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Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 

Μείωση ποσοτήτων εξορυσσόµενου πετρελαίου από τα κοιτάσµατα Μείωση ποσοτήτων εξορυσσόµενου πετρελαίου από τα κοιτάσµατα Μείωση ποσοτήτων εξορυσσόµενου πετρελαίου από τα κοιτάσµατα Μείωση ποσοτήτων εξορυσσόµενου πετρελαίου από τα κοιτάσµατα ««««Σαχαλίνη Σαχαλίνη Σαχαλίνη Σαχαλίνη 1»1»1»1»    ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια    

Oι εταιρείες, που µετέχουν στην εκµετάλλευση των κοιτασµάτων «Σαχαλίνη 1» ανα-
κοίνωσαν προσφάτως τη µείωση, κατά το ένα τέταρτο, της εξόρυξης πετρελαίου 
για το τρέχον έτος. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, τα κοιτάσµατα 
«Σαχαλίνη 1»  (που, αναλυτικότερα, αποτελούνται από τα κοιτάσµατα «Chaivo», 
«Odoptu», και «Arkutun-Dagi») περιέχουν 307 εκατ. τόννους πετρελαίου και 485 δις 
κυβικά µέτρα αερίου. Στην εκµετάλλευση των κοιτασµάτων συµµετέχουν οι εταιρεί-
ες: ExxonMobil (30%), Rosneft (20%), η ινδική ONGC (20%) και η ιαπωνική Sodeco 
(30%). 
Εφηµερίδα «Vedomosti», 07.02.2008 

Αναπροσαρµογή χρεών εταιρείας Αναπροσαρµογή χρεών εταιρείας Αναπροσαρµογή χρεών εταιρείας Αναπροσαρµογή χρεών εταιρείας RosneftRosneftRosneftRosneft    

Η ρωσική κυβέρνηση επέτρεψε στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft την ανα-
προσαρµογή των χρεών της ύψους $1,3 δις, το οποίο κληρονόµησε από την εξαγο-
ρά της εταιρείας «Yuganskneftegaz», του µεγαλύτερου ενεργητικού του πρώην πε-
τρελαϊκού οµίλου YUKOS. Κατόπιν τούτου, αναµένεται µείωση του συνολικού χρέ-
ους της Rosneft κατά $1,112 δις ,που προέρχεται κυρίως από µη επιστραφέν ΦΠΑ. 
Η εταιρεία προτίθεται µέχρι το τέλος µηνός Φεβρουαρίου να προβεί σε δανεισµό 
ύψους $2-2,8 δις, προκειµένου να αποπληρώσει χρέος  $5 δις. Την τελευταία εβδο-
µάδα οι µετοχές της εταιρείας σηµείωσαν κάµψη της τάξης του 7,3%. 
Εφηµερίδες «Vedomosti», 07.02.2008, «Moscow Times», 11.02.2008 

Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου 1111    

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης κ. Medvedev δήλωσε ότι δεν εί-
ναι ικανοποιηµένος από τους ρυθµούς κατασκευής των αγωγών µεταφοράς α) φυ-
σικού αερίου από τη Σαχαλίνη προς την Άπω Ανατολή (Komsomolsk-on-Amur) β) 
πετρελαίου «Ανατολική Σιβηρία-Ειρηνικός» (East Siberia-Pacific Ocean) και ζήτησε 
την επιτάχυνση των εργασιών προκειµένου να ολοκληρωθούν εντός του έτους.  
Σύµφωνα µε προηγούµενη ανακοίνωση του Προέδρου της εταιρείας Transneft κ. 
Tokarev, η έναρξη λειτουργίας του πετρελαιαγωγού δεν προβλεπόταν νωρίτερα 
από το 2009 εξαιτίας των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην κατασκευή 
του. Μέχρι σήµερα έχει κατασκευασθεί το 46% του έργου, έναντι του προγραµµατι-
σµένου 67%για την περίοδο αυτή, για δε τους σταθµούς άντλησης πετρελαίου µόλις 
το 30% έναντι του προγραµµατισµένου 68%. Αργότερα τόσο ο Υπουργός Βιοµηχα-
νίας και Ενέργειας κ. Khristenko και ο κ. Tokarev διαβεβαίωσαν την ολοκλήρωση 
του έργου κατά το τρέχον έτος. 
Εφηµερίδες«Vedomosti», 08.02.2008, «Moscow Times», 11.02.2008 
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∆ιαπραγµατεύσεις∆ιαπραγµατεύσεις∆ιαπραγµατεύσεις∆ιαπραγµατεύσεις GazpromGazpromGazpromGazprom----.Naftogaz Ukrainij .Naftogaz Ukrainij .Naftogaz Ukrainij .Naftogaz Ukrainij για προµήθεια φυσικού αερίουγια προµήθεια φυσικού αερίουγια προµήθεια φυσικού αερίουγια προµήθεια φυσικού αερίου    

