
 
1 

06.11.2017 

 
Βασικά οικονομικά μεγέθη 
 
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 
1 Ευρώ = 68 Ρούβλια (04.11.2017) 
 
Επιτόκια δανεισμού 
Στις 27/10 η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (ΚΤΡ) 
μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, 
αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω 
μείωσης τους επόμενους μήνες. Έτσι, το βασικό 
επιτόκιο είναι πλέον 8,25%. Πρόκειται για την 
πέμπτη μείωση φέτος. Μολονότι ο πληθωρισμός 
(2,7%) βρίσκεται κάτω από τον στόχο (4%) της 
ΚΤΡ για το τρέχον έτος, οι σχετικές προβλέψεις 
της Τράπεζας δεν αναθεωρήθηκαν. Η ΚΤΡ 
αναμένει για το 2017 μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 
2,2%. 
 
Κατάρτιση Στρατηγικής Κοινωνικής & 
Οικονομικής Ανάπτυξης 2035 
Ο Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Oleg 
Fomichev δήλωσε (23/10) ότι για την κατάρτιση 
της ρωσικής Στρατηγικής Κοινωνικής & 
Οικονομικής Ανάπτυξης έως το 2035, η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 
2017, θα ληφθούν υπ’ όψιν οι δημογραφικές, 
τεχνολογικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η χώρα. [RIA] 
 

Εξωτερικός Τομέας 
 
Έκθεση Doing Business Παγκόσμιας Τράπεζας 
Η Ρωσία ανέβηκε στην 35η θέση της κατάταξης 
Doing Business 2018 της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
από την 40η θέση πέρυσι (Doing Business 2017). 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Maxim Oreshkin, η χώρα στοχεύει 
στην είσοδο στην πρώτη εικοσάδα στην επόμενη 
αξιολόγηση. Ο κ. Oreshkin προσέθεσε ότι κατά τη 
φετινή αξιολόγηση δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν 
ορισμένες μεταρρυθμίσεις που θα βελτίωναν και 
άλλο τη θέση της Ρωσίας. Οι καλύτερες επιδόσεις 
της χώρας στους τομείς που αξιολογούνται από 

την Παγκόσμια Τράπεζα παρατηρούνται στις 
θεματικές ενότητες «εγγραφή επιχειρήσεων στα 
μητρώα», «δανεισμός», «σύνδεση με δίκτυα», 
«καταχώριση περιουσίας» και «εφαρμογή 
συμβάσεων». Σημαντικές αδυναμίες 
παρατηρούνται, παραδοσιακά, στους τομείς 
«διεθνές εμπόριο» και «χορήγηση 
κατασκευαστικών αδειών». [TASS] 
 
Εισαγωγές τουρκικής ντομάτας 
Ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας και συμπρόεδρος 
της Ρωσοτουρκικής Διακυβερνητικής Επιτροπής, 
Alexander Novak, γνωστοποίησε (18/10) ότι 
δόθηκε άδεια σε τέσσερεις Τούρκους παραγωγούς 
να προμηθεύσουν τη ρωσική αγορά με 50.000 
τόνους ντομάτας. Η παράδοση φορτίων είναι 
δυνατή από 1 Νοεμβρίου τ.έ.. Η Ρωσία έχει 
απαγορεύσει την εισαγωγή λαχανικών και 
φρούτων από την Τουρκία από 01.01.2016, 
επικαλούμενη φυτοϋγειονομικές ανησυχίες. Είχε 
προηγηθεί η κατάρριψη ρωσικού μαχητικού 
αεροσκάφους από τουρκικό στη Συρία, τον 
Νοέμβριο του 2015. Οι περισσότεροι περιορισμοί 
(εισαγωγής τουρκικών αγροδιατροφικών 
προϊόντων) ήρθησαν έκτοτε, αλλά οι αφορώντες 
τις ντομάτες παρέμεναν σε ισχύ. Η επανέναρξη 
των εισαγωγών τουρκικής ντομάτας στοχεύει στην 
κάλυψη ενός κενού στην εγχώρια αγορά στο 
διάστημα Δεκεμβρίου-Απριλίου, όταν η εγχώρια 
παραγωγή και οι άλλες εισαγωγές δεν επαρκούν 
για την κάλυψη της ζήτησης. Συμπληρωματικώς 
προς τα παραπάνω, σημειώνεται ότι η ρωσική 
Υπηρεσία Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 
γνωστοποίησε ότι από 30/10 επιτρέπονται οι 
εισαγωγές μελιτζάνας και ροδιών από την Τουρκία, 
μετά από την ολοκλήρωση σχετικών ποιοτικών 
ελέγχων. [TASS]  
 
