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Βασικά οικονομικά μεγέθη 
 
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 
1 Ευρώ = 70,56 Ρούβλια (22.03.2018) 
Εξέλιξη ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου από 
22.03.2017 έως 22.03.2018: 

 
 
Εκτιμήσεις S&P  
Η S&P προβλέπει ότι το πραγματικό διαθέσιμο 
εισόδημα των Ρώσων θα κινηθεί ανοδικά, ότι ο 
κλάδος του λιανεμπορίου θα μεγεθυνθεί κατά 
13%-15%, ότι τα δάνεια προς νομικά πρόσωπα θα 
αυξηθούν κατά 4%-6% και ότι τα περιουσιακά 
στοιχεία του ρωσικού τραπεζικού κλάδου θα 
αυξηθούν κατά 7%-10% το 2018. Οι εκτιμήσεις της 
S&P στηρίζονται στην υπόθεση ότι η μέση τιμή του 
πετρελαίου θα διαμορφωθεί στα $ 60 / βαρέλι το 
2018 και ότι το ΑΕΠ θα μεγεθυνθεί κατά 1,8% κατά 
το ίδιο έτος. [Vedomosti] 
 
Βιομηχανική παραγωγή 
Η ρωσική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 
1,5% τον Φεβρουάριο τ.έ., σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο του 2017. [Rosstat] 
 

Εξωστρέφεια 
 
Επίσκεψη Ρώσων αγοραστών κλάδου οίνου 
στην Ελλάδα 
Στο διάστημα 11-16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε 
οργανωμένη επίσκεψη Ρώσων εισαγωγέων οίνου 

στην Ελλάδα. Οι αγοραστές, εκπρόσωποι των 
επιχειρήσεων Ladoga (www.ladogaspb.com), 
Vinland (www.wine-land.ru), Assemblage 
(www.eurotorg-alco.ru), Vernius (www.vernius.ru), 
Vintage-M (www.vintage-m.ru) και Eurotorg 
(www.eurotorg-alco.ru), επελέγησαν από το 
Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας και ήταν φιλοξενούμενοι του 
Enterprise Greece (www.enterprisegreece.gov.gr). 
Τα στελέχη των ρωσικών επιχειρήσεων 
επισκέφθηκαν την έκθεση «Οινόραμα» 
(www.oenorama.com), είχαν συναντήσεις (Β2Β) με 
Έλληνες οινοπαραγωγούς στην Αθήνα και 
ξεναγήθηκαν σε οινοπαραγωγικές περιοχές της 
Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της υλοποίησης 
σχετικής δράσης προβολής και δικτύωσης του 
Enterprise Greece. 
 
Επίσκεψη Ρώσων αγοραστών στην έκθεση 
Food Expo Greece 
Εκπρόσωποι ρωσικών εισαγωγικών επιχειρήσεων 
του κλάδου τροφίμων και ποτών επισκέφθηκαν την 
έκθεση Food Expo Greece (www.foodexpo.gr), 
που έλαβε χώρα στις 16-18 Μαρτίου στην Αθήνα, 
στο πλαίσιο προγράμματος φιλοξενίας ξένων 
αγοραστών της διοργανώτριας εταιρείας, Forum 
A.E.. Οι εισαγωγείς, που προσεκλήθησαν από το 
Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας και πραγματοποίησαν 
συναντήσεις με δυνητικούς Έλληνες προμηθευτές 
(παραγωγούς - εξαγωγείς), προέρχονταν από τις 
επιχειρήσεις Greek Shop (www.oilgreek.com), 
Paritet (www.paritetmm.ru), Prime Foods 
(http://primefoods.ru), Just Greece 
(https://justgreece.ru), Olive Love / Olive Food 
(www.olivelove.ru), Alligator, food logistic & 
distribution (www.alligatorfood.ru), Gold Sazan 
(www.goldsazan.ru), TD ELBRUS (www.td-
elbrus.ru), S-log (www.s-lg.ru) και TD AMARE 
(http://amare-moscow.ru). 
 