∆ιαπραγµατεύσεις διεξάγονται για την εξόφληση του χρέους, ύψους $1,5 δις, της 
ουκρανικής Naftogaz Ukraini έναντι της Gazprom.  Σηµειώνεται ότι ήδη από το 2006 
η Naftogaz Ukraini προµηθεύεται αέριο µέσω της εταιρείας Rosukrenergo (η οποία 
ανήκει κατά 50% στην Gazprom). Η Rosukrenergo, µε τη σειρά της, µεταπουλά το 
αέριο µέσω της Ukragazenergo (στην οποία συµµετέχει από 50% µε τη Naftogaz)  
στην Naftogaz, καθώς και σε βιοµηχανικούς καταναλωτές στην Ουκρανία. Η Naftogaz, 
αρνούµενη να συµβάλλεται πλέον µε την Ukragazenergo, δεν υπέγραψε τα 
συµβολαίων για την αγορά αερίου περιόδου Νοεµβρίου 2007-Ιανουαρίου 2008. 
Αντιθέτως, επιδιώκει να προµηθεύεται ρωσικό φυσικό αέριο απευθείας από την 
Rosukrenergo στην τιµή των $179,5 ανά 1000 κυβικά µέτρα έναντι $185 ανά χίλια 
κυβικά µέτρα (που περιλαµβάνει την δαπάνη προµήθειας της Ukragazenergo). Η 
Gazprom από την πλευρά της ενδιαφέρεται να διατηρηθούν οι προµήθειες µέσω του 
σχήµατος της Ukragazenergo, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο της εγγυάται ένα ελάχιστο 
ποσοστό κέρδους για την Rosukrenerg. Με τη µετάβαση στη Μόσχα του Ουκρανού 
Προέδρου κ. Yushchenko υπήρξε πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις χωρίς όµως 
υπάρξει κατάληξη. Ωστόσο, συµφωνήθηκε στο εξής, το αέριο που προέρχεται από την 
Κεντρική Ασία να πωλείται, µέσω της Rosukrenergo, σε νέα µεικτή επιχείρηση, στην 
οποία θα µετέχουν από 50% η ρωσική Gazprom και η ουκρανική Naftogaz Ukraini. 
Αντίστοιχη µεικτή επιχείρηση θα συσταθεί για τη διανοµή του αερίου στο εσωτερικό 
της Ουκρανίας, αντικαθιστώντας την Ukrgazenergo.  
Εφηµερίδες «Moscow Times», 11.02.2008, «Vedomosti», 11.02.2008 και 13.02.2008 

ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια    

Επενδύσεις της Επενδύσεις της Επενδύσεις της Επενδύσεις της GazpromGazpromGazpromGazprom        

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης κ. Medvedev, ανακοίνωσε ότι κατά τα 
δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της η Gazprom επένδυσε άνω των $100 δις. Σύµφωνα  
µε πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Putin, ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός 
συµµετέχει µε 20% στον προϋπολογισµό της χώρας ενώ και οι φορολογικές εισφορές 
του διπλασιάσθηκαν.τα τελευταία πέντε χρόνια.  
Εφηµερίδα «Vedomosti», 12.02.2008 

Επενδύσεις τσεχικής εταιρείας Επενδύσεις τσεχικής εταιρείας Επενδύσεις τσεχικής εταιρείας Επενδύσεις τσεχικής εταιρείας Moravske Naftove Doly (MND) Moravske Naftove Doly (MND) Moravske Naftove Doly (MND) Moravske Naftove Doly (MND) σε διυλιστήρια στην σε διυλιστήρια στην σε διυλιστήρια στην σε διυλιστήρια στην 
Περιφέρεια Σβερντλόβσκ, Περιφέρεια Σβερντλόβσκ, Περιφέρεια Σβερντλόβσκ, Περιφέρεια Σβερντλόβσκ,     

Η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Σβερντλόβσκ και ο Γενικός ∆ιευθυντής της τσεχικής 
Moravske Naftove Doly (MND) υπέγραψαν συµφωνία συνεργασίας, η οποία προβλέπει 
κατασκευή διυλιστηρίων δυναµικότητας διύλισης 3,5 εκατ. τόννων πετρελαίου 
ετησίως, γεγονός που προϋποθέτει επένδυση άνω των $2 δις.  
Εφηµερίδα «Vedomosti», 13.02.2008 

