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ก๊าซพรอมหวังลงนามข้อตกลงกับอาร์เจนตินาเร็วๆ นี๊
อเล็กซานเดอร์ เมดเวเดฟ รองประธาน
กรรมการบริ ษั ท ก๊ า ซพรอม กล่ า วกั บ
ผู้สื อ่ ข่ า วว่ า บริ ษัท ก๊า ซพรอมหวัง ที จ่ ะลง
นามข้ อ ตกลงกับอาร์เจนติ นาเพื อ่ เข้ า ร่ วม
โครงการส ารวจและผลิ ต ก๊า ซที ่ Estazion
Fernandez Oro ในอนาคตอันใกล้

หลังรับประทานอาหารเช้า กับนายเมาริซิโ อ มาครี ประธานาธิบดีอาร์เจนติน าในกรุ ง
มอสโกทีผ่ า่ นมา นายเมดเวเดฟ กล่าวว่า “เราได้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างบริษทั
YPF ซึ่งเป็ นบริษทั พลังงานยักษ์ใหญ่ของอาร์เจนตินาและก๊าซพรอมของรัสเซียเกี่ยวกับ
ข้อตกลงในการมีส่วนร่วมสารวจและผลิตก๊าซที่ Estazion Fernandez Oro ของอาร์เจนตินา”
นอกจากนี้ ย งั ระบุ อีก ว่า ระหว่ า งการทานอาหารยังได้มีก ารหารือ ถึง ความร่ว มมือ ในด้า น
การเกษตร ปุ๋ ย และพลังงานนิวเคลียร์ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2015 บริษทั ก๊าซพรอมและ YPF
ได้ลงนามในกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมกันสารวจและผลิตไฮโดรคาร์บอนในอาร์เจนตินา
พร้อมทัง้ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการสารวจทางธรณีวทิ ยา การผลิต
และการขนส่งไฮโดรคาร์บอนในอาร์เจนตินาและในประเทศทีส่ าม นายเมดเวเดฟ กล่าวเสริมว่า
ข้อตกลงในโครงการสารวจและผลิตก๊าซทีอ่ าร์เจนตินาจะลงนาม
ระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติ ณ กรุงเซนต์
ปี เตอร์สเบิร์ก ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ปั จจุบนั บริษัท
ก๊าซพรอมกาลังขยายการลงทุนไปยังพืน้ ที่ใหม่ๆ เช่น
ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และเอเชีย เพื่อสร้าง
ตลาดใหม่น อกจากการส่ งก๊ า ซไปยังยุ โ รปเนื่ อ งจาก
วิกฤติไครเมีย (23.01.2018)
ทีม่ า: https://ria.ru/economy

รัสเซีฝเพฝอุตสาหกรรมใหม่ในพื๊นถีเ่ ขตเศรผฐกิจ SEZ
นายอเล็กซานเดอร์ อุส ผูว้ ่าราชการ
เขตคาสโนยาสค์ ก ล่ า วว่ า ในอนาคต
อันใกล้น้ีรสั เซียจะจัดตัง้ คณะทางานเพื่อ
ก าหนดข้ อ บัง คับ และกฎหมายต่ า งๆ
ส าหรับ การจัด ตัง้ เขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษ
Yenisei Special Economic Zone (SEZ)
ทางตอนใต้ของไซบีเรีย นอกจากนี้ยงั ย้า
ว่า การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจเยนีเซย์ไม่
เพียงเป็ นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แต่ยงั เป็ นการ
สนับสนุ นให้เขตเศรษฐกิจเยนีเซย์เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทางฝั ง่ ตะวันออกของรัสเซียอีก
ด้ว ย นอกจากนี้ รัส เซีย ต้อ งการการลงทุ น ในด้า นโครงสร้า งพื้น ฐานภายในประเทศ อาทิ
สะพาน ถนน และทางรถไฟ เพือ่ เชื่อมเขตคาสโนยาสค์ผา่ นรัฐตูวาของรัสเซียไปยังประเทศจีน
และเนื่องจากคาสโนยาสค์เป็ นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่ าไม้ น้ ามัน และโลหะที่ไม่มแี ร่
เหล็กเป็ นส่วนประกอบ การลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอลูมเิ นียม อุตสาหกรรมการ
แปรรูปไม้และกระดาษ จึงเป็ นโอกาสสาหรับนักลงทุนทัวโลกที
่
่จะขยายตลาดไปยังรัสเซีย
นายอเล็กซานเดอร์กล่าว (24.01.2018)
ทีม่ า: https://ria.ru/economy