Ελληνικές συμμετοχές Modern Bakery Moscow 
Στις 13-16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η εμπορική 
έκθεση Modern Bakery Moscow (https://modern-
bakery-moscow.ru.messefrankfurt.com). Στην 
εμπορική έκθεση των κλάδων αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής συμμετέσχον, ως εκθέτες, οι 
ελληνικές επιχειρήσεις ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ K. & ΥΙΟΙ 
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Α.Ε. (www.gatzelakis.com) και Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΕ 
(www.lappas.eu). 
 

Εξωτερικός Τομέας 
 
Υποκατάσταση εισαγωγών 
Σε δηλώσεις του στη διάρκεια συνάντησης με 
γυναίκες επιχειρηματίες, στις 7/3, ο Πρόεδρος της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας εξέφρασε την άποψη ότι η 
υποκατάσταση εισαγωγών – που προωθείται 
σήμερα από τη ρωσική κυβέρνηση υπό το φως 
των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τη Δύση 
σε βάρος της χώρας – είναι «προσωρινό 
φαινόμενο» και «προσωρινό εργαλείο 
προσαρμογής στην τρέχουσα κατάσταση». Ο κ. 
Πούτιν τόνισε ότι οι τρέχουσες συνθήκες, για τις 
οποίες ευθύνονται τα κράτη που επιβάλλουν 
κυρώσεις, έχουν στρεβλωτική επίδραση στον 
ανταγωνισμό. «Στόχος (των ρωσικών 
επιχειρήσεων) θα πρέπει να είναι η παραγωγή και 
προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών τέτοιας 
ποιότητας και τιμής που να τα καθιστούν 
ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά», 
προσέθεσε. Στο ίδιο πνεύμα, εξήγησε ότι η 
υποκατάσταση εισαγωγών σχετίζεται πρωτίστως 
με τη θωράκιση της ασφάλειας της Ρωσίας, όπως 
για παράδειγμα στον τομέα της αμυντικής 
βιομηχανίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε, 
ενδεικτικά, στην έναρξη της παραγωγής κινητήρων 
πλοίων και κινητήρων ελικοπτέρων από τη χώρα 
του. [TASS] 
 
Ανταλλαγή ομολόγων 
Στις 7/3 άνοιξε βιβλίο προσφορών για την 
ανταλλαγή ρωσικών κρατικών ομολόγων 
Eurobond με λήξη το 2030 (Russia-2030). Τα 
συγκεκριμένα θα ανταλλάσσονται με ομόλογα που 
λήγουν το 2027 και το 2047 (Russia-2027 and 
Russia-2047) ή με νέα ομόλογα που το ρωσικό 
Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να εκδώσει 
φέτος. Συνολικά, θα είναι δυνατή η ανταλλαγή 
παλαιών ομολόγων αξίας έως $ 4 δισ.. Η VTB 
Capital (www.vtbcapital.com), στην οποία έχει 
ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία, θα κρατήσει το 
βιβλίο προσφορών ανοικτό έως τις 15/3. Το 
Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να εκδώσει 
εντός του 2018 νέα ομόλογα Eurobond αξίας έως $ 
3 δισ. όπως και το 2017. [Vedomosti] 
 
Κυκλοφορία νέων ρωσικών Eurobonds 
Το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε στις 
16/3 δύο παρτίδες ομολόγων Eurobonds, 
συνολικής αξίας $ 4 δισ.. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν 
ομόλογα Russia-29 αξίας $ 1,5 δισ. με ετήσια 
απόδοση 4,625% και ομόλογα Russia-47 αξίας $ 
2,5 δισ. με ετήσια απόδοση 5,25%. $ 3,2 δισ. από 
τα έσοδα από την πώληση των Eurobonds θα 
χρησιμοποιηθούν για την επαναγορά ομολόγων 
Russia-30. Το ενδιαφέρον των επενδυτών 