EEEEνέργεια νέργεια νέργεια νέργεια ----    
ΕπενδύσειςΕπενδύσειςΕπενδύσειςΕπενδύσεις    

Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου  Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου  Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου  Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου  2222    

Ο πρώην Γενικός ∆ιευθυντής της Transneft κ. Semyon Vainshtok σε συνέντευξή του 
στην εφηµερίδα “Kommersant”, σχολιάζοντας το σχέδιο κατασκευής αγωγού BTS-2 
µέχρι τη Βαλτική, που παρακάµπτει τη Λευκορωσία, το χαρακτήρισε ως «πολιτική 
κίνηση», δεδοµένου ότι πρόκειται για εξ ολοκλήρου µη επικερδές σχέδιο. 
Επισηµαίνεται ότι µέσω Λευκορωσίας αυτή τη στιγµή εξάγονται $103 εκατ. τόννοι 
αργού πετρελαίου επί του συνολικού όγκου ρωσικών εξαγωγών 250 εκατ. τόννων ,ήτοι 
41%. 
Εφηµερίδες «Kommersant»,14.02.2008, «Moscow Times», 15.02.2008 Πρακτορείο ειδήσεων «Bloomberg» 

Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Lukoil Lukoil Lukoil Lukoil     

Η Οµοσπονδιακή Αντιµονοπωλιακή Υπηρεσία επέτρεψε στη ρωσική πετρελαϊκή Lukoil 
την αγορά από τη Russneft του σταθµού άντλησης αερίου Grand. 
Εφηµερίδα «Moscow Times», 15.02.2008 
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΄Ανοδος των τιµών των  καταναλωτικών ειδών κατά το µήνα Φεβρουάριο΄Ανοδος των τιµών των  καταναλωτικών ειδών κατά το µήνα Φεβρουάριο΄Ανοδος των τιµών των  καταναλωτικών ειδών κατά το µήνα Φεβρουάριο΄Ανοδος των τιµών των  καταναλωτικών ειδών κατά το µήνα Φεβρουάριο    

Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών της Ρωσίας κ. Kudrin, οι τιµές στα 
καταναλωτικά είδη ενδέχεται να αυξηθούν κατά 1,1-1,2% τον τρέχοντα µήνα. 
Επισηµαίνεται ότι τον περασµένα µήνα σηµείωσαν επίσης αύξηση της τάξης του 2,3%.  
Εφηµερίδα «Moscow Times», 11.02.2008, Ειδησεογραφικό πρακτορείο «Bloomberg»  
 

Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας κ Korishchenko 
δήλωσε ότι δεν είναι στην πρόθεση της ρωσικής κυβέρνησης η ενίσχυση του ρουβλίου, 
προκειµένου να καταπολεµηθεί ο πληθωρισµός. 
Εφηµερίδα «Moscow Times», 13.02.2008 

∆ιακίνηση∆ιακίνηση∆ιακίνηση∆ιακίνηση    
ΕµπορευµάτωνΕµπορευµάτωνΕµπορευµάτωνΕµπορευµάτων----    
Ανάπτυξη Λιµένα Ανάπτυξη Λιµένα Ανάπτυξη Λιµένα Ανάπτυξη Λιµένα 
UstUstUstUst----LugaLugaLugaLuga    

Μείωση ΦΠΑ Μείωση ΦΠΑ Μείωση ΦΠΑ Μείωση ΦΠΑ     

Ο πρόεδρος Putin υποσχέθηκε στην επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας επέκταση 
του χαµηλού συντελεστή ΦΠΑ. Μεταγενέστερα, ο επικεφαλής του συµβουλίου 
εµπειρογνωµόνων της ρωσικής οµοσπονδίας κ. Dvorkovich δήλωσε ότι προβλέπεται ο 
χαµηλός συντελεστής ΦΠΑ θα κυµανθεί σε 12-13% την περίοδο 2009-2010. Σήµερα, 
ο υψηλότερος συντελεστής ΦΠΑ ανέρχεται σε 18% και καλύπτει την πλειοψηφία των 
προϊόντων, ενώ για ορισµένα µόνο είδη πρώτης ανάγκης (περιορισµένη κατηγορία 
τροφίµων, όπως π.χ. γάλα, ψωµί, κ.α.) ισχύει συντελεστής 10%.   
Εφηµερίδες «Vedomosti», 11.02.2008, «Kommersant», 11.02.2008 