ถาโม? มาตรการควา่ บาตรจากต่างประเถศ
ถึงโม่สง
่ พลกระถบต่อรัสเซีฝ
ธนาคารโลกและ IMF คาดการณ์ว่าอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียจะเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ
ในปี 2561 และ2562
การประเมิน ผลทาง
เศรษฐกิ จ ของรัส เซี ย จากทัง้ สองสถาบัน ทาง
การเงินแสดงให้เห็นว่ามาตรการคว่าบาตรต่อต้าน
รัสเซียของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไม่สง่ ผล
กระทบต่ อ รัส เซี ย นั น่ เพราะรัส เซี ย ยัง คงเป็ น
ประเทศมหาอานาจทางพลังงาน

นักวิเคราะห์จากธนาคารโลกและ IMF กล่าวว่าราคาน้ ามันทีพ่ งุ่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วง
กลางปี 2560 ทาให้รสั เซียได้ผลประโยชน์จากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทีป่ รับสูงขึน้ ตามราคา
น้ ามันในช่วงปลายปี ท่ผี ่านมา นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยงั มองว่าอีกสองปี ขา้ งหน้ารัสเซียจะ
เป็ นหนึ่ งในกลุ่มประเทศ (อเมริก า แคนาดา บราซิล ตุ ร กี ) ที่มีศกั ยภาพในการขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจของโลก ทัง้ นี้การคาดการณ์ของธนาคารโลกและ IMF ตรงกันกับการประเมินทาง
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาของสหประชาชาติทก่ี ล่าวว่า “รายได้ของทัง้ สอง
ประเทศลดลงกว่า 55 พันล้านดอลลาร์หลังการคว่าบาตรต่อต้านรัสเซีย”
นอกจากนี้ นายวาเลเรีย อับราโมวา หัวหน้ านักวิจยั จากมหาวิทยาลัยทางการเงินของ
รัสเซียกล่าวเสริมว่า “การคว่ าบาตรต่อต้านรัสเซียจากประเทศตะวันตกมีผลต่อความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลของทัง้ สองประเทศก็จริง แต่ไม่มผี ลต่อการฟื้ นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศอย่าง
แน่ นอน เพราะรัสเซียกาลังมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนใน
ภูมภิ าคต่างๆ พร้อมทัง้ ยังมีการดาเนินการทดแทนการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ทาให้
รัส เซีย มีก ารพัฒ นาอย่ า งเข้ม แข็ง ในหลากหลายอุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะ อุ ต สาหกรรม
การเกษตร ดังจะเห็นได้วา่ ในปี ทผ่ี า่ นมารัสเซียส่งออกข้าวสาลีเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก”
กล่า วได้ว่ า มาตรการการคว า่ บาตรรัส เซีย จากอเมริก าและสหภาพยุโ รปดูเ หมือ นเป็ น
บทลงโทษทีร่ ุนแรงจากสายตาประชาคมโลก แต่กลับกลายเป็ นการสร้างโอกาสครัง้ ใหญ่ของ
รัสเซียในการพัฒนาประเทศและแสดงความเป็ นมหาอานาจสูส่ ายตาประชาคมโลก อีกครัง้
(25.01.2018)

ทีม่ า: https://ria.ru/economy/20180124/1513167387.html

รัสเซีฝคาด เปิดคาสิไนแห่งใหม่ในแหลมโครเมีฝ
รัสเซียเตรียมเปิ ดตัวคาสิโนแห่งใหม่ในแหลม
ไครเมียกลางกันยายนปี หน้า นายเซอร์เกย์ อักซี
โนฟ หัวหน้ าโครงการกล่าวว่า รัสเซียพร้อมที่
สนับสนุ นให้คาสิโนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ที่จ ะดึง ดู ด นั ก ลงทุ น iายใหญ่ จ ากหลายหลาย
ประเทศทัวโลก
่
นอกจากนี้ นายอันเดรย์ เมลนิคอฟ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังในแหลมไครเมีย
กล่าวว่า “โครงการสร้างคาสิโนนอกจากจะเป็ นการเพิม่ รายได้ให้แก่ประเทศถึง 500
ล้า นเหรีย ญต่ อ ปี จ ากแล้ว ยัง เป็ นการพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานภายในภู มิภ าคได้อีก
ด้วย”(25.01.2018)
ทีม่ า: https://www.rt.com/business