υπερκάλυψε την προσφορά κατά $ 3 δισ.. Η μισή 
ζήτηση προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ 
στα χέρια (δεδηλωμένα) Ρώσων επενδυτών 
κατέληξε μόλις το 5%. Κάποιοι ξένοι και εγχώριοι 
αναλυτές παρατηρούν ότι δεν επετεύχθη ο στόχος 
της προσέλκυσης ενδιαφέροντος Ρώσων της 
αλλοδαπής (δηλ. ο επαναπατρισμός κεφαλαίων), 
ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος του 
αγοραστικού ενδιαφέροντος προήλθε από το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, από όπου 
επενδύουν πολλοί Ρώσοι (δισ)εκατομμυριούχοι. Ο 
κρατικός Προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει 
εξωτερικό δανεισμό ύψους $ 7 δισ.. [Vedomosti, 
TASS] 
 
Συνεργασία Ρωσίας με CERN 
Ορισμένοι αναλυτές παρατηρούν ότι η απόφαση 
της Ρωσίας να αποσύρει την αίτηση ένταξης στον  
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Έρευνας 
(CERN: https://home.cern) ως πλήρες μέλος και 
να περιοριστεί στη συμμετοχή σε μεμονωμένα 
projects του CERN σχετίζεται με τις δυτικές 
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος της 
χώρας. Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει ήδη 
συνεισφέρει σημαντικά στο ερευνητικό έργο του 
οργανισμού και ότι οι χρηματοδοτήσεις που έχει 
διαθέσει είναι μεγαλύτερες από τα οφέλη που 
μπορεί να αναμένει από μια περιορισμένη 
συμμετοχή στον CERN, στο πρότυπο κρατών 
όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, και η Ιαπωνία. [Interfax, 
TASS, BFM] 
 
Νέες αμερικανικές κυρώσεις 
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε 
στις 15/3 ότι 5 ρωσικά νομικά πρόσωπα και 19 
φυσικά πρόσωπα με ρωσική ιθαγένεια εντάχθηκαν 
στους καταλόγους των προσώπων σε βάρος των 
οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις, υπό το φως 
των ισχυρισμών περί ρωσικής ανάμειξης στις 
αμερικανικές εκλογές του 2016 και περί 
κυβερνοεπιθέσεων ρωσικής προέλευσης στις 
ΗΠΑ. Στον κατάλογο που προβλέπεται από το 
Εκτελεστικό Διάταγμα 13694 (Ε.Ο.13694) 
εντάχθηκαν οι Internet Research Agency LLC 
(IRA), Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, Concord 
Management and Consulting LLC, Dzheykhun 
Nasimi Ogly Aslanov, Anna Vladislavovna 
Bogacheva, Maria Anatolyevna Bovda, Robert 
Sergeyevich Bovda, Mikhail Leonidovich Burchik, 
Mikhail Ivanovich Bystrov, Irina Viktorovna 
Kaverzina, Aleksandra Yuryevna Krylova, Vadim 
Vladimirovich Podkopaev, Sergey Pavlovich 
Polozov, Gleb Igorevich Vasilchenko και Vladimir 
Venkov. Επιπλέον, στον κατάλογο που 
προβλέπεται από την “Countering America’s 
Adversaries Through Sanctions Act” (CAATSA) 
εντάχθηκαν οι Federal Security Service (FSB), 
Main Intelligence Directorate (GRU), Sergei 
Afanasyev, Vladimir Alexseyev, Sergey Gizunov, 
Igor Korobov, Igor Kostyukov και Grigoriy 
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Molchanov. Περισσότερες πληροφορίες: 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0312 