 
Οι µεγαλύτεροι κλαδικοί επιχειρηµατικοί φορείς [Σύνδεσµος Βιοµηχάνων και 
Επιχειρηµατιών Ρωσίας, «Delovaya Rossia» (= Επιχειρηµατική Ρωσία), «Opora» (= 
Στήριγµα)] ζητούν τη µείωση του ΦΠΑ σε 10%. Η έκκληση αυτή έρχεται λίγες µόλις 
ηµέρες µετά την πρόσφατη δήλωση του προέδρου Πούτιν για  µείωση φορολογικών 
συντελεστών. 
Εφηµερίδα «Moscow Times», 15.02.2008 

Μείωση του εµπορικού πλεονάσµατοςΜείωση του εµπορικού πλεονάσµατοςΜείωση του εµπορικού πλεονάσµατοςΜείωση του εµπορικού πλεονάσµατος    

Το Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης και Εµπορίου, επικαλούµενο στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας ανακοίνωσε ότι το εµπορικό πλεόνασµα µειώθηκε κατά 7,6% 
ήτοι σε $128 δις το τελευταίο έτος, ως συνέπεια της οικονοµικής ανάπτυξης και της 
αύξησης ζήτησης ξένων προϊόντων. 
Πρακτορείο «Bloomberg» 

ΠληθωρισµόςΠληθωρισµόςΠληθωρισµόςΠληθωρισµός    

∆ιακίνηση εµπορευµάτων µέσω λιµένα ∆ιακίνηση εµπορευµάτων µέσω λιµένα ∆ιακίνηση εµπορευµάτων µέσω λιµένα ∆ιακίνηση εµπορευµάτων µέσω λιµένα UstUstUstUst----LugaLugaLugaLuga    

Η διακίνηση εµπορευµάτων µέσω του λιµένα Ust-Luga της Βαλτικής (ο οποίος 
εµφανίζει τον ταχύτερο ρυθµό ανάπτυξης στην περιοχή) διπλασιάσθηκε κατά τη 
διάρκεια του περασµένου έτους, ξεπερνώντας τα 7 εκατ. τόννους διακινουµένων 
εµπορευµάτων. Τα επόµενα 2-3 χρόνια προγραµµατίζεται η πώληση ποσοστού 20% 
των µετοχών της εταιρείας διαχείρισης του λιµένα, ο οποίος αναµένεται να αναδειχθεί 
στον µεγαλύτερο της Ρωσίας µε πενταπλασιασµό του κύκλου εργασιών του και αύξηση 
της δυναµικότητας διαµετακόµισης σε πάνω από 36 εκατ. τόννους προϊόντων 
ετησίως.  
Εφηµερίδα «Moscow Times», 11.02.2008, 15.02.2008,  
Πρακτορείο ειδήσεων «Bloomberg» 

Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Gazprom Gazprom Gazprom Gazprom στο Σότσιστο Σότσιστο Σότσιστο Σότσι    

∆εύτερο σχέδιο έργου της Gazprom για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο 
Σότσι. Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός στα τέλη του περασµένου έτους εξαγόρασε, 
έναντι $15 εκατ., ορεινές εκτάσεις για κατασκευή εγκαταστάσεων χειµερινών 
αθληµάτων.  
Εφηµερίδα «Vedomosti», 07.02.2008 

ΦορολογίαΦορολογίαΦορολογίαΦορολογία----ΦΠΑΦΠΑΦΠΑΦΠΑ    

Εµπορικό Εµπορικό Εµπορικό Εµπορικό     
πλεόνασµαπλεόνασµαπλεόνασµαπλεόνασµα    

Χειµερινοί Ολυµπια-Χειµερινοί Ολυµπια-Χειµερινοί Ολυµπια-Χειµερινοί Ολυµπια-
κοί Αγώνες κοί Αγώνες κοί Αγώνες κοί Αγώνες 2014 2014 2014 2014     
---- Σότσι  Σότσι  Σότσι  Σότσι     
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Παραγραφή χρέους ΙράκΠαραγραφή χρέους ΙράκΠαραγραφή χρέους ΙράκΠαραγραφή χρέους Ιράκ    

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Kudrin δήλωσε ότι η 
Ρωσία χάρισε στο Ιράκ 93% επί του συνολικού ιρακινού χρέους, ύψους $12,9 δις  
Εφηµερίδα «Vedomosti», 12.02.2008  

Ξενοδοχειακός Ξενοδοχειακός Ξενοδοχειακός Ξενοδοχειακός     
τοµέαςτοµέαςτοµέαςτοµέας    

Πορεία ασφαλιστικού τοµέα στη ΡωσίαΠορεία ασφαλιστικού τοµέα στη ΡωσίαΠορεία ασφαλιστικού τοµέα στη ΡωσίαΠορεία ασφαλιστικού τοµέα στη Ρωσία    

