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Βασικά οικονομικά μεγέθη
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 Ευρώ = 69,80 Ρούβλια (22.02.2018)
Εξέλιξη ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου
01.07.2017 έως 22.02.2018:

τρέχοντος έτους, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν
κατά 0,5%, των μη τροφίμων κατά 0,3% και των
υπηρεσιών κατά 0,1%. Όσον αφορά τα νωπά
φρούτα και λαχανικά, ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές
των σταφυλιών (+15%), του λευκού λάχανου, της
πατάτας, των καρότων, των κρεμμυδιών, της
τομάτας και των αχλαδιών (από +4,6% έως
+9,3%). Μείωση παρατηρήθηκε στις τιμές των
πορτοκαλιών (-5,9%) και των λεμονιών (-1%).
Πτωτικά κινήθηκαν, επίσης, χοιρινό (-0,4%),
πουλερικά (-0,6%), αλεύρι, ζαχαρώδη και μπίρα
(από -0,1% έως -0,3%). Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές
των καυσόξυλων (+0,6%), των αυτοκινήτων
εγχώριας προέλευσης (+1,9%), του πετρελαίου και
της βενζίνης, των τσιγάρων και ορισμένων
οικιακών συσκευών (από +0,6% έως +1,4%).
[Rosstat]

από

Επιτόκια δανεισμού
Μετά από έξι μειώσεις στη διάρκεια του 2017, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τραπέζης της
Ρωσίας (ΚΤΡ) αποφάσισε νέα μείωση του βασικού
επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσεις, δηλαδή στο
7,5%, στην πρώτη συνεδρίασή του για το 2018
(9/2 τ.έ.). Σε σχετική ανακοίνωσή της, η ΚΤΡ
σημειώνει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε
σε χαμηλό επίπεδο τον Ιανουάριο τ.έ. (2,2%,
χαμηλότερο ποσοστό από τη διάλυση της ΕΣΣΔ το
1991) και ότι οι κίνδυνοι που συνήθως οδηγούν σε
έξαρση έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με την ίδια
ανακοίνωση, ο μέσος πληθωρισμός του τρέχοντος
έτους δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ποσοστόστόχο (της ΚΤΡ) του 4%. Σε αυτό το περιβάλλον, η
ΚΤΡ θα συνεχίσει να μειώνει το βασικό επιτόκιο
και εντός του έτους είναι πιθανό να ολοκληρωθεί η
μετάβαση από μια «μετριοπαθώς σφικτή» σε μια
«ουδέτερη» νομισματική πολιτική. Λίγες ημέρες
νωρίτερα, η επικεφαλής της ΚΤΡ, Elvira Nabiullina
είχε δηλώσει ότι ένα «ουδέτερο» επίπεδο βασικού
επιτοκίου, της τάξης του 6-7%, μπορεί να
υιοθετηθεί συντομότερα από ότι προέβλεπε ο
σχεδιασμός των αρμόδιων αρχών.

ΑΕΠ
Εν αναμονή της δημοσίευσης στοιχείων της
Rosstat, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (ΚΤΡ)
ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 1,2%
κατά το δ΄ τρίμηνο του 2017, από 1,8% στο γ΄
τρίμηνο του ίδιου έτους. Η ΚΤΡ αποδίδει την
επιβράδυνση στη σημαντική μείωση των δημοσίων
δαπανών και την αύξηση των εισαγωγών.
Επιπλέον, σημειώνει ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ
επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την
αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, που
αποδίδεται
πρωτίστως
στην
αύξηση
της
τραπεζικής πίστης (20% κατ’ έτος) και
δευτερευόντως στην ανοδική πορεία των μισθών.
Αναλυτές της εδώ αγοράς επισημαίνουν ότι αυτή η
τάση
συνδέεται
με
κινδύνους
όπως
ο
πληθωρισμός, τα «κόκκινα» δάνεια και οι
αυξημένες εισαγωγές. Υπενθυμίζεται ότι τη διετία
2011-2012, όταν ο δανεισμός αυξανόταν με ρυθμό
ταχύτερο του 50% ετησίως, η ΚΤΡ αναγκάστηκε να
επιβάλει περιορισμούς στον τραπεζικό δανεισμό.
[Vedomosti]
Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,2% τον
Ιανουάριο του 2018. Τον πρώτο μήνα του
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Δράσεις εξωστρέφειας

παιδικών ενδυμάτων, της γούνας, των αξεσουάρ,
των υποδημάτων, των εσωρούχων και των μαγιό.
Στην έκθεση, την οποία επισκέπτονται περίπου
23.000 άτομα, παρουσιάζονται 1.350 συλλογές
από 27 διαφορετικές χώρες. Από ελληνικής
πλευράς καταγράφηκαν οι συμμετοχές των
επιχειρήσεων και εμπορικών σημάτων AXEL
ACCESSORIES
(www.axelaccessories.com),
FUEGUINA (www.facebook.com/FuegoFashion),
J+B
LADENIS
BROS
SA
“MINERVA”
(http://company.minerva.gr), LA STAMPA (www.lastampa.gr), LA VACA LOCA (www.lavacaloca.gr),
MAT FASHION (www.matfashion.com), MED
LUXURY
LABELS
/
MED
SA
(https://shop.med.com.gr) και QUEEN FASHION
(https://queenfashion.gr). Τα περίπτερα των
ελληνικών επιχειρήσεων επισκέφθηκε ο Πρέσβης
της Ελλάδος, κ. Α. Φρυγανάς, που συζήτησε με
τους εκθέτες και ενημερώθηκε για τις προσπάθειές
τους να εξάγουν στη ρωσική αγορά.