Νέοι περιορισμοί εισαγωγής προϊόντων 
Το ρωσικό Υπουργείο Γεωργίας τροποποίησε 
(27/10) τον κατάλογο αγροδιατροφικών προϊόντων 
και πρώτων υλών των οποίων η εισαγωγή στη 
χώρα απαγορεύεται, στο πλαίσιο της επιβολής 
ρωσικών αντιμέτρων ως αντίδραση στις δυτικές 
κυρώσεις σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
Υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση ισχύει έως 
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31.12.2018. Με την απόφαση της 27/10 
προστέθηκαν στον κατάλογο ζωντανοί χοίροι και 
διάφορα ζωικά υποπροϊόντα, πλην εξαιρέσεων 
που αναφέρονται ρητά στο ίδιο κείμενο. 
Υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση αφορά αγαθά 
προερχόμενα από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, 
την Αυστραλία, τη Νορβηγία, την Ουκρανία, την 
Αλβανία, το Μαυροβούνιο, την Ισλανδία και το 
Λιχτενστάιν. [http://government.ru/en/docs/29853/]  
 
Εμπορικές σχέσεις Ρωσίας – ΕΕ 
Στο πλαίσιο συνάντησής του με μέλη της εδώ 
Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (ΑΕΒ) στις 
31/10, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, 
Sergey Lavrov, δήλωσε ότι ο όγκος εμπορίου 
μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ αυξήθηκε κατά 25% στο α΄ 
οκτάμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μετά από 
σημαντική πτώση την τελευταία τριετία. Ο κ. 
Lavrov υπογράμμισε ότι οι μονομερείς κυρώσεις 
διαμορφώνουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού 
και επηρεάζουν αρνητικά το παγκόσμιο εμπόριο. 
[TASS] 
 
Συμφωνίες Ρωσίας – Κύπρου 
Στη διάρκεια επίσκεψης εργασίας του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδη, στη 
Μόσχα στις 24/10, υπεγράφησαν οι ακόλουθες 
συμφωνίες συνεργασίας Κύπρου και Ρωσικής 
Ομοσπονδίας: Κοινή διακήρυξη για τη συνεργασία 
στον τομέα του οικονομικού εκσυγχρονισμού, 
Κοινό πρόγραμμα δράσης για τα έτη 2018-2020, 
Συμφωνία διεθνών οδικών μεταφορών, Συμφωνία 
θαλάσσιων μεταφορών και Συμφωνία συνεργασίας 
στον τομέα ΤΠΕ. [RIA] 
 
Πώληση συστήματος S-400 στην Τουρκία 
Ο επικεφαλής της Rostec (http://rostec.ru/en/), 
Sergei Chemezov, δήλωσε (2/11) ότι η Ρωσία 
προχώρησε στην πώληση του αντιαεροπορικού 
συστήματος S-400 στην Τουρκία. Το κόστος της 
αγοραπωλησίας ξεπέρασε τα $ 2 δισ..  [Reuters, 
TASS] 
 

Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς 
 
Αγορά ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Wargaming 
(http://wargaming.com/en), Andrei Yarantsev, που 
παραχώρησε σχετική συνέντευξη στο TASS, η 
αξία της ρωσικής αγοράς ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 7% το 2017, 
φτάνοντας τα $ 1,6 δισ., από περίπου 1,5 δισ. το 
2016. Η εν λόγω αγορά περιλαμβάνει τα παιχνίδια 
κινητών συσκευών, τα παιχνίδια Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και τα παιχνίδια κονσόλας. Σε κάθε 
ένα από τα προαναφερθέντα τμήματα της αγοράς 
αντιστοιχεί μερίδιο της τάξης του 33%. Δυναμική 