Η Ρωσική Υπηρεσία Επίβλεψης Ασφαλιστικού Τοµέα δηµοσίευσε πρόσφατα 
αποτελέσµατα µελέτης για την πορεία του τοµέα κατά το έτος 2007, βάση της οποίας 
οι πωλήσεις ασφαλιστικών πακέτων ανήλθαν σε 763,6 δις ρούβλια. Οι µεγαλύτερες 
εταιρείες στον κλάδο είναι οι: Rosgosstrakh, Sogaz, Ingosstrakh, RESO-Garantiya, 
Rosno.      
Εφηµερίδα «Vedomosti», 13.02.2008 

Σχέδια για κατασκευή τερµατικού σταθµού σιτηρών στην Ελλάδα από την εταιρεία Σχέδια για κατασκευή τερµατικού σταθµού σιτηρών στην Ελλάδα από την εταιρεία Σχέδια για κατασκευή τερµατικού σταθµού σιτηρών στην Ελλάδα από την εταιρεία Σχέδια για κατασκευή τερµατικού σταθµού σιτηρών στην Ελλάδα από την εταιρεία 
OGOOGOOGOOGO        

Η εφηµερίδα «Vedomosti», επικαλούµενη το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, µε τίτλο «Η 
“OGO” θα εξάγει µέσω Ελλάδος», δηµοσιεύει δηλώσεις εκπροσώπου της ρωσικής 
αντιπροσωπείας που θα συµµετάσχει στην 6η Συνεδρίαση της Ελληνο-Ρωσικής 
Επιτροπής για την Οικονοµική, Βιοµηχανική, Επιστηµονική και Τεχνολογική 
Συνεργασία, που αφορούν σχέδια της εταιρείας OGO για ενδεχόµενη κατασκευή 
τερµατικού σταθµού σιτηρών στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις αυτές  
προτείνονται τρία οικόπεδα για την κατασκευή του σταθµού. Οι επενδύσεις στο σχέδιο 
προβλέπεται να φθάσουν τα 10-20 εκατ. ευρώ και η µεταφορτωτική του δυνατότητα 
σε 30-80 εκατ. τόννους σιτηρών το χρόνο. Ο τερµατικός σταθµός µπορεί να 
αποτελέσει αποθηκευτικό χώρο και σταθµό µεταφόρτωσης για την προµήθεια σιτηρών 
στη Μέση Ανατολή και την Αφρική».  
Εφηµερίδα «Vedomosti», 12.02.2008 

Παραγραφή χρέους Παραγραφή χρέους Παραγραφή χρέους Παραγραφή χρέους 
ΙράκΙράκΙράκΙράκ     

Απόδοση ξενοδοχειακών  µονάδων στη ΜόσχαΑπόδοση ξενοδοχειακών  µονάδων στη ΜόσχαΑπόδοση ξενοδοχειακών  µονάδων στη ΜόσχαΑπόδοση ξενοδοχειακών  µονάδων στη Μόσχα    

Σε έρευνα, που διενήργησε πρόσφατα η συµβουλευτική εταιρεία Tri Hospitality 
Consulting, τα ξενοδοχεία στη Μόσχα, παρουσιάζουν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το 
µεγαλύτερο δείκτη απόδοσης στην Ευρώπη. Κατά µέσο όρο η απόδοση ενός δωµατίου 
ξενοδοχείου στη ρωσική πρωτεύουσα ανέρχεται σε 140,01 ευρώ ηµερησίως. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ,ότι ο ίδιος δείκτης ξενοδοχεία στο Λονδίνο, το Παρίσι και το 
Άµστερνταµ κυµαίνεται σε 117,77 ευρώ, 96,09 Ευρώ και 83,01 ευρώ αντίστοιχα.  
Εφηµερίδα «Vedomosti», 08.02.2008  

∆ραστηριοποίηση ∆ραστηριοποίηση ∆ραστηριοποίηση ∆ραστηριοποίηση Barclays Barclays Barclays Barclays στη Ρωσίαστη Ρωσίαστη Ρωσίαστη Ρωσία    

Η βρετανική τράπεζα    Barclays σκοπεύει στο άµεσο µέλλον να δραστηριοποιηθεί στη 
Ρωσία, εξαγοράζοντας µία ρωσική τράπεζα. Για το λόγο αυτό, ήδη στα τέλη του 
περασµένου έτους η Τράπεζα προέβη σε ανάλυση τριών ρωσικών τραπεζών. Η 
τράπεζα ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα των στεγαστικών δανείων και 
για το λόγο αυτό εξετάζει την προοπτική εξαγοράς ρωσικής εµπορικής τράπεζας. 
Εφηµερίδα «Vedomosti», 13.02.2008 

