
31ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΟ ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 19 MAY 2023 ΔΙΕΘΝΗ

Καζακστάν και Ρωσία όρισαν τη διαδρομή 
αγωγού μεταφοράς αερίου προς την Κίνα

από τη Ρωσία, έπεσαν σχεδόν στο μισό 
πέρυσι μετά την έναρξη της ειδικής στρατι-
ωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, όπως 
την αποκαλεί το Κρεμλίνο.
Προκειμένου να αντισταθμίσει την απώ-
λεια της ευρωπαϊκής αγοράς, η Μόσχα 
σφυρηλατεί στενούς εμπορικούς και πολι-
τικούς δεσμούς με την Ασία, που έχει γίνει 
ο κύριος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, 
σημαντική πηγή εσόδων για το Κρεμλίνο.
Επιθυμώντας διακαώς να αυξήσει τις πω-
λήσεις φυσικού αερίου στην Κίνα, η Ρωσία 
βρίσκεται σε συνομιλίες με το Πεκίνο για 
την κατασκευή ενός δεύτερου αγωγού, του 
Power of Siberia 2, με δυνατότητα μεταφο-
ράς 50 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) αερί-
ου ετησίως, λίγο κάτω από τα 55 bcm της 

Τ
ο Καζακστάν και η Ρωσία όρισαν 
τη διαδρομή ενός μελλοντικού 
αγωγού για μεταφορές αερίου 
ανάμεσα στις δύο χώρες και προς 

την Κίνα, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός 
Ενέργειας του Καζακστάν.
Ο αγωγός θα βοηθήσει τη Ρωσία, που επλή-
γη από τις δυτικές κυρώσεις λόγω της ει-
σβολής της στην Ουκρανία, να ενισχύσει τις 
πωλήσεις ρωσικής ενέργειας στην Ασία δι-
ασφαλίζοντας παράλληλα πως το Καζακστάν 
θα εξασφαλίσει τις προμήθειες για τις κεντρι-
κές, βόρειες και ανατολικές περιοχές του.
«Το θέμα της κατασκευής ενός αγωγού 
αερίου από τη Ρωσία μέσω των βόρειων 
περιοχών του Καζακστάν προς την Κίνα 
συζητείται, η διαδρομή έχει αρχικά κα-
θοριστεί, οι προϋποθέσεις για την κατα-
σκευή αυτού του αγωγού αερίου συζητού-
νται», δήλωσε ο Αλμασαντάμ Σατκαλίγεφ, 
υπουργός Ενέργειας του Καζακστάν.
Δεν ανέφερε λεπτομέρειες.
Η Ρωσία συζητάει μια πιθανή ένωση αερί-
ου με το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν 
για τη μεταφορά αερίου μεταξύ των τριών 
χωρών και προς άλλους αγοραστές ενέρ-
γειας, περιλαμβανομένης της Κίνας.
Οι εξαγωγές ρωσικού αερίου μέσω αγω-
γών στην Ευρώπη, που ήταν η κύρια αγο-
ρά προμηθειών σε πετρέλαιο και αέριο 
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χωρητικότητας του κατεστραμμένου και 
ανενεργού υποθαλάσσιου αγωγού Nord 
Stream 1 προς τη Γερμανία.
Οι συνομιλίες είναι δύσκολες και δεν 
υπάρχει ακόμη συμφωνία για την τιμή του 
αερίου.
Πέρυσι, η ελεγχόμενη από το Κρεμλίνο 
Gazprom συμφώνησε επίσης να προμη-
θεύσει τη σημαντική κινεζική κρατική 
ενεργειακή εταιρία CNPC 10 bcm αερίου 
ετησίως από το νησί Σαχαλίνη στη ρωσική 
Άπω Ανατολή.
Προς το παρόν, η Ρωσία προμηθεύει την 
Κίνα μέσω της μοναδικής διαδρομής, του 
αγωγού Power of Siberia, η πλήρης δυνα-
τότητα του οποίου αναμένεται να φθάσει τα 
38 bcm ετησίως μέχρι το 2025.