είναι αυτή την περίοδο η ανάπτυξη του σκέλους 
των παιχνιδιών για κινητά, λόγω της σταθερά 
ανοδικής πορείας των πωλήσεων έξυπνων 
φορητών συσκευών. Από το 2020 αναμένεται 
επιβράδυνση, λόγω του πιθανού κορεσμού 
ακριβώς αυτού του τμήματος της αγοράς. 
 
Ιδιωτικοποιήσεις 
Ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, Dmitry Medvedev, 
έδωσε εντολή (17/10) να εξαιρεθούν από τον 
προγραμματισμό ιδιωτικοποιήσεων της περιόδου 
2017-2019 δύο επιχειρήσεις της Μόσχας: ένα 
εργοστάσιο παραγωγής ιατρικών σκευασμάτων 
και ένα εργοστάσιο παραγωγής χημικών και 
φαρμακευτικών ουσιών. Αμφότερα 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων και 
στόχος της κυβέρνησης είναι η συνένωσή τους με 
ένα τρίτο εργοστάσιο παραγωγής 
ενδοκρινολογικών φαρμάκων, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη ανταγωνιστική δομής 
που θα διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο της 
εγχώριας αγοράς. [RIA] 
 
Διαδικτυακό εμπόριο 
Το Υπουργείο Βιομηχανίας & Εμπορίου της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει προετοιμάσει σχέδιο 
στρατηγικής για την ανάπτυξη του διαδικτυακού 
εμπορίου με χρονικό ορίζοντα το 2025. Σε αυτή τη 
στρατηγική περιλαμβάνονται προβλέψεις για 
αύξηση του μεριδίου της χώρας στην παγκόσμια 
αγορά διαδικτυακού εμπορίου στο 10% έως το 
2025, αύξηση των ρωσικών εξαγωγών μέσω 
διαδικτυακών διαύλων κατά 5%, αύξηση του 
μεριδίου του διαδικτυακού εμποδίου στο συνολικό 
εμπόριο της χώρας στο 20% και διαμόρφωση του 
ποσοστού των καταστημάτων λιανεμπορίου που 
θα χρησιμοποιούν διαδικτυακούς διαύλους στο 
70%. 
 
Κυρώσεις σε βάρος στελεχών Otkritie 
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (ΚΤΡ) ενέταξε 
στη «μαύρη λίστα» της περισσότερα από 120 
στελέχη της διασωθείσας τράπεζας Otkritie. 
Πρόκειται για μέλη του εποπτικού συμβουλίου και 
του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, τον 
αρχιλογιστή και τους αναπληρωτές του, καθώς και 
τους αρχιλογιστές των θυγατρικών της Otkritie. 
Μερικοί από αυτούς έχουν ήδη απολυθεί ενώ 
άλλοι παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι ελεγκτικές διαδικασίες που 
έχουν ξεκινήσει. Εκτός της απαγόρευσης εργασίας 
στον τραπεζικό κλάδο για μια πενταετία, η ένταξη 
στη λίστα της ΚΤΡ συνεπάγεται την απαγόρευση 
αγοράς μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10% του κεφαλαίου μιας 
τράπεζας. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα στοιχεία, ο επίμαχος κατάλογος 
περιλαμβάνει 6.675 πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι η 
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ΚΤΡ ανακοίνωσε τη διάσωση της Otkritie μέσω του 
Ταμείου Εξυγίανσης του Τραπεζικού Τομέα τον 
Αύγουστο τ.έ. και χορήγησε στην τελευταία δάνειο 
που εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 380 δισ. 
Ρουβλίων. Η κατάρρευση της Otkritie ήταν η τρίτη 
ακριβότερη στην ιστορία των τραπεζών της χώρας, 
μετά από εκείνες της κρατικής αναπτυξιακής 
τράπεζας VEB το 2016 και της Bank of Moscow το 
2011. [Kommersant, 18/10] 
 