ΑσφαλιστικόςΑσφαλιστικόςΑσφαλιστικόςΑσφαλιστικός    
τοµέαςτοµέαςτοµέαςτοµέας    

Κατασκευή Κατασκευή Κατασκευή Κατασκευή     
τερµατικού σταθµού τερµατικού σταθµού τερµατικού σταθµού τερµατικού σταθµού 
σιτηρών σιτηρών σιτηρών σιτηρών     
στην Ελλάδα στην Ελλάδα στην Ελλάδα στην Ελλάδα     

ΤραπεζικόςΤραπεζικόςΤραπεζικόςΤραπεζικός    
τοµέαςτοµέαςτοµέαςτοµέας    

Επένδυση νοτιοκορεάτικης τράπεζας στη ΣαχαλίνηΕπένδυση νοτιοκορεάτικης τράπεζας στη ΣαχαλίνηΕπένδυση νοτιοκορεάτικης τράπεζας στη ΣαχαλίνηΕπένδυση νοτιοκορεάτικης τράπεζας στη Σαχαλίνη  

Στις 14 Φεβρουαρίου τ.ε., υπεγράφη συµφωνία µεταξύ του ∆ιοικητή της νήσου 
Σαχαλίνης και της ηγεσίας της νοτιοκορεάτικης τράπεζας Woori Bank, η οποία 
σκοπεύει να επενδύσει στον κατασκευαστικό τοµέα, στις υποδοµές (κατασκευή 
δρόµων) και στην αξιοποίηση πρώτων υλών. 
Εφηµερίδα «Moscow Times», 15.02.2008 
Πρακτορείο ειδήσεων «Bloomberg» 
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Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών ρωσικής τράπεζας Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών ρωσικής τράπεζας Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών ρωσικής τράπεζας Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών ρωσικής τράπεζας Rosbank Rosbank Rosbank Rosbank από τη γαλλική από τη γαλλική από τη γαλλική από τη γαλλική 
Societe GeneraleSociete GeneraleSociete GeneraleSociete Generale    

Η γαλλική τράπεζα Societe Generale ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ολοκληρώθηκε η 
εξαγορά, εκ µέρους της, πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της ρωσικής Rosbank. Η 
γαλλική τράπεζα δεν κρύβει ότι έχει µεγαλεπήβολα και φιλόδοξα σχέδια για τη ρωσική 
αγορά. Σηµειώνεται, ότι η Rosbank, είναι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες της 
Ρωσίας, µε 600 παραρτήµατα σε ολόκληρη τη χώρα. Το 2006 η Societe Generale 
είχε διπλασιάσει το µερίδιό της στη Rosbank φθάνοντας το 20% ενώ είχε δηλώσει την 
πρόθεσή της για περαιτέρω αύξηση, προκειµένου να αποκτήσει σταδιακά τον έλεγχο 
της ρωσικής τράπεζας 
Εφηµερίδα «Moscow Times», 15.02.2008 

∆ηλώσεις Επιτρόπου ∆ηλώσεις Επιτρόπου ∆ηλώσεις Επιτρόπου ∆ηλώσεις Επιτρόπου P. Mandelson P. Mandelson P. Mandelson P. Mandelson για διαπραγµατεύσεις ΕΕγια διαπραγµατεύσεις ΕΕγια διαπραγµατεύσεις ΕΕγια διαπραγµατεύσεις ΕΕ----ΡωσίαςΡωσίαςΡωσίαςΡωσίας    

Ο Επίτροπος, αρµόδιος για εµπορικά θέµατα κ. Peter Mandelson, επισκέφθηκε τη 
Μόσχα, στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για την προσχώρηση της 
τελευταίας στον ΠΟΕ. Σύµφωνα µε δηλώσεις του, τις τελευταίες εβδοµάδες επετεύχθη 
ουσιαστική πρόοδος, ενώ ξεπεράσθηκαν αρκετά εµπόδια. Ο ίδιος δε ανέφερε ότι, 
εφόσον υφίσταται η καλή θέληση και από τις πλευρές, εκτιµά πως σύντοµα οι 
διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν.  
Εφηµερίδα «Moscow Times», 15.02.2008 
Πρακτορείο ειδήσεων «Bloomberg» 

Συνεργασία Τράπεζας Εξωτερικού Εµπορίου Ρωσίας Συνεργασία Τράπεζας Εξωτερικού Εµπορίου Ρωσίας Συνεργασία Τράπεζας Εξωτερικού Εµπορίου Ρωσίας Συνεργασία Τράπεζας Εξωτερικού Εµπορίου Ρωσίας VneshtorgbankVneshtorgbankVneshtorgbankVneshtorgbank, µε φινλανδικό µε φινλανδικό µε φινλανδικό µε φινλανδικό 
όµιλο όµιλο όµιλο όµιλο Ruukki Group Oyj Ruukki Group Oyj Ruukki Group Oyj Ruukki Group Oyj     