 
Ξένες επενδύσεις στην Κριμαία 
Δημοσιεύματα του ρωσικού Τύπου (15-18/3) 
αναφέρονται στις προσπάθειες και στα κίνητρα για 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην 
Κριμαία*. Μεταξύ άλλων, έχει ιδρυθεί ελεύθερη 
οικονομική ζώνη και έχει επιτραπεί η λειτουργία 
επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων. Στο στάδιο της 
υλοποίησης βρίσκονται 183 επενδυτικά σχέδια, 
αξίας 190 δισ. Ρουβλίων. Τα περισσότερα εξ 
αυτών αφορούν τους κλάδους των κατασκευών, 
της γεωργίας και του τουρισμού. Οι επενδύσεις 
μεγάλων ρωσικών εταιρειών στην Κριμαία 
αυξήθηκαν κατά 2,3 φορές (έως 195 δισ. Ρούβλια) 
το 2017, ενώ εκείνες στη Σεβαστούπολη 
αυξήθηκαν κατά 1,6 φορές (30 δισ. Ρούβλια). 
Λόγω των δυτικών κυρώσεων, που εξακολουθούν 
να ισχύουν, οι ξένες επιχειρήσεις που επιθυμούν 
να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή 
χρησιμοποιούν ως όχημα εταιρείες 
καταχωρισμένες στα ρωσικά μητρώα. 
Υπολογίζεται ότι στην Κριμαία λειτουργούν 3.000 
εταιρείες με ξένη συμμετοχή. Σύμφωνα με στοιχεία 
των ρωσικών αρχών για την οικονομική κατάσταση 
στην Κριμαία, στο διάστημα 2013-2016 το 
εισόδημα κατά κεφαλήν τριπλασιάστηκε, η ανεργία 
μειώθηκε και ο ρυθμός μεγέθυνσης της 
βιομηχανικής παραγωγής επιταχύνθηκε σημαντικά 
στο 6,1% / έτος. 
*Κριμαία και Σεβαστούπολη δεν αναγνωρίζονται ως ανήκουσες στη 
Ρωσική Ομοσπονδία από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών 
του ΟΗΕ. 

 

Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς 
 
Τραπεζικός τομέας 
Ο ρωσικός οργανισμός αξιολόγησης Expert RA 
(https://raexpert.ru) προβλέπει ότι 60 ρωσικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων 5 τραπεζών που ανήκουν 
στις 50 μεγαλύτερες της χώρας, είναι πιθανό να 
οδηγηθούν σε διακοπή εργασιών το 2018, λόγω 
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους από την 
Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (ΚΤΡ). Κατά την 
Expert RA, το 25% των ρωσικών τραπεζών 
ακολουθεί ένα μη αποδοτικό επιχειρηματικό 
μοντέλο. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο κινήσεων για 
την αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσής τους, οι 
τράπεζες Sovkombank (15η της χώρας, 
https://sovcombank.ru) και RosEvroBank (28η, 
www.rosevrobank.ru) γνωστοποίησαν την 
πρόθεσή τους να συγχωνευτούν. Αμφότερες 
ελέγχονται από ρωσικά κεφάλαια του εξωτερικού 
(Ολλανδία και Κύπρος). [RBK] 
 
Εξαγορά Donskoy Tabak από Japan Tobacco 
Η Japan Tobacco Inc. (www.jt.com) πρόκειται να 
αποκτήσει τον έλεγχο της Donskoy Tabak 

(http://dontabak.com), μεγαλύτερης επιχείρησης 
της ρωσικής καπνοβιομηχανίας, έναντι $ 1,6 δισ. 
(90 δισ. Ρούβλια). Έτσι, η Japan Tobacco θα γίνει 
η μεγαλύτερη επιχείρηση του κλάδου στη χώρα και 
η τρίτη μεγαλύτερη διεθνώς. Η αγοραπωλησία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το γ΄ τρίμηνο του 
2018, αφού δοθεί η απαραίτητη έγκριση της 
Ρωσικής Αρχής Ανταγωνισμού (FAS). Σημερινός 
ιδιοκτήτης της Donskoy Tabak είναι η Agrocom 
Group (www.agrokomgroup.ru). [Kommersant, 
Vedomosti] 
 