Credit Bank of Moscow (МКБ) 
Η ιδιωτική Credit Bank of Moscow (МКБ), ένατη 
μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, σχεδιάζει να 
συγκεντρώσει έως $ 258 εκ. από την επικείμενη 
δευτερεύουσα δημόσια εγγραφή της. Η МКБ 
προτίθεται να προσφέρει περίπου 3,2 δισ. 
μετοχές. Η τράπεζα ελέγχεται από την Rossium, 
επενδυτική εταιρεία του επιχειρηματία Roman 
Avdeyev. [Reuters, Interfax] 
 
Blockchain 
Η ρωσική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι το πρώτο 
project της που θα βασιστεί στην τεχνολογία 
Blockchain (https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain) θα 
είναι η μετατροπή του μητρώου γης και ιδιοκτησίας 
της Μόσχας σε «αλυσίδα» αυτού του είδους. Το 
έργο θα υλοποιηθεί στο διάστημα Ιανουαρίου-
Ιουλίου 2018 και θα επικεντρωθεί στην 
επαλήθευση πληροφοριών του μητρώου 
ιδιοκτησίας που τηρείται από τον κρατικό 
οργανισμό Rosreestr. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικής 
Ανάπτυξης, ο Rosreestr και ο Δήμος Μόσχας θα 
αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του πιλοτικού 
προγράμματος έως την 1η Αυγούστου και θα 
υποβάλουν σχετική έκθεση στην ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση. Η ρωσική κυβέρνηση έχει καταστήσει 
σαφές ότι θεωρεί το blockchain ιδιαίτερα 
υποσχόμενη τεχνολογία. Τον Μάρτιο τ.έ. ο 
Πρωθυπουργός Dmitry Medvedev έδωσε εντολή 
να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας για την 
αξιοποίηση της στην κρατική διακυβέρνηση, 
αποβλέποντας στη μελλοντική εφαρμογή της 
στους τομείς του ασφαλιστικού, του 
συνταξιοδοτικού, των εισαγωγικών εξετάσεων για 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, των δημοσίων 
προμηθειών και της υγείας, στους οποίους 
εκτιμάται ότι θα μπορούσε να έχει θετικό 
αντίκτυπο, με την έννοια της ενίσχυσης της 
διαφάνειας και της μείωσης των ενδιαμέσων που 
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των 
συναλλαγών. Έντονο ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει δείξει ο ίδιος ο 
Πρόεδρος Πούτιν, που δήλωσε τον Ιούνιο, στο 
Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας 
Πετρούπολης, ότι το Blockchain συνιστά κορυφαία 
προτεραιότητα, καθώς σχετίζεται άμεσα με την 
εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας και την επίτευξη 
υψηλών επιδόσεων στον τομέα της τεχνολογίας. 
[The Moscow Times] 

Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2018 
Ο Πρωθυπουργός Dmitry Medvedev υπέγραψε 
(24/10) απόφαση για τη διάθεση πρόσθετου 
ποσού της τάξης των 34,5 δισ. Ρουβλίων για την 
κάλυψη αναγκών της διοργάνωσης του 
Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2018 (2018 
FIFA World Cup) που θα φιλοξενηθεί σε έντεκα 
ρωσικές πόλεις στο διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 
2018. Μέχρι στιγμής, το κόστος της διοργάνωσης 
ανέρχεται στα 678 δισ. Ρούβλια (€ 10 δισ.). 390,2 
δισ. Ρούβλια θα συνεισφέρει η κεντρική 
κυβέρνηση, 91,9 δισ. θα συνεισφέρουν οι 
περιφερειακές κυβερνήσεις και 195,8 δισ. θα 
προέλθουν από ιδιωτικές και δημόσιες 
επιχειρήσεις. [The Moscow Times] 
 