Prodexpo 2018: ελληνικές συμμετοχές
Στις 5-9 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα, στη Μόσχα, η
η
25 διεθνής έκθεση τροφίμων, ποτών και πρώτων
υλών Prodexpo (www.prod-expo.ru). Έλαβαν
μέρος 2.342 εκθέτες από 63 χώρες (τα 2/3 των
εκθετών ήταν ρωσικές εταιρείες). Στο πλαίσιο της
παράλληλης δράσης International EcoBioSalon,
συμμετείχαν, επίσης, 100 εταιρείες του κλάδου
βιολογικών προϊόντων. Από ελληνικής πλευράς,
καταγράφηκε η συμμετοχή των ακόλουθων
επιχειρήσεων και φορέων: Credin Hellas
Great
Liquid
Gold
(www.credin.gr),
(www.ekepe.gr), Korvel (www.korvel-food.com),
Delcof
Ophellia
(http://ophellia.eu),
E.
Malamatinas
&
Son
(www.delcof.gr),
(www.malamatina.com), Great Greek Exports and
Intercomm
Trade
(https://greatexhibitions.gr),
Galaxy
Foods
(www.intercomm.gr),
Konstantopoulos
(http://galaxygr.com),
(www.konstolymp.gr), ΠΕΜΕΤΕ (www.pemete.gr),
Siouras (www.siouras.gr), Οινοποιείο Τυρνάβου
(www.tirnavoswinery.gr) υπό την αιγίδα του
http://twocheers.eu,
Kalloni
προγράμματος
(www.kalloni.gr) και Bio Olives / Spyropoulos
Nikolaos.
Στο
περιθώριο
της
έκθεσης,
διοργανώθηκε (8/2) εκδήλωση για την ενημέρωση
του ρωσικού Τύπου από την ΠΕΜΕΤΕ, υπό την
αιγίδα του προγράμματος προώθησης ελληνικών
επιτραπέζιων ελιών “Olive you” (www.oliveyoueu.eu). Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος
διοργανώθηκε εβδομάδα (23/1 – 5/2) ειδικών
προσφορών για την προβολή των ελληνικών ελιών
σε εστιατόρια της Μόσχας και της Αγίας
Πετρούπολης.
Τέλος,
διοργανώθηκε
(6/2)
εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Μόσχας, ως
δράση του προγράμματος Pan-dora για την
προώθηση
κονσερβοποιημένων
τροφίμων
Ελλάδας, Κύπρου και Ρουμανίας. Την Prodexpo
επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Ελλάδος, κ. Α.
Φρυγανάς, που συζήτησε με τους εκθέτες και
ενημερώθηκε για τις προσπάθειές τους να εξάγουν
στη ρωσική αγορά. Το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας
υποστήριξε τόσο τους εκθέτες όσο και τους
διοργανωτές των παράλληλων δράσεων που
αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Εξωτερικός Τομέας
Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος - Ρωσίας
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής για το 2017, η αξία των
ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία αυξήθηκε κατά
8,75% σε σύγκριση με το 2016, ανερχόμενη στα €
234 εκ.. Στο ίδιο διάστημα, η αξία των εισαγωγών
από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 21,24%, ανερχόμενη
στα € 3,42 δισ.. Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο
χωρών αυξήθηκε κατά 20,35%, διαμορφούμενος
στα € 3,65 δισ.. Το διμερές ισοζύγιο παρέμεινε
ελλειμματικό σε βάρος της χώρας μας και
διευρύνθηκε στα € 3,18 δισ..
Εμπορ. συναλλαγές Ελλάδος - Λευκορωσίας
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για
το 2017, η αξία των ελληνικών εξαγωγών στη
Λευκορωσία ανήλθε στα € 10,44 εκ. (+13,8%), ενώ
η αξία των εισαγωγών από τη Λευκορωσία
διαμορφώθηκε στα € 2,27 εκ. (+226%). Το
ισοζύγιο ήταν πλεονασματικό για τη Χώρα μας
κατά € 8,16 εκ..
Εμπορ. συναλλαγές Ελλάδος - Ουζμπεκιστάν
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για
το 2017, η αξία των ελληνικών εξαγωγών στο
Ουζμπεκιστάν ανήλθε στα € 2,46 εκ. (+139%), ενώ
η αξία των εισαγωγών από το Ουζμπεκιστάν
διαμορφώθηκε στα € 1,66 εκ. (+112%). Το
ισοζύγιο ήταν πλεονασματικό για τη Χώρα μας
κατά 800 χιλιάδες Ευρώ.

