ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νομοθεσία για την προσέλκυση των επενδύσεων
Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις ρυθμίζεται από τον
Ομοσπονδιακό Νόμο ‘περί Ξένων Επενδύσεων’ που τέθηκε σε ισχύ στις 14.07.1999 και
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων.
Στις βασικές εγγυήσεις που παρέχονται περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι ξένοι επενδυτές έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ρώσους
2. Εθνικοποιήσεις και κατασχέσεις επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο της ισχύουσας
νομοθεσίας
3. Εγγύηση αποζημιώσεως σε περίπτωση παρανόμων ενεργειών κρατικών
οργάνων
4. Ελευθερία διάθεσης και επαναπατρισμού καθαρών επιχειρηματικών κερδών
5. Ελευθερία συμμετοχής ξένου επιχειρηματικού κεφαλαίου στην διαδικασία
ιδιωτικοποίησης της ρωσικής οικονομίας
6. Δικαίωμα ξένων επενδυτών για κυριότητα και χρήση γης ακινήτων φυσικών
πόρων.
Ιδιαιτέρως στο άρθρο 5 του προαναφερθέντος νόμου γίνεται μνεία στην
υπεροχή των διεθνών συνθηκών έναντι του εθνικού δικαίου. Παράλληλα,
επιβεβαιώνονται οι εγγυήσεις που προσφέρονται από το σύνταγμα και τον αστικό
κώδικα. Προτείνεται επίσης ένας μεγάλος κατάλογος δυνατών μορφών επένδυσης:
τοποθέτηση μετρητών, τοποθέτηση σε αξίες ακινήτων (σε συνάλλαγμα, ρούβλια) κλπ.
Οι επενδύσεις στις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές
εταιρείες και μη-εμπορικούς οργανισμούς ρυθμίζονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις
και όχι από το νόμο ‘περί των άμεσων ξένων επενδύσεων’.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου προβλέπονται ειδικές φορολογικές
διευκολύνσεις (π.χ. μη αύξηση εισαγωγικών δασμών και ομοσπονδιακών φόρων για
κάποιο χρονικό διάστημα ) που εφαρμόζονται: α) σε ξένες επενδύσεις όταν το
επενδυτικό σχέδιο υπάγεται στην κατηγορία των σχεδίων προτεραιότητας β) σε ρωσικές
εταιρείες με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων άνω του 25% γ) σε ρωσικές επενδύσεις με
οποιοδήποτε ποσοστό ξένης συμμετοχής όταν υλοποιούν σχέδια προτεραιότητας.
Ως ‘επενδύσεις προτεραιότητας’ ορίζονται:
Ξένες επενδύσεις ανώτερες του 1 δις. ρουβλίων ( ή ενός ποσού ισοδύναμου σε ξένο
συνάλλαγμα).
Επενδυτικά σχέδια στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ξένος επενδυτής συμμετέχει με
ποσό άνω των 100 εκατ. ρουβλίων.
Σε κάθε περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε έναν
κατάλογο σχεδίων εγκεκριμένο από τις ρωσικές αρχές.
Φορολογικές απαλλαγές
Ο κάτοικος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που έχει φορολογηθεί σε ξένη χώρα για
έσοδα που απορρέουν από εργασία του στο εξωτερικό, απολαμβάνει δικαιώματος
μειωμένης φορολογίας στην Ρωσία, κατά το ποσόν του φόρου που πλήρωσε στο
εξωτερικό, στην περίπτωση εφαρμογής διμερών συμφωνιών αποφυγής διπλής
φορολογίας (π.χ. Ελλάδος και Ρωσίας).

Κατά την εγκατάστασή της μια εταιρεία στη Ρωσία, μπορεί να λάβει υπ’ όψιν
κάποια ευνοϊκά στοιχεία για την λειτουργία των επιχειρήσεων γενικότερα από τα οποία
μπορεί αν επωφεληθεί όπως:
 Τον σχετικά χαμηλό φορολογικό συντελεστή για την φορολόγηση επί των
κερδών επιχειρήσεων, που ανέρχεται στο 24% (θα πρέπει, ωστόσο, κατά την
εκτίμηση των σχεδίων να λαμβάνονται υπ’ όψιν και όλοι οι υπόλοιποι φόροι που
επιβαρύνουν την λειτουργία μιας εταιρείας στη Ρωσία).