Πιθανό δάνειο VTB Bank σε CEFC China 
Energy 
Η ρωσική VTB Bank (www.vtb.com) είναι πιθανό 
να χορηγήσει στην CEFC China Energy 
(http://en.cefc.co) δάνειο ύψους 5 δισ. Ευρώ για 
την απόκτηση μεριδίου της Rosneft 
(www.rosneft.com). Η VTB πιθανότατα δεν θα 
είναι η μόνη τράπεζα που θα χρηματοδοτήσει τη 
συμφωνία, καθώς η κινεζική επιχείρηση αναζητά 
τους καλύτερους όρους δανεισμού μεταξύ αρκετών 
προσφορών. Η CEFC σχεδιάζει να αποκτήσει το 
14,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Rosneft από 
τις Glencore (www.glencore.com) και Qatar 
Investment Authority (www.qia.qa). [Reuters] 
 
Azbuka Vkusa 
Η αλυσίδα supermarket Azbuka Vkusa 
(https://av.ru/) ενδέχεται να προχωρήσει σε Αρχική 
Δημόσια Προσφορά μετά από το 2019, όταν 
αναμένεται να έχει διπλασιαστεί ο κύκλος 
εργασιών της. Ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας, 
Vladimir Sadovin, δήλωσε ότι διεξάγονται σχετικές 
διερευνητικές συζητήσεις με υποψήφιους 
επενδυτές. Η προσφορά προϊόντων της 
επιχείρησης απευθύνεται σε καταναλωτές μεσαίου 
και υψηλού εισοδήματος. Η Azbuka Vkusa διαθέτει 
περίπου 130 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή 
της Μόσχας και μερικά καταστήματα στην Αγία 
Πετρούπολη. Οι πωλήσεις της εταιρείας 
αυξήθηκαν κατά 9,6% το 2016, ανερχόμενες στα 
50 δισ. Ρούβλια. Οι ανταγωνίστριες, κορυφαίες 
επιχειρήσεις λιανεμπορίου, X5 και Magnit είχαν 
πέρυσι πωλήσεις αξίας 1 τρισ. Ρουβλίων. Οι 
επίσης ανταγωνίστριες Dixy και Lenta είχαν 
πωλήσεις αξίας 311 δισ. και 306 δισ. Ρουβλίων 
αντίστοιχα. Η Azbuka Vkusa ανήκει σε ποσοστό 
46% στους ιδρυτές της και σε ποσοστό 37% στον 
δισεκατομμυριούχο Roman Abramovich και την 
επενδυτική εταιρεία Invest AG. [Reuters] 
 
Τραπεζικός κλάδος 
Η επικεφαλής της Κεντρικής Τραπέζης της Ρωσίας 
(ΚΤΡ), Elvira Nabiullina, δήλωσε στις 2/11 ότι 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain
http://www.vtb.com/
http://en.cefc.co/
http://www.rosneft.com/
http://www.glencore.com/
http://www.qia.qa/
https://av.ru/
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ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη ένα με δύο χρόνια 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης 
(κατ’ άλλους «διαδικασία ξεκαθαρίσματος») του 
ρωσικού τραπεζικού κλάδου. Η ανάκληση των 
αδειών λειτουργίας περίπου 350 αδύναμων, 
προβληματικών, αδιαφανών κλπ. τραπεζών από 
την ΚΤΡ την τελευταία τετραετία είχε ως 
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος 
στο οποίο συνεχίζουν να λειτουργούν σχεδόν 600 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 υπήρχαν στη χώρα 2.500 
τράπεζες, καθώς η σχετική νομοθεσία ήταν 
υπερβολικά χαλαρή. Η κα Nabiullina διευκρίνισε 
ότι η ΚΤΡ δεν επιθυμεί να παραμείνουν στην 
αγορά μόνο κρατικές τράπεζες. Πάντως, οι 
τελευταίες είναι πλέον κυρίαρχες στον κλάδο και 
απορροφούν τις περισσότερες από τις μικρότερες 
που βγαίνουν εκτός παιχνιδιού. [The Moscow 
Times, Vedomosti] 
 