CPM Moscow: ελληνικές συμμετοχές
Στις 19-22 Φεβρουαρίου τ.έ. έλαβε χώρα, στη
Μόσχα, η διεθνής εμπορική έκθεση του κλάδου
ένδυσης-υπόδησης Collection Premiere Moscow
(CPM: http://cpm-moscow.com). Πρόκειται για
έκθεση μεγάλης εμβέλειας στην ευρύτερη περιοχή
της ανατολικής Ευρώπης, που διοργανώνεται δύο
φορές κατ’ έτος από τις Messe Düsseldorf Moscow
(www.messe-duesseldorf.ru) και Igedo Company
(http://igedo.com). Οι εκθέτες – σχεδιαστές,
κατασκευαστές και έμποροι – δραστηριοποιούνται
στους τομείς των γυναικείων, ανδρικών και

Εμπορ. συναλλαγές Ελλάδος - Τατζικιστάν
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για
το 2017, η αξία των ελληνικών εξαγωγών στο
Τατζικιστάν ανήλθε στις 258 χιλιάδες Ευρώ
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(+403%), ενώ η αξία των εισαγωγών από το
Τατζικιστάν διαμορφώθηκε στις 174 χιλιάδες Ευρώ
(-36,8%). Έτσι, το ισοζύγιο ήταν πλεονασματικό
για τη Χώρα μας κατά 83 χιλιάδες Ευρώ.

απαγορεύσει την εισαγωγή ορισμένων κατηγοριών
γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Λευκορωσία,
για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια των
καταναλωτών. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται
ότι το 2017 καταγράφηκαν 596 παραβιάσεις των
κανονισμών ασφάλειας τροφίμων. 376 από αυτές
αφορούσαν γαλακτοκομικά και σε 210 από αυτές
ανιχνεύθηκαν απαγορευμένες ή βλαβερές ουσίες.
Επιπλέον, στο διάστημα 1/1- 20/2 τ.έ. έχουν
καταγραφεί 32 περιπτώσεις (λευκορωσικών
γαλακτοκομικών) παραβίασης φυτοϋγειονομικών
και κτηνιατρικών κανονισμών και κανονισμών της
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. [TASS]

Εμπορ. συναλλαγές Ελλάδος - Τουρκμενιστάν
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για
το 2017, η αξία των ελληνικών εξαγωγών στο
Τουρκμενιστάν ανήλθε στα € 1,9 εκ. (-96%), ενώ η
αξία των εισαγωγών από το Τουρκμενιστάν
διαμορφώθηκε στα € 22,3 εκ. (-42,4%). Το
ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό για τη Χώρα μας κατά €
20,4 εκ..
Εισαγωγές και εξαγωγές αγροδιατροφικών
προϊόντων
Σύμφωνα με στοιχεία των ρωσικών τελωνειακών
αρχών που δημοσίευσε η εφημερίδα RBK (14/2), η
αξία των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων
αυξήθηκε στα $ 28,8 δισ. το 2017, από $ 25 δισ. το
2016. Ως προς τον όγκο των εισαγωγών, αύξηση
παρατηρήθηκε στα φρούτα και τους ξηρούς
καρπούς (14%), στα λαχανικά (36%), στα
οινοπνευματώδη και μη οινοπνευματώδη ποτά
(22%) και στα ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια
(4%). Κυριότεροι προμηθευτές της ρωσικής
αγοράς ήταν η Λευκορωσία, η Βραζιλία, ο
Ισημερινός, η Κίνα και η Τουρκία. Όσον αφορά τις
εξαγωγές
αγροδιατροφικών
προϊόντων,
ο
Υπουργός Γεωργίας, Α. Tkachev, δήλωσε
πρόσφατα ότι είναι πιθανό η αξία τους να φτάσει
τα $ 50 δισ. το 2024, από $ 20 δισ. το 2017. [NG]
Εισροή κεφαλαίων
Δημοσίευμα της εφημερίδας Kommersant (20/2)
αναφέρεται σε στοιχεία της Raiffeisen Bank,
σύμφωνα με τα οποία τον Ιανουάριο του 2018
«επέστρεψαν» στη Ρωσία περίπου $ 5 δισ.
δολάρια. Κατά το δημοσίευμα, δεν αποκλείεται η
ροή να οφείλεται στη δημοσίευση της “Kremlin List”
(βλ. http://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5).

Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς
Δέσμη ρυθμίσεων για την ενθάρρυνση του
επαναπατρισμού κεφαλαίων
Στις 20/2, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
Β. Πούτιν, κύρωσε δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων
που ψηφίστηκαν από την Κρατική Δούμα και το
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αφορούν τη
χορήγηση φορολογικής αμνηστίας για κεφάλαια
που θα επαναπατριστούν στο διάστημα 1 Μαρτίου
2018 – 28 Φεβρουαρίου 2019. Η σχετική πρόταση
νόμου κατατέθηκε στις 30 Ιανουαρίου τ.έ. και
αφορά ουσιαστικά την παράταση των όρων
χορήγησης φορολογικής αμνηστίας που είχαν
ισχύσει στο διάστημα 01.06.2015 – 30.06.2016.
Κατά τον Υπουργό Οικονομικών, Anton Siluanov,
την προηγούμενη φορά (2015-2016) που δόθηκε
ανάλογη δυνατότητα στους Ρώσους που
διατηρούν κεφάλαια στο εξωτερικό, οι φορολογικές
αρχές παρέλαβαν 7.200 δηλώσεις (κατ’ άλλους
2.500 ή λιγότερες), ενώ αυτή τη φορά
προσδοκάται ότι ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος.
Ορισμένες διατάξεις της πρότασης αφορούν την
ευνοϊκή μεταχείριση κεφαλαίων που θα δηλωθούν,
ακόμη κι αν δεν επιστρέψουν στη χώρα. Εκείνοι
που θα θελήσουν να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους
πίσω στη Ρωσία, αφού θα έχουν ρευστοποιήσει
την υπεράκτια εταιρεία τους, θα μπορέσουν να το
κάνουν χωρίς να τους επιβληθεί πρόσθετη
φορολογία. Αναλυτές της εδώ αγοράς εκτιμούν ότι
από τις διατάξεις του νόμου θα σπεύσουν να
ωφεληθούν επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και όχι
μεγάλες επιχειρήσεις και επιφανείς «ολιγάρχες».
Γενικότερα, με δεδομένο ότι η αμνηστία που
προτείνεται να χορηγηθεί αφορά τη φορολογική
μεταχείριση
των κεφαλαίων και όχι τη
νομιμοποίηση
της
προέλευσής
τους,
οι
περισσότεροι δυνητικοί ωφελούμενοι είναι αρκετά
πιθανό να μην σπεύσουν να δηλώσουν τα
περιουσιακά τους στοιχεία ούτε αυτή τη φορά.

Εμπορικές συναλλαγές Ουκρανίας-Ρωσίας
Η Ρωσία παραμένει σημαντικότερος εμπορικός
εταίρος της Ουκρανίας, παρά τη συνεχιζόμενη
ένταση στις μεταξύ τους πολιτικές σχέσεις.
Σύμφωνα με στοιχεία των ουκρανικών αρχών που
δημοσίευσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η αξία
των ρωσικών εξαγωγών στην Ουκρανία ανήλθε
στα $ 7,2 δισ. το 2017 (+40%). Την ίδια χρονιά, η
Ουκρανία εξήγαγε στη Ρωσία αγαθά αξίας 3,9 $
δισ. (+11%).
Πιθανή
απαγόρευση
εισαγωγής
γαλακτοκομικών από τη Λευκορωσία
Η ρωσική Υπηρεσία Φυτοϋγειονομικής και
Κτηνιατρικής
Εποπτείας
(Rosselkhoznadzor)
ανακοίνωσε (21/2) ότι είναι πιθανό να

Παραοικονομία
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το
μέγεθος της παραοικονομίας αντιστοιχεί στο
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33,7% του ρωσικού ΑΕΠ. Άλλες συναφείς μελέτες
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος της
παραοικονομίας αντιστοιχεί στο 23% - 40% του
ΑΕΠ. [Kommersant]

παράλληλων εισαγωγών ως μέσου παράκαμψης
των κυρώσεων σε βάρος της χώρας. [TASS]
Προσφυγή Bayer
Η Bayer (www.bayer.com) άσκησε (13/2) ένδικη
προσφυγή κατά των απαιτήσεων της ρωσικής
Αρχής Ανταγωνισμού (FAS) στο πλαίσιο της
εξέτασης (από την τελευταία) της σχεδιαζόμενης
συγχώνευσης της Bayer με την Monsanto
(www.monsanto.com), από την οποία αναμένεται
να προκύψει η μεγαλύτερη επιχείρηση σπόρων και
παρασιτοκτόνων παγκοσμίως. Η FAS έχει θέσει
ως προϋποθέσεις για την έγκριση της εξαγοράς
την ελεύθερη πρόσβαση ρωσικών επιχειρήσεων
στα ψηφιακά γεωργικά δεδομένα της Bayer και τη
μεταφορά τεχνολογιών (τεχνογνωσίας) φυτικής
επιλογής της επιχείρησης στη Ρωσία. Σύμφωνα με
πληροφορίες της FAS, η Bayer είναι διατεθειμένη
να εγκαταλείψει τη ρωσική αγορά, προκειμένου να
εξασφαλίσει την υλοποίηση της συμφωνίας της με
τη Monsanto, που έγινε γνωστή το 2016. Η Bayer
βρίσκεται σε παρόμοιες συζητήσεις με τις
ρυθμιστικές αρχές πολλών χωρών. Η Ρωσία είναι
ένας από τους σημαντικότερους εξαγωγείς
σιτηρών διεθνώς, παραμένει, όμως, εξαρτημένη
από εισαγόμενους σπόρους. [TASS, Reuters]

