας δεν έχουν θέρµανση και νερό τις περισσότερες ώρες της ηµέρας ενώ 
ηλεκτρικό υπάρχει για µόνο 10 ώρες το εικοσιτετράωρο. 
Εφηµερίδα Moscow Times, 20.2.2008, Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Bloomberg 
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