Ενέργεια-Περιβάλλον 
 
Gazprom: Power of Siberia 
Η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom 
γνωστοποίησε (18/10) ότι έχουν ολοκληρωθεί 
1.095 χιλιόμετρα του αγωγού μεταφοράς φ.α. 
“Power of Siberia”, δηλαδή το 50% του συνολικού 
μήκους του τμήματος στο οποίο έχει δοθεί 
προτεραιότητα, μεταξύ Chayandinskoye και 
Blagoveshchensk. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον αγωγό: 
www.gazprom.com/about/production/projects/pipel
ines/built/ykv/ 
 
Rosneft 
Η ρωσική επιχείρηση πετρελαίου Rosneft 
συμφώνησε να αναλάβει τον έλεγχο του κύριου 
αγωγού μεταφοράς πετρελαίου στο ιρακινό 
Κουρδιστάν. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το 
μερίδιό της στο project θα είναι της τάξης του 60%, 
ενώ η σημερινή εταιρεία διαχείρισης (KAR Group) 
θα διατηρήσει το 40%. Αναλυτές της εδώ αγοράς 
εκτιμούν ότι η αξία της επένδυσης της Rosneft θα 
ανέλθει στα $ 1,8 δισ.. Η συμφωνία έγινε γνωστή 
μερικές ημέρες μετά από τη συζήτηση σκέψεων 
της Βαγδάτης περί δρομολόγησης μέρους των 
πωλήσεων πετρελαίου μέσω ενός παλαιού 
αγωγού, που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Ιράκ, 
Ιράν και Τουρκία εμφανίζονται να επιθυμούν την 
απομόνωση του Κουρδιστάν μετά από το 
πρόσφατο δημοψήφισμα για την 
ανεξαρτητοποίηση του τελευταίου. Η 
χρησιμοποίηση του παλαιού αγωγού που 
καταλήγει στην Τουρκία εντάσσεται σε αυτό το 
σκεπτικό άσκησης πίεσης στο Ερμπίλ. Από την 
άλλη πλευρά, η Rosneft θα επενδύσει στην 
επέκταση του ανεξάρτητου αγωγού του Ερμπίλ, 
που βρίσκεται στο στόχαστρο της Βαγδάτης, 
ελπίζοντας ότι θα αναβαθμίσει τη δυναμικότητά 

του στα 950.000 βαρέλια/ημέρα. Επιπλέον, η 
Rosneft έχει ήδη συμφωνήσει να επενδύσει $ 400 
εκ. σε πέντε πετρελαϊκά οικόπεδα στο ιρακινό 
Κουρδιστάν, έχει δανείσει στο Κουρδιστάν $ 1,2 
δισ. δεχόμενη ως εγγυήσεις πωλήσεις πετρελαίου 
και επιθυμεί να υποστηρίξει το Ερμπίλ στη 
δημιουργία δύο σημαντικών αγωγών μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. [Reuters, TASS] 
 
Nord Stream-2 
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στην ΕΕ, Vladimir Chizhov, δήλωσε 
στο TASS (27/10) ότι η Ρωσία δεν θα 
διαπραγματευτεί με την ΕΕ την κατασκευή του 
αγωγού φυσικού αερίου “Nord Stream 2| 
(www.nord-stream2.com), καθώς το ζήτημα δεν 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ο κ. Chizhov επεσήμανε, 
χαρακτηριστικά: «Δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους 
διαπραγματεύσεις και το γνωρίζουν. Ο Nord 
Stream 2 είναι ένας υποθαλάσσιος αγωγός που 
διέρχεται από ουδέτερα ύδατα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκτελεί χρέη ρυθμιστή μόνο στην 
επικράτεια της ΕΕ και δεν έχει δικαιώματα εκτός 
της επικράτειας. Ο αγωγός αερίου είναι πέραν των 
αρμοδιοτήτων της. […] Είμαστε έτοιμοι να 
συζητήσουμε για τον Nord Stream 2 με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αφρικανική Ένωση, 
ακόμη και με τους εξωγήινους, αν μας το 
ζητήσουν, αλλά δεν υπάρχει τίποτα προς 
διαπραγμάτευση. Πρόκειται για ένα εγχείρημα 
οικονομικού-εμπορικού χαρακτήρα, που δεν 
βασίζεται σε διακυβερνητικές συμφωνίες». Ο 
Ρώσος διπλωμάτης συμπλήρωσε ότι στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δοθεί εντολή 
διεξαγωγής διαπραγματεύσεων εκ μέρους του 
Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς «ομοφωνία μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ ούτε υφίσταται ούτε 
πρόκειται να υπάρξει τους επόμενους μήνες». 
[TASS] 
 