Συνεργασία Uber – Yandex
Η ρωσική Yandex (https://yandex.ru) ανακοίνωσε
(7/2) την ολοκλήρωση της συμφωνίας της με την
εδρεύουσα
στο
Σαν
Φρανσίσκο
Uber
(www.uber.com) για τον συνδυασμό των
δραστηριοτήτων τους σε 127 πόλεις της Ρωσίας,
της
Αρμενίας,
του
Αζερμπαϊτζάν,
της
Λευκορωσίας, της Γεωργίας και του Καζακστάν.
Βάσει της συμφωνίας, οι δύο επιχειρήσεις
επενδύουν περίπου $ 325 εκ. στη δημιουργία μιας
νέας κοινής εταιρείας, η αξία της οποίας
υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα $ 3,8 δισ.. H
Uber θα κατέχει το 36,9%, η Yandex το 59,3% και
οι εργαζόμενοι το υπόλοιπο 3,8% των μετοχών.
Στη νέα εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει και το
Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων RDIF
(https://rdif.ru). [Reuters, Vedomosti]
Ανάκληση αδειών τραπεζών και ασφαλιστικών
Στις 9/2 η Κεντρική Τράπεζα της
Ρωσίας
ανακάλεσε την άδεια εκτέλεσης τραπεζικών
εργασιών της “ФПК БАНК” (www.fpkbank.ru),
ης
297 τράπεζας της χώρας ως προς το ενεργητικό
της. Την ίδια ημέρα ανακλήθηκαν οι άδειες των
ασφαλιστικών “Invest-Policy” (www.invpol.ru),
“ASKO” (www.sgasko.ru) και “Russian-English
Insurance Broker” (www.rusenginsbroker.ru). Στις
14/2 ανακλήθηκε η άδεια εκτέλεσης τραπεζικών
εργασιών
της
“Uralskiy
Capital”
ης
(www.uralcapital.ru), 225 τράπεζας της χώρας.
Στις 20/2 ανακλήθηκε η άδεια εκτέλεσης
τραπεζικών
εργασιών
της
Master-Capital
ης
(www.master-capital.ru), 302 της χώρας.

Τραπεζικός κλάδος
Σύμφωνα με τον ρωσικό οίκο αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας ACRA (https://acraratings.com), η κρατική συμμετοχή στον εγχώριο
χρηματοπιστωτικό κλάδο αυξήθηκε από το 61%
στο 70% το 2017. [NG]
Διατραπεζικές συναλλαγές
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αναπτύσσει
μηχανισμό για τη χρήση ενός δικτύου που θα
χρησιμοποιείται αντί του SWIFT (www.swift.com)
από τράπεζες και επιχειρήσεις των κρατών-μελών
της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Το
εναλλακτικό σύστημα СПФС / SPFS (Service for
the Transfer of Financial Messages) αναμένεται να
μειώσει τη ρωσική εξάρτηση από τα δυτικά
συστήματα χρηματοοικονομικών τηλεπικοινωνιών.
[Izvestia]

Παράλληλες εισαγωγές
Το ρωσικό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε
ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή
(επιτρεπτή) η εισαγωγή αγαθών χωρίς την άδεια
του ιδιοκτήτη/κατόχου του οικείου εμπορικού
σήματος. Ο ρωσικός Αστικός Κώδικας απαγορεύει
τις παράλληλες εισαγωγές και το δικαστήριο
επιβεβαίωσε την ισχύ των σχετικών διατάξεων.
Όμως, στο κείμενο της απόφασης διευκρινίζεται ότι
εάν
ένας
ιδιοκτήτης
εμπορικού
σήματος
καταχράται τα δικαιώματά του, υπερτιμολογώντας
ή περιορίζοντας τις εισαγωγές, τα συγκεκριμένα
αγαθά, που εισάγονται χωρίς την άδειά του, δεν
επιβάλλεται να καταστραφούν, εφόσον δεν θέτουν
σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των καταναλωτών
και δεν αποτελούν απειλή για το περιβάλλον και
τον πολιτισμό. Η Αρχή Ανταγωνισμού (FAS) και η
κυβέρνηση έχουν δείξει κατά τα προηγούμενα έτη
ότι δεν είναι αντίθετες στη χρησιμοποίηση των

Ομιλία Πρωθυπουργού σε Επενδυτικό Forum
Σότσι
Μιλώντας στο Επενδυτικό Forum του Σότσι
ο
Ρώσος
(http://rusinvestforum.org/en),
Πρωθυπουργός, D. Medvedev, δήλωσε ότι, ακόμη
και σε περιβάλλον δυτικών κυρώσεων σε βάρος
της, η ρωσική οικονομία είναι σήμερα λιγότερο
ευάλωτη στα εξωτερικά σοκ και στις μεταβολές
των τιμών του πετρελαίου. Ο κ. Medvedev
περιέγραψε δύο νέες προτεραιότητες οικονομικής
πολιτικής για το διάστημα μετά από την
αποκατάσταση
της
μακροοικονομικής
σταθερότητας. Αυτές είναι η περιφερειακή

4

22.02.2018

περίπου 320 συμφωνίες συνεργασίας, αξίας 538
δισ. Ρουβλίων. Στο περυσινό Forum είχαν
υπογραφεί 377 συμφωνίες αξίας 490 δισ.
Ρουβλίων.