Η Τράπεζα Εξωτερικού Εµπορίου της Ρωσίας Vneshtorgbank, η δεύτερη µεγαλύτερη 
τράπεζα της χώρας, απέκτησε το  10% της φινλανδικής Ruukki Group Oyj έναντι 76,9 
εκατ. ευρώ ($112 εκατ.), µε στόχο τη στήριξη της τελευταίας στην προσπάθειά της να 
κατασκευάσει εργοστάσιο παραγωγής σελουλόξης στη περιοχή Kostroma.  
Εφηµερίδα «Moscow Times», 15.02.2008 
Πρακτορείο ειδήσεων «Bloomberg» 

H H H H γερµανική σοκολατοποιία γερµανική σοκολατοποιία γερµανική σοκολατοποιία γερµανική σοκολατοποιία Ritter Sport Ritter Sport Ritter Sport Ritter Sport διακόπτει την παραγωγή της στη Ρωσία διακόπτει την παραγωγή της στη Ρωσία διακόπτει την παραγωγή της στη Ρωσία διακόπτει την παραγωγή της στη Ρωσία     

Η γερµανική σοκολατοποιία Ritter Sport ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σταµατά την 
παραγωγική της δραστηριότητα στη Ρωσία (µονάδα εργοστασίου στην πόλη 
Odintsovo στα περίχωρα της Μόσχας) λόγω έλλειψης ποιοτικών πρώτων υλών. Η 
ρωσική αγορά θα προµηθεύεται από τη µονάδα της Στουτγάρδης. Η Ritter Sport είχε 
συµφωνήσει το 2002 µε τον Ρώσο παραγωγό σοκολατοειδών A. Korkunov, ιδιοκτήτη 
της µονάδας στο Odintsovo, να επενδυθούν από κοινού $10 εκατ. για τον 
εκσυγχρονισµό της µονάδας. Το προηγούµενο έτος η εταιρεία Wrigley Jr, µεγαλύτερος 
παραγωγός τσίχλας στον κόσµο, απέκτησε το 80% των εγκαταστάσεων της 
σοκολατοποιίας στο Odintsovo έναντι $300 εκατ., ενώ υπάρχει συµφωνία µε τον 
ιδιοκτήτη για αγορά του υπόλοιπου 20%. Τα παραπάνω, σύµφωνα µε τη γερµανική 
εταιρεία δηλώνουν ότι η  Ritter Sport δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτη.  
Εφηµερίδα «Moscow Times», 15.02.2008  

∆ιαβουλεύσεις για ∆ιαβουλεύσεις για ∆ιαβουλεύσεις για ∆ιαβουλεύσεις για 
προσχώρηση Ρωσίας προσχώρηση Ρωσίας προσχώρηση Ρωσίας προσχώρηση Ρωσίας 
στον Παγκόσµιοστον Παγκόσµιοστον Παγκόσµιοστον Παγκόσµιο    
Οργανισµό ΕµπορίουΟργανισµό ΕµπορίουΟργανισµό ΕµπορίουΟργανισµό Εµπορίου    

ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις----    
Σοκολατοποιϊα Σοκολατοποιϊα Σοκολατοποιϊα Σοκολατοποιϊα 
Ritter SportRitter SportRitter SportRitter Sport    

Η ρωσική εταιρεία παραγωγής σιτηρών και ζάχαρης Razgulyai ανακοίνωσε αύξηση 
των κερδών της της τάξεως του 36%, ήτοι 4,4 δις ρούβλια το 2007 ($179 εκατ.), 
έναντι 3,2 εκατ. ρούβλια το 2006. Οι πωλήσεις της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 38% 
και ανήλθαν σε 31,7 δις ρούβλια.  
Εφηµερίδα «Moscow Times», 15.02.2008 
Πρακτορείο ειδήσεων «Bloomberg» 

Τραπεζικός Τραπεζικός Τραπεζικός Τραπεζικός     
τοµέαςτοµέαςτοµέαςτοµέας    

Κερδοφορία ρωσικής εταιρείας σιτηρών και ζάχαρης Κερδοφορία ρωσικής εταιρείας σιτηρών και ζάχαρης Κερδοφορία ρωσικής εταιρείας σιτηρών και ζάχαρης Κερδοφορία ρωσικής εταιρείας σιτηρών και ζάχαρης Razgulyai Razgulyai Razgulyai Razgulyai  ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις----        
Εταιρεία σιτηρών Εταιρεία σιτηρών Εταιρεία σιτηρών Εταιρεία σιτηρών 
και ζάχαρης και ζάχαρης και ζάχαρης και ζάχαρης     
Razgulyai Razgulyai Razgulyai Razgulyai  
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Ρωσική επιχειρηµατική παρουσία στην ΙνδίαΡωσική επιχειρηµατική παρουσία στην ΙνδίαΡωσική επιχειρηµατική παρουσία στην ΙνδίαΡωσική επιχειρηµατική παρουσία στην Ινδία    