Ενέργεια-Περιβάλλον 
 
Νέο Δόγμα Ενεργειακής Ασφάλειας 
Το ρωσικό Υπουργείο Ενέργειας έχει προετοιμάσει 
σχέδιο Δόγματος Ενεργειακής Ασφάλειας, το 
οποίο λαμβάνει υπ’ όψιν τις κυρώσεις που έχουν 
επιβληθεί από τη Δύση σε βάρος της Ρωσίας 
καθώς και τις νέες παγκόσμιες τάσεις στον τομέα 
της ενέργειας. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει η 
ρωσική στρατηγική που υιοθετήθηκε το 2012 ως 
προς το ίδιο ζήτημα. Στην κορυφή του «καταλόγου 
απειλών» που περιλαμβάνει το σχέδιο του 
Υπουργείου Ενέργειας βρίσκεται η «πολιτική 
διακρίσεων (σε βάρος της Ρωσίας) που 
ακολουθείται από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους 
τους». Επιπλέον, ως υφιστάμενες ή δυνητικές 
απειλές γίνονται αντιληπτοί παράγοντες όπως η 
μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, η 
είσοδος νέων εξαγωγέων αερίου στην αγορά, η 
αυξημένη παραγωγή υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (που ανταγωνίζεται το αέριο των αγωγών, 
που εξάγεται από τη Ρωσία στην Ευρώπη), η 
τεχνολογική υστέρηση, οι ανεπαρκείς υποδομές 
και τα χρηματοοικονομικά προβλήματα των 
εταιρειών του ενεργειακού κλάδου. Διάφοροι 
παρατηρητές επισημαίνουν ότι βασικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του νέου δόγματος θα 
είναι η έμφαση που αναμένεται ότι θα δοθεί στους 
εξωγενείς κινδύνους. [Vedomosti, RG]  
 