ανάπτυξη και οι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού
Τομέα.
Επιπλέον,
ο
Πρωθυπουργός
γνωστοποίησε ότι στη Στρατηγική Χωροταξικής
Ανάπτυξης, που θα προετοιμαστεί πριν από το
τέλος του έτους, θα προσδιορίζονται τα
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα
και
τομείς
εξειδίκευσης κάθε περιφέρειας. Τέλος, ο κ.
Medvedev ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο
μηχανισμών χρηματοδοτικής στήριξης για την
ανάπτυξη των υποδομών και την υλοποίηση
μεγάλων έργων στις περιφέρειες: του Project
Finance Factory στη βάση της κρατικής
αναπτυξιακής τράπεζας VEB (www.veb.ru) και του
Ταμείου Υποδομών. [RG, Kommersant, Izvestia]

Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF)
Στη διάρκεια συνάντησης με τον Πρωθυπουργό
της Ρωσίας, D. Medvedev, ο Δ/νων Σύμβουλος
του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων RDIF
(https://rdif.ru), Kirill Dmitriev, δήλωσε ότι από το
2011, έτος ίδρυσής του, το RDIF και οι ξένοι
εταίροι του έχουν επενδύσει στη Ρωσία 1,2 τρισ.
Ρούβλια. Το 2017 επενδύθηκαν 250 δισ. Ρούβλια,
εκ των οποίων 40 δισ. από το ίδιο το RDIF.
Μεταξύ άλλων, το RFPI και το εμιρατινό fund
Mubadala (www.mubadala.com) επένδυσαν στην
εταιρεία
Russian
Helicopters
(www.russianhelicopters.aero), στην κατασκευή
δεύτερης περιφερειακής λεωφόρου στη Μόσχα και
στη δημιουργία ογκολογικού κέντρου στη
Balashikha. Επιπλέον, το RFPI και έξι ξένα
κρατικά επενδυτικά ταμεία θα χρηματοδοτήσουν τη
δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου Rostec-City
(http://rostec.ru/en) στη Μόσχα. [RG]

Συνέντευξη Δ/ντα Συμβούλου ΑΕΒ
Στο πλαίσιο συνέντευξής του στη Rossiyskaya
Gazeta (15/2), στο περιθώριο του Επενδυτικού
Φόρουμ του Σότσι, ο κ. Frank Schauff, Δ/νων
Σύμβουλος
του
Συνδέσμου
Ευρωπαϊκών
Επιχειρήσεων (ΑΕΒ: www.aebrus.ru), εξέφρασε
την άποψη ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις-μέλη
του ΑΕΒ έχουν προσαρμοστεί στο περιβάλλον των
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και ότι καμιά δεν
εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη χώρα
λόγω κυρώσεων. Ωστόσο, ο κ. Schauff σημείωσε
ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις θα μπορούσαν
να θίξουν τα συμφέροντα των μελών του ΑΕΒ και
απηύθυνε έκκληση στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία
να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που θα επιτρέψει
την επίλυση των πολιτικών προβλημάτων.

Πωλήσεις ρωσικού λογισμικού
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Kommersant (21/2),
οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
έχουν οδηγήσει σε μείωση των πωλήσεων
ρωσικού λογισμικού στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Η
συνολική αξία των πωλήσεων ρωσικού λογισμικού
ανήλθε στα $ 8,5 δισ. το 2017 (+10% έως 12%) και
αναμένεται να αυξηθεί κατά 14% το 2018. Ειδικά
όσον αφορά την Kaspersky, το 2017 υπήρξε
μείωση στις πωλήσεις στις ΗΠΑ (-8%) αλλά
αύξηση στις πωλήσεις στη Ρωσία και τις χώρες
ΚΑΚ (+8%), στη Μέση Ανατολή (+34%), στην
Τουρκία και την Αφρική (+31%), στη Λατινική
Αμερική (+18%) και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού
(+11%).

Magnit
Η τράπεζα VTB (www.vtb.ru) αγόρασε μετοχικό
μερίδιο αξίας 138 δισ. Ρουβλίων της αλυσίδας
λιανεμπορίου
Magnit
(http://magnit-info.ru).
Πρόκειται για το 29,1% του μετοχικού κεφαλαίου
της Magnit. Βασικός μέτοχος της τελευταίας ήταν ο
ιδρυτής της, Sergey Galitsky, ο οποίος θα
διατηρήσει μόλις το 3% των μετοχών της εταιρείας.
Η VTB ελέγχεται από το Δημόσιο και σχεδιάζει,
μέσω του συγκερασμού των δυνατοτήτων της
Magnit και της Post of Russia (www.pochta.ru), να
δημιουργήσει έναν κολοσσό στον κλάδο του
λιανεμπορίου. Δεν αποκλείεται η αποχώρηση
ορισμένων επενδυτών από την Magnit, καθώς η
Post of Russia συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί από τις αμερικανικές κυρώσεις.
Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι, μέσω της
κρατικοποίησης της Magnit, η ρωσική κυβέρνηση
ελπίζει ότι θα μπορέσει να αποτρέψει, ως ένα
βαθμό, την αύξηση των τιμών των τροφίμων το
επόμενο διάστημα. [Vedomosti, Reuters, RBK]

Ενέργεια-Περιβάλλον
Yamal LNG
Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος της ρωσικής
εταιρείας Novatek (www.novatek.ru) Alexander
Fridman, δήλωσε (6/2) ότι η παραγωγή των
εγκαταστάσεων
του
Yamal
LNG
(http://yamallng.ru) θα ανέλθει στα 5,5 εκ. τόνους
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου έως το τέλος του
2018.
Την
επόμενη
διετία
προβλέπεται
τριπλασιασμός της παραγόμενης ποσότητας
(στους 16,5 εκ. τόνους). Μέτοχοι της εταιρείας που
διαχειρίζεται το project Yamal LNG είναι η Novatek
(50,1%), Total (20%), CNPC (20%) και Silk Road
Fund (9,9%).