 Η εξαίρεση από την πληρωμή τελωνειακών δασμών και του ΦΠΑ για αγαθά
που αφορούν σε εξοπλισμό λειτουργίας της εταιρείας (υπό προϋποθέσεις).
 Τα κίνητρα στις ειδικές οικονομικές ζώνες.
 Τα κίνητρα ορισμένων Περιφερειών για τις επενδύσεις.
Όπως προαναφέρθηκε πρόσφατα (Μάρτιο 2008) ψηφίσθηκε νέα νομοθεσία για
τις επενδύσεις σε 43 στρατηγικούς τομείς της οικονομίας με την οποία επιβάλλονται
ορισμένοι νέοι περιορισμοί στην δραστηριοποίηση ξένων επενδυτών.

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Φορολογία κερδών- Φορολογία Γενικά
Το 2002 η κυβέρνηση μείωσε τη φορολογία επί των κερδών από 35% σε 24%.
Ενώ με τον νέο Εμπορικό νόμο το ποσοστό μειώθηκε στο 20% από 1.1.2009.
Παράλληλα, η αναθεώρηση του νέου φορολογικού κώδικα και η υιοθέτηση του
δευτέρου μέρους (εφαρμογή από 1.1.2001) προέβλεψε τη θέσπιση του ενιαίου
συντελεστή 13% για τα φυσικά πρόσωπα (μονίμους κατοίκους), τη μείωση των
εργοδοτικών εισφορών και τη θέσπιση κινήτρων στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
(Ιούνιος 2005).
2α. Φορολογία Νομικών προσώπων
Ποσοστό φορολογίας Τύπος φορολογίας εισοδήματος
ποσοστό φορολογίας κερδών επιχειρήσεων (δύναται να
20% (από 1.1.2009)
μειωθεί κατά 4% από την τοπική αυτοδιοίκηση)
15%
φορολογία μερισμάτων από αλλοδαπές επιχειρήσεις
φορολογία μερισμάτων για ρωσικά νομικά πρόσωπα και
6%
μόνιμους κατοίκους Ρωσίας
10%
φορολογία εισοδημάτων από διεθνείς μεταφορές
φορολογία εισοδημάτων για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα από
20%
τόκους
2β. Φορολογία Φυσικών προσώπων (ενιαίος συντελεστής 13% για τους μόνιμους
κατοίκους).
Οι μη μόνιμοι κάτοικοι φορολογούνται με 30%. Το κριτήριο του μονίμου
κατοίκου της Ρωσίας χορηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του φορολογικού κώδικα,
στα άτομα που διαμένουν στην Ρωσική Ομοσπονδία άνω των 183 ημερών το έτος.
Σύνολο ετήσιου μεικτού
Τύπος φορολογίας εισοδήματος
μισθού
έως 280.000 ρούβλια
26% του μεικτού μισθού
από 280.001 έως 600.000
72.800 ρούβλια +10% αν είναι άνω των 280.000
ρούβλια
ρουβλίων
άνω των 600.000 ρουβλίων
104.800 ρούβλια +2% στο ποσό άνω των 600.000
ρουβλίων
3. Υποκείμενο του φόρου

Σε φορολόγηση υπόκειται κάθε νομικό πρόσωπο που διεξάγει δραστηριότητα
(όπως έχει καταχωρηθεί), έχει έδρα στην Ρωσία και πραγματοποιεί κέρδη από τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα στη χώρα ή στο εξωτερικό. Φορολογούνται, επίσης, και τα
νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός Ρωσίας για κέρδη που πραγματοποιούνται μέσω των
δραστηριοτήτων τους στο έδαφος της Ρωσία.
4. Φορολογική βάση
Βάση για τον υπολογισμό του φόρου επί των κερδών αποτελεί το κέρδος όπως
καθορίζεται στον ισολογισμό και αποτελεί το μεικτό κέρδος της εταιρείας. Το κέρδος
αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και των συνολικών
δαπανών του φορολογούμενου, όπως καθορίζεται από τα ρωσικά λογιστικά πρότυπα
και κανόνες.