Εγκαινιάστηκαν στο Νέο ∆ελχί γραφεία της ρωσικής τράπεζας εξωτερικού εµπορίου 
Vneshtorgbank καθώς και του ρωσικού οµίλου AFK “SYSTEMA” (τηλεπικοινωνίες κ.α.). 
Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος, εκ µέρους 
πολιτικών και οικονοµικών κύκλων των δύο χωρών, για ενίσχυση και διεύρυνση της 
διµερούς συνεργασίας. Ο όγκος συναλλαγών των δύο χωρών ανέρχεται  σε $5 δις 
(αύξηση της τάξης του 30% το 2007, πηγή: Οµοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία 
Ρωσίας), οι δε Ρώσοι οικονοµικοί ιθύνοντες στοχεύουν στο διπλασιασµό του το 2010.      
Εφηµερίδα «Vedomosti», 13.02.2008 

Πρόβλεψη παραγωγής παλλαδίου από την εταιρεία Πρόβλεψη παραγωγής παλλαδίου από την εταιρεία Πρόβλεψη παραγωγής παλλαδίου από την εταιρεία Πρόβλεψη παραγωγής παλλαδίου από την εταιρεία Norilsk NickelNorilsk NickelNorilsk NickelNorilsk Nickel    

Η εταιρεία Norilsk Nickel, ο µεγαλύτερος παραγωγός παλλάδιου παγκοσµίως, 
ανακοίνωσε πρόσφατα την αύξηση πρόγνωσης απόδοσης πολύτιµων µετάλλων για το 
τρέχον έτος. Η παραγωγή παλλαδίου προβλέπεται να ανέλθει σε 3,02-3,07 εκατ. 
ουγγιές, ήτοι 94-96 τόννους.  
Εφηµερίδα «Moscow Times», 15.02.2008 
Πρακτορείο ειδήσεων «Bloomberg» 

∆ιακοπή επιδότησης των τιµών  βενζίνης∆ιακοπή επιδότησης των τιµών  βενζίνης∆ιακοπή επιδότησης των τιµών  βενζίνης∆ιακοπή επιδότησης των τιµών  βενζίνης    

Η κυβέρνηση του Τουρκµενιστάν, η οποία ελέγχει απόλυτα τον ενεργειακό τοµέα, 
ανακοίνωσε την διακοπή της επιδότησης των τιµών της βενζίνης. Ως εκ τούτου η 
βενζίνη στη εσωτερική αγορά θα πωλείται σε µία µη κατονοµαζόµενη «εµπορική τιµή» 
σύµφωνα διάταγµα που δηµοσιεύθηκε. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο περιορισµός 
των δαπανών από τη χρήση των προϊόντων πετρελαίου και η βελτίωση στον έλεγχο 
των εισοδηµάτων. Ωστόσο, πρόκειται να διανεµηθούν ειδικές κάρτες για δωρεάν 
προµήθεια βενζίνης συγκεκριµένης ποσότητας µηνιαίως στους ιδιοκτήτες οχηµάτων, 
που επιδεικνύουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Σύµφωνα µε το διάταγµα θα 
χορηγούνται δωρεάν ποσότητες: 120 λίτρων για κάθε αυτοκίνητο, 200 λίτρων για 
κάθε φορτηγό και 40 λίτρων για κάθε µοτοσυκλέττα. Σηµειώνεται επίσης, ότι το 
Τουρκµενιστάν αποτελεί το δεύτερο, µετά τη Ρωσία µεγαλύτερο προµηθευτή φυσικού 
αερίου στην πρώην Σοβιετική Ένωση.  
Εφηµερίδα «Moscow Times», 11.02.2008 
Πρακτορείο Interfax 

ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια    

ΜέταλλαΜέταλλαΜέταλλαΜέταλλα    
----παλλάδιοπαλλάδιοπαλλάδιοπαλλάδιο    

Οικονοµική Οικονοµική Οικονοµική Οικονοµική     
συνεργασία µεταξύ συνεργασία µεταξύ συνεργασία µεταξύ συνεργασία µεταξύ 
ΡωσίαςΡωσίαςΡωσίαςΡωσίας----ΙνδίαςΙνδίαςΙνδίαςΙνδίας    
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