Συμφωνίες Επενδυτικού Forum Σότσι
Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Dmitry Kozak
ανακοίνωσε (16/2) ότι στη διάρκεια του
Επενδυτικού
Forum
του
Σότσι
υπεγράφησαν
(http://rusinvestforum.org/en)
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Δραστηριότητες Gazprom
Ο ρωσικός κολοσσός φυσικού αερίου Gazprom
αναμένει
αύξηση
της
(www.gazprom.com)
συνολικής
παραγωγής
του
στα
476
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού
αερίου το 2018, έναντι 471 bcm το 2017. Το
επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας πρόκειται να
κορυφωθεί μεταξύ των ετών 2018 και 2020, καθώς
τότε θα αυξηθούν οι χρηματοδοτικές ροές που
σχετίζονται με σημαντικά έργα κατασκευής
αγωγών. Υπενθυμίζεται ότι έχει δρομολογηθεί η
δημιουργία τριών σημαντικών αγωγών μεταφοράς
αερίου προς την Ευρώπη (Nord Stream 2:
www.nord-stream2.com), την Κίνα (Power of
Siberia:www.gazprom.com/about/production/proje
cts/pipelines/built/ykv/, τα δύο τρίτα του οποίου
έχουν ολοκληρωθεί) και την Τουρκία (TurkStream:
http://turkstream.info). Η Gazprom υπολογίζει ότι οι
μέσες ετήσιες επενδύσεις της στο διάστημα μέχρι
το 2035 θα είναι της τάξης των € 14 δισ.. Παρά το
γεγονός ότι οι πελάτες της στην Ευρώπη
βρίσκονται
σε
αναζήτηση
εναλλακτικών
προμηθευτών, υπό το φως της ουκρανικής κρίσης,
η ρωσική εταιρεία θεωρεί ότι η περαιτέρω αύξηση
του μεριδίου της στην ευρωπαϊκή αγορά (34,7%
πέρυσι) είναι εφικτή. Η αισιοδοξία πηγάζει από την
πεποίθηση ότι η μεταφορά αερίου μέσω αγωγών,
στην οποία στηρίζεται η Gazprom, παραμένει
ανταγωνιστικότερη σε σύγκριση με τη μεταφορά
και παράδοση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου,
που προτείνεται από προμηθευτές όπως οι ΗΠΑ.
Οι εξαγωγές της Gazprom στην Ευρώπη
ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο το 2017, φτάνοντας
τα 194,4 bcm. Όσον αφορά τον TurkStream, ο
Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος της Gazprom,
Andrey Kruglov, δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός
του έργου έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω και ότι
εκτιμάται, πλέον, ότι θα χρειαστούν $ 7 δισ. για την
ολοκλήρωσή του, αντί για $ 6 δισ. που
υπολογιζόταν νωρίτερα. Κατά το ίδιο υψηλόβαθμο
στέλεχος, η χρηματοδότηση του έργου θα
καλυφθεί πιθανότατα από την ίδια την επιχείρηση,
αρχικά από τον προϋπολογισμό της και στη
συνέχεια
με
την
έκδοση
ομολόγων
χρηματοδότησης έργου (project bonds) στο
πρότυπο του Nord Stream. Τέλος, η ρωσική
επιχείρηση στοχεύει σε μερίδιο της τάξης του 13%
στην κινεζική αγορά φυσικού αερίου έως το 2035,
καθώς σχετική διακυβερνητική συμφωνία (2014)
και συμφωνίες (2015) μεταξύ Gazprom και CNPC
(www.cnpc.com.cn) προβλέπουν την πώληση 38
bcm ετησίως σε βάθος τριακονταετίας, με τις
πρώτες παραδόσεις να αναμένονται στα τέλη του
2019. [TASS, Reuters, Ria, Vedomosti]