5. Φορολογία μικροεπιχειρήσεων
Το άρθρο 26.2 του δεύτερου κεφαλαίου του φορολογικού κώδικα προβλέπει ένα
απλοποιημένο σύστημα φορολογίας (αντικατάσταση της φορολογίας επί των κερδών
επιχειρήσεων, τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή και την φορολογία των αγαθών με
ενιαίο συντελεστή). Μία μικρή επιχείρηση δύναται να ζητήσει να φορολογηθεί με το
απλοποιημένο σύστημα φορολογίας, στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της, κατά
την διάρκεια των 9 προηγούμενων μηνών από την κατάθεση της αίτησης, δεν
υπερβαίνει τα 15 εκατ. ρούβλια (εκτός ΦΠΑ). Παρ’ όλα αυτά, η παράγραφος 3 του
ίδιου άρθρου προβλέπει ένα κατάλογο δραστηριοτήτων, που δεν έχουν δικαίωμα
αίτησης απλοποιημένου συστήματος. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται το
υποκατάστημα και το γραφείο αντιπροσωπείας ξένων εταιρειών, οι τράπεζες, οι
ασφαλιστικές εταιρείες, τα επενδυτικά ‘funds’ , οι εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης και οι
επιχειρήσεις που το προσωπικό είναι > των 100 ατόμων και των οποίων η λογιστική
αξία ακινήτων δεν ξεπερνάει τα 100 εκατ. ρούβλια.
6. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
α. Συντελεστές-Απαλλαγές
Τον Ιούνιο του 2003 η Κρατική Δούμα (Κάτω Βουλή) ενέκρινε νόμο για τη
μείωση του ΦΠΑ από 20% σε 18%, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2004. Ο ΦΠΑ
υπολογίζεται με γενικό ενιαίο συντελεστή 18%, εκτός από ορισμένα τρόφιμα,
φαρμακευτικά και παιδικά ενδύματα, τα οποία επιβαρύνονται με ποσοστό 10%. Το
άρθρο 149 του φορολογικού κώδικα καθορίζει τις περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής
του ΦΠΑ, όπως μεταξύ των άλλων σε τραπεζικές εργασίες, σε ασφαλιστικές εταιρείες,
σε χρηματοδοτικές υπηρεσίες, για εξοπλισμό εισαγόμενο στην Ρωσική Ομοσπονδία σε
περίπτωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας κλπ.
Οι εισαγωγές, είναι υποκείμενες στον ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται επί της
τελωνειακής αξίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών
και άλλων τελωνειακών τελών. Οι τελωνειακοί δασμοί κυμαίνονται αναλόγως του
προϊόντος από 5% έως 25%. Τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία χορηγούνται σε είδος
για τον σχηματισμό κεφαλαίου νέας εταιρείας δύνανται να εξαιρεθούν από την
καταβολή τελωνειακών δασμών για μία ορισμένη περίοδο μετά την έκδοση σχετικής
αδείας.
Τα προϊόντα που παράγονται ή συναρμολογούνται στην Ρωσία, από μία
ρωσική ή ξένη εταιρεία και ακολούθως εξάγονται, δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Αν τα
προϊόντα εξήχθησαν χωρίς πληρωμή ο ΦΠΑ δεν καταβάλλεται. Αντιθέτως, αν η
πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί πριν τη φόρτωση εμπορευμάτων, το ποσοστό ΦΠΑ
καταβάλλεται με δικαίωμα επιστροφής κατόπιν σχετικής αιτήσεως.
β. Επιστροφή ΦΠΑ

Στην περίπτωση που το ποσό που εκπίπτει ΦΠΑ είναι ανώτερο από το ποσό
ΦΠΑ που εισπράττεται, η διαφορά δύναται να εισπραχθεί με συμψηφισμό ή με
επιστροφή φόρου. Παράλληλα, το πλεόνασμα του ΦΠΑ που εκπίπτει μπορεί να
συμψηφισθεί με άλλους φόρους που επιβάλλονται από το κράτος σε ένα διάστημα
τριών μηνών από την φορολογική περίοδο κατά την οποία έχει δηλωθεί το πλεόνασμα.
Με την πάροδο της περιόδου των τριών μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να επιλέγει