Πλήγμα υφίστανται τα κρατικά ομόλογα και οι τράπεζες της 
Τουρκίας μετά την ισχυρή εκλογική επίδοση του Ερντογάν

αναδυόμενων αγορών στην TS Lombard.
Πριν από τις εκλογές, δημοσκοπήσεις 
έδειχναν πως ο Κιλιτσντάρογλου θα ήταν 
ο νικητής και οι επενδυτές περίμεναν απ’ 
αυτόν πως θα καταργήσει μερικές από τις 
οικονομικές πολιτικές του Ερντογάν, πε-
ριλαμβανομένων των δαπανηρών προ-
σπαθειών του για τη στήριξη της τουρκι-
κής λίρας.
Σήμερα η λίρα δεν κατέγραψε μεγάλες αλ-
λαγές στην ισοτιμία της έναντι του δολαρί-
ου, η οποία ήταν 19,70 για ένα δολάριο, 
αν και βρίσκεται ακόμη κοντά στη φετινή 
χαμηλή ισοτιμία της, που είχε πέσει στις 
19,80 λίρες το δολάριο.
Τα μακροχρόνια κρατικά ομόλογα σε δο-
λάρια κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση, 

Τ
α τουρκικά κρατικά και εταιρικά 
ομόλογα και οι τραπεζικές μετο-
χές συνέχισαν για δεύτερη ημέρα 
σήμερα να πωλούνται αφειδώς, 

καθώς οι επενδυτές αναμένουν πως ο 
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα μπορέσει 
να παρατείνει σε μια τρίτη δεκαετία την 
κυριαρχία του και τις ανορθόδοξες οικο-
νομικές πολιτικές του.
Το κόστος των ασφαλίστρων για έκθεση 
στο τουρκικό χρέος αυξήθηκε επίσης πε-
ραιτέρω αφού η επίδοση του Ερντογάν 
ήταν πολύ καλύτερη απ’ ό,τι αναμενόταν 
στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, 
καθώς συγκέντρωσε λίγο λιγότερες ψή-
φους από το όριο του 50% που θα τον 
αναδείκνυε νικητή από τον πρώτο γύρο. 
Ο Ερντογάν και ο κύριος αντίπαλός του, 
ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, θα μονομαχή-
σουν στο δεύτερο γύρο στις 28 Μαΐου.
«Οι αγορές αντιδρούν τώρα στο γεγονός 
ότι θα έχουμε πιθανόν μια επιστροφή 
στην προηγούμενη διακυβέρνηση και μια 
συνέχεια των πολιτικών που έκαναν την 
Τουρκία σχεδόν αρνητική στις επενδύ-
σεις για τους διευθυντές των δυτικών τα-
μείων», δήλωσε ο Τζον Χάρισον, διαχει-
ριστικός διευθυντής μακροστρατηγικής 
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αν και ομόλογα εταιρειών και του τραπεζι-
κού τομέα κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα.
Τα CDS, τα οποία δείχνουν την τιμή της 
ασφάλισης του κυβερνητικού χρέους ένα-
ντι του ενδεχομένου της χρεοκοπίας, αυ-
ξήθηκαν επίσης στις 652 μονάδες βάσης, 
καταγράφοντας αύξηση κατά 18 μονάδες 
βάσης από το χθεσινό κλείσιμο και 160 
μονάδες βάσης πάνω από τα επίπεδα της 
Παρασκευής, πριν από τις εκλογές.
«Το γεγονός ότι οι προεδρικές εκλογές 
δεν είχαν οριστικό αποτέλεσμα από τον 
πρώτο γύρο παρατείνει την αβεβαιότητα 
για την πολιτική και την οικονομία τουλά-
χιστον μέχρι το δεύτερο γύρο», ανέφερε ο 
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch.
Οι τραπεζικές μετοχές, η τιμή των οποί-
ων είχε αυξηθεί την εβδομάδα πριν από 
τις εκλογές στη βάση ελπίδων για αλλαγή 
πολιτικής, κατέγραψαν πτώση 8%, αυξά-
νοντας τις απώλειές τους μετά τις εκλογές 
σε σχεδόν 20%.
Εντούτοις το Χρηματιστήριο της Κωνστα-
ντινούπολης στο σύνολό του, το οποίο 
είχε καταγράψει χθες, Δευτέρα, πτώση 
6,1%, τη μεγαλύτερη σε μία ημέρα από 
τις αρχές Φεβρουαρίου, ανέκτησε απώ-
λειές του.