εφαρμογή της συμφωνίας με τις χώρες του OPEC
για τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Novak προσδιόρισε τα
πρόσθετα κέρδη των επιχειρήσεων στα 700 δισ.
Ρούβλια (€ 10 δισ.) και του κρατικού
προϋπολογισμού στα 1,7 τρισ. Ρούβλια (€ 24
δισ.). Η συμφωνία εφαρμόζεται από τις αρχές του
2017. Στις 14/2, ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι
οι συμμετέχοντες στη συμφωνία θα λάβουν υπ’
όψιν την εξισορρόπηση της αγοράς, τη
συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου και το
επίπεδο επενδύσεων όταν θα κληθούν να
αποφασίσουν πότε θα εγκαταλείψουν την εν λόγω
διευθέτηση. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Novak εξέφρασε
την άποψη ότι δεν έχει φτάσει ακόμη η ώρα να
εγκαταλείψει η Ρωσία τη συμφωνία. [RIA]
Χορήγηση δανείου από Sberbank σε Gazprom
Η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom
(www.gazprom.com) ανακοίνωσε ότι πρόκειται να
λάβει δάνειο ύψους € 485 εκ. με ετήσιο επιτόκιο
1,176% από την Sberbank (www.sberbank.ru),
μεγαλύτερη
ρωσική
τράπεζα.
Αμφότερες
ελέγχονται από το Δημόσιο. Ο σκοπός χορήγησης
του δανείου δεν έγινε γνωστός. [Vedomosti]
Πιθανή επένδυση Σαουδικής Αραβίας στο
project “Arctic LNG-2”
Ο
Υπουργός
Ενέργειας,
Βιομηχανίας
&
Μεταλλευμάτων της Σαουδικής Αραβίας, Khalid alFalih, δήλωσε (14/2) ότι η Ρωσία κάλεσε την Saudi
Aramco (www.saudiaramco.com) να συμμετάσχει
στο project "Arctic LNG-2” της ρωσικής Novatek
(www.novatek.ru). Ο κ. Khalid al-Falih προσέθεσε
ότι η συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο έργο θα
εξεταστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της Aramco
στον τομέα του φυσικού αερίου. Το “Arctic LNG-2”
σχεδιάζεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2023 και η
δυναμικότητά του θα είναι άνω των 18 εκ. τόνων
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου κατ’ έτος. Στις
19/2, Novatek και Saudi Aramco υπέγραψαν
μνημόνιο για την ανάπτυξη της συνεργασίας και
την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων στον
τομέα του αερίου. [TASS]
Ρωσική παραγωγή πετρελαίου στην Αρκτική
Ο επικεφαλής της ρωσικής Κρατικής Επιτροπής
Φυσικών Πόρων, Igor Shpurov, δήλωσε (15/2) ότι
η ρωσική παραγωγή πετρελαίου στην Αρκτική
αναμένεται να κορυφωθεί τη δεκαετία του 2020. Το
2017 παρήχθησαν περίπου 76 εκ. τόνοι και το
2026 προβλέπεται ότι θα παραχθούν 122 εκ.
τόνοι. Η εντυπωσιακή αύξηση θα καταστεί δυνατή
χάρις στο Messoyakha Project (www.gazpromneft.com/company/business/exploration-andproduction/new-projects/messoyaha/)
της
Gazprom Neft και χάρις στην εκμετάλλευση του
οικοπέδου
Prirazlomnaya
(www.gazprom.com/about/production/projects/dep

Ρωσικά κέρδη από μείωση παραγωγής
πετρελαίου
Ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας, Alexander Novak,
δήλωσε (13/2) ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις
πετρελαίου και ο κρατικός προϋπολογισμός έχουν
κερδίσει μέχρι στιγμής περίπου € 34 δισ. από την
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osits/pnm) από την Gazprom. Υπολογίζεται ότι έχει
εξερευνηθεί και αναπτυχθεί το 24% των
αποθεμάτων της Αρκτικής. [TASS]
Gazprom Neft
Το εμιρατινό fund Mubadala (www.mubadala.com)
πρόκειται να αγοράσει το 49% της Gazprom NeftVostok (http://vostok.gazprom-neft.ru), μετά από
την
επιτυχή
ολοκλήρωση
σχετικών
διαπραγματεύσεων με την Gazprom Neft
(www.gazprom-neft.com). [Kommersant]
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
2018
Έκθεση

Κλάδος

Ημ/νιες

Ιστότοπος

INGREDIENTS

Τρόφιμα και πρώτες
ύλες

27.02-02.03.2018

www.ingred.ru

INTOURMARKET

Τουρισμός

10-12.03.2018

www.itmexpo.ru

MODERN BAKERY
MOSCOW

Αρτοσκευάσματα

12-15.03.2018

http://modern-bakery.ru

ΜΙΤΤ

Τουρισμός

13-15.03.2018

www.mitt.ru

INTERNATIONAL PRIVATE
LABEL SHOW – IPLS

Διάφοροι κλάδοι

21-22.03.2018

www.ipls-russia.ru

MPIRES

Ακίνητα

23-24.03.2018

http://mpires.ru

MOSCOW INTERNATIONAL
FURNITURE SHOW - MIFS

Έπιπλα

03-06.04.2018

www.mmms-expo.ru

WORLD BUILD Moscow

Κατασκευές, Δομικά
υλικά

03-06.04.2018

www.worldbuild-moscow.ru

IPhEB & CPhI Russia

Φάρμακα

11-13.04.2018

www.ipheb.ru

InterStroy/WorldBuild St.
Petersburg

Κατασκευές, Δομικά
υλικά

17-19.04.2018

www.interstroyexpo.com

AQUA-THERM St. Petersburg

Θέρμανση - Ψύξη

17-19.04.2018

www.aquatherm-spb.com

INTERFOOD St. Petersburg

Τρόφιμα - Ποτά

17-19.04.2018

www.interfood-expo.ru

INTERCHARM Professional,
Moscow

Καλλυντικά

25-27.04.2018

www.intercharm.ru

ENERGETIKA &
ELEKTROTECHNIKA –
RUSSIAN INTERNATIONAL
ENERGY FORUM

Ενέργεια

25-27.04.2018

http://en.energetika-restec.ru
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