Διένεξη Gazprom-Naftogaz 
Σε συνάντησή του (14/3) με τον Δ/ντα Σύμβουλο 
της Gazprom (www.gazprom.com), Α. Miller, ο 
Ρώσος Πρωθυπουργός, D. Medvedev, παρέσχε 
στήριξη στην απόφαση της Gazprom να 
καταγγείλει τις συμβάσεις της με τη Naftogaz 
Ukrainy (www.naftogaz.com) για την παροχή και 
τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου. Επιπλέον, ο κ. 
Medvedev δήλωσε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει 
να μείνουν μακριά από τη διένεξη των δύο 
επιχειρήσεων. Κατά τον Α. Miller, η Gazprom 
επέλεξε τη λύση της καταγγελίας των συμβάσεων 
προκειμένου να αποφύγει την καταβολή 
αποζημιώσεων για τα έτη 2018 και 2019. Οι εν 
λόγω αποζημιώσεις πρέπει να καταβληθούν 
σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του 
Ινστιτούτου Διαιτησίας του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης (SCCI: 
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www.sccinstitute.com), την οποία η ρωσική 
πλευρά θεωρεί άδικη. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος 
Υπουργός Ενέργειας, Α. Novak, συνομίλησε 
τηλεφωνικώς με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Μ. Sefcovic, αναφορικά με την 
πρόθεση της ουκρανικής πλευράς να προχωρήσει 
σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της 
Gazprom στο εξωτερικό, εάν η τελευταία δεν 
συμμορφωθεί με την απόφαση του SCCI. Στις 
20/3, ο Ουκρανός Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε 
ότι οι πόροι της Gazprom στην ουκρανική 
επικράτεια (περίπου $ 3,8 εκ.) μεταφέρθηκαν στον 
κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τον ίδιο, οι 
ουκρανικές αρχές προσπαθούν να συλλέξουν από 
την Gazprom ακόμη $ 6 δισ., στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της απόφασης του SCCI. 
Υπενθυμίζεται ότι το SCCI εξέδωσε (28/2) 
απόφαση, σύμφωνα με την οποία η ρωσική 
Gazprom θα πρέπει να καταβάλει στην ουκρανική 
Naftogaz αποζημίωση $ 4,63 δισ. για τη μειωμένη  
προμήθεια ρωσικού αερίου προς διαμετακόμιση 
στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας, στο πλαίσιο 
σύμβασης του 2009 μεταξύ των δύο εταιρειών. 
Επίσης, το SCCI έκρινε ότι η Naftogaz θα πρέπει  
να πληρώσει στην Gazprom $ 2 δισ. για οφειλές 
στην τελευταία. Οι οφειλές αντιστοιχούν στην 
προμήθεια (πραγματική ή βάσει της αρχής take or 
pay) ποσοτήτων αερίου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση των δύο μερών. 
Η Gazprom και η Naftogaz προσέφυγαν – η μία 
εναντίον της άλλης – στο SCCI το 2014. Η 
περίοδος ισχύος της διμερούς σύμβασης του 
2009, επί της εφαρμογής της οποίας διαφωνούν οι 
δύο επιχειρήσεις, λήγει στις 31.12.2019. Η 
συμφωνία προέβλεπε προμήθεια 40 bcm το 2009 
και 52 bcm κατ’ έτος τα επόμενα έτη. 
Συναφώς επισημαίνεται δημοσίευμα της ρωσικής 
Kommersant, σύμφωνα με το οποίο η Gazprom θα 
συνεχίσει να χρειάζεται την όδευση (ρωσικού 
φυσικού αερίου με προορισμό την ΕΕ) μέσω 
Ουκρανίας και μετά από το 2019, καθώς η 
λειτουργία των (μη ολοκληρωμένων) αγωγών Nord 
Stream 2 και Turkish Stream δεν αναμένεται να 
επιτρέψει την εγκατάλειψη της ουκρανικής οδού 
στο εγγύς μέλλον.  
Καθώς η αντιπαράθεση Gazprom – ουκρανικών 
αρχών συνεχίζεται σε διάφορα μέτωπα, στις 22/3 
έγινε γνωστό ότι η Gazprom διαμαρτυρήθηκε στην 
ουκρανική πλευρά για παραβίαση των 
υποχρεώσεών της τελευταίας όσον αφορά την 
προστασία των ξένων επενδύσεων στη χώρα 
(βάσει σχετικής διακυβερνητικής συμφωνίας του 
1998) και προετοιμάζεται να προσφύγει στη διεθνή 
διαιτησία. Η ρωσική εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν 
αναγνωρίζει τη νομιμότητα προστίμου $ 3,2 δισ. 
που της επιβλήθηκε το 2016 από την ουκρανική 
αρχή ανταγωνισμού. Η αξία του προστίμου 
ανέρχεται πλέον στα $ 6,5 δισ., λόγω της μη 
εμπρόθεσμης πληρωμής του. [Kommersant, RBK, 
Izvestia, RIAN, TASS, BFM] 
 

Κινεζική συμμετοχή στη Rosneft 
Η κινεζική κρατική Huarong (www.chamc.com.cn) 
απέκτησε πρόσφατα το 36,2% της κινεζικής 
επιχείρησης του κλάδου ενέργειας CEFC 
(www.cefc.co). Τον Σεπτέμβριο του 2017, η CEFC 
είχε ανακοινώσει την απόφασή της να αποκτήσει 
(από την κοινοπραξία των Glencore και QIA) το 
14,16% της ρωσικής Rosneft (www.rosneft.com), 
έναντι $ 9,1 δισ.. Αναλυτές της εδώ αγοράς 
εκτιμούν ότι η τελευταία μεταβίβαση, που είχε 
παγώσει λόγω της σύλληψης του βασικού μετόχου 
της CEFC, θα ολοκληρωθεί σύντομα, χάρις στο 
ενδιαφέρον της Huarong. [Vedomosti]  
 
Παραγωγή ουρανίου 
Η κινεζική National Nuclear Corporation (CNNC: 
http://en.cnnc.com.cn) θα επενδύσει 16 δισ. 
Ρούβλια στην παραγωγή ουρανίου στη Ρωσία από 
κοινού με τη ρωσική Rosatom (www.rosatom.ru), 
σε εφαρμογή σχετικής συμφωνίας των δύο 
πλευρών. [Vedomosti] 
 
Έκδοση ομολόγων Gazprom 
Κυκλοφόρησαν, επιτυχώς, σε Λονδίνο και Παρίσι, 
ομόλογα Eurobonds της ρωσικής Gazprom 
(www.gazprom.com). Η συνολική αξία των 
εκδόσεων ανήλθε στα € 750 εκ.. Η διάρκεια των 
ομολόγων είναι οκταετής και η ετήσια απόδοσή 
τους 2,5%. Στην προσφορά ανταποκρίθηκαν 
περισσότεροι από 120 επενδυτές, κυρίως από την 
ηπειρωτική Ευρώπη (70%) και συγκεκριμένα από 
τη Γερμανία (40%). [Kommersant, RBK, 
Bloomberg, FT 15/3]  
 
Συνεργασία Rosneft - Eni 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters (21/3), οι 
έρευνες της ρωσικής κρατικής επιχείρησης 
πετρελαίου Rosneft (www.rosneft.com) και της 
ιταλικής Eni (www.eni.com) για τον εντοπισμό 
εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος 
πετρελαίου στον Εύξεινο Πόντο δεν είχαν θετική 
κατάληξη. Οι εργασίες στη γεώτρηση “Maria-1” 
ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2017 αλλά τα 
αποτελέσματα των ερευνών δεν ήταν 
ικανοποιητικά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν 
θα υπάρξει και δεύτερη γεώτρηση, όπως 
προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός των δύο 
επιχειρήσεων σε περίπτωση που επαληθευόταν η 
ύπαρξη υδρογονανθράκων από την πρώτη. Προ 
μηνών, η Rosneft είχε αναφερθεί σε εκτιμήσεις για 
την ύπαρξη αποθεμάτων πετρελαίου της τάξης 
των 570 εκ. τόνων στην περιοχή για την οποία της 
δόθηκε άδεια πραγματοποίησης ερευνών. Η Eni, 
που συμμετέχει στο εν λόγω project (Zapadno-
Chernomorskaya) σε ποσοστό 33,3%, απέφυγε να 
σχολιάσει το δημοσίευμα. 
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http://www.rosneft.com/
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
2018 

 
Έκθεση Κλάδος Ημ/νιες Ιστότοπος 

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 

NEFTEGAZ Moscow 
Εξοπλισμός και 

τεχνολογίες κλάδων 
πετρελαίου και αερίου 

16-19.04.2018 www.neftegaz-expo.ru 

ELEKTRO Moscow 
Ηλεκτροτεχνική, 

ηλεκτρονικά, 
εξοπλισμός μέτρησης 

16-19.04.2018 www.elektro-expo.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 

ANALITIKA EXPO Moscow Εργαστηριακός 
εξοπλισμός 24-26.04.2018 www.analitikaexpo.com 

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 

WORLD FOOD Moscow Τρόφιμα - Ποτά 17-20.09.2018 www.world-food.ru 

International Fair Leather - 
Footwear - Fur - Technology 

Υφάσματα, Ένδυση, 
Υπόδηση, Δέρμα 18-21.09.2018 www.expoleather.ru 

PCV EXPO Moscow Αντλίες, συμπιεστές, 
βαλβίδες 23-25.10.2018 www.pcvexpo.ru 

ΑΡΤΕΚΑ Moscow Φαρμακευτικά 03-06.12.2018 www.aptekaexpo.ru 

    

    
 

http://mpires.ru/
http://www.mmms-expo.ru/en/
http://www.worldbuild-moscow.ru/en-GB
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http://www.interfood-expo.ru/
http://www.analitikaexpo.com/
http://www.intercharm.ru/en/autumn/
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http://www.world-food.ru/
http://www.expoleather.ru/
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http://www.aptekaexpo.ru/
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