Χρήση πλαστικών συσκευασιών 
Το ρωσικό Υπουργείο Φυσικών Πόρων εξετάζει 
σοβαρά το ενδεχόμενο αύξησης του τέλους 
χρήσης πλαστικών συσκευασιών, που θεωρούνται 
βλαβερές για το περιβάλλον. [TASS] 
 
Turkish Stream 
Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο TASS, στο πλαίσιο συνάντησής του με 
μέλη της εδώ Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων 
(ΑΕΒ) στις 31/10, ο Υπουργός Εξωτερικών της 
Ρωσίας, Sergey Lavrov, δήλωσε ότι η Ρωσία θα 
είναι έτοιμη να ξεκινήσει να εργάζεται για την 
επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου “Turkish 
Stream” (www.gazpromexport.ru/en/projects/) στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον αφού 
της δοθούν πρώτα νομικές εγγυήσεις από την ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Lavrov δήλωσε: «Η επέκταση 
του δεύτερους σκέλους του Turkish Stream στην 

http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/ykv/
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/ykv/
http://www.nord-stream2.com/
http://www.gazpromexport.ru/en/projects/
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επικράτεια της ΕΕ θα μπορούσε να καλύψει τις 
αυξανόμενες ανάγκες των χωρών της Νότιας και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διακρίνουμε 
σημαντικό ενδιαφέρον για αυτό εκ μέρους πολλών 
κυβερνήσεων χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, 
λαμβανομένης υπ’ όψιν της αρνητικής εμπειρίας 
του South Stream, θα είμαστε έτοιμοι να 
ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε για την επέκταση του 
Turkish Stream στην επικράτεια της ΕΕ, μόνον 
αφού λάβουμε πρώτα στέρεες νομικές εγγυήσεις 
από τις Βρυξέλλες.» 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
Μάιος - Ιούνιος 2018 

Metalloobrabotka 2018 
14.05.2018 - 18.05.2018 

Equipment, instruments and 
tools for the metalworking 

industry 
www.metobr-expo.ru 

ARCH Moscow 
16.05.2018 - 20.05.2018  

Construction, Finishing 
Materials, and Procurement,  

Architecture and design 
www.archmoscow.ru 

 
Beer 2018 

22.05.2018 - 24.05.2018 
www.soud.ru 

Mir Stekla 2018 
28.05.2018 - 31.05.2018 

Glass products, manufacturing, 
processing and finishing 

technology 
                        www.mirstekla-expo.ru 

5pExpo 2018 
06.06.2018 - 07.06.2018 

Convention and exhibition 
industry (Business Services: 

Auditing, Consulting, Banking, 
Investment, Credit, and Insurance 

Services) 
www.5p-expo.com  

 
 Нефть и газ / MIOGE 

18.06.2018 - 21.06.2018 
International exhibition of 
oil & gas equipment and 

technologies 
www.mioge.ru 

 RosUpack 
26.06.2018 - 

29.06.2018 
Polygraphy, 

Packaging, Labels. 
International exhibition  

for the packaging industry. 
www.rosupack.com 

 

 

http://www.metobr-expo.ru/
http://www.archmoscow.ru/
http://www.soud.ru/
http://www.mirstekla-expo.ru/
http://www.5p-expo.com/
http://www.mioge.ru/
http://www.rosupack.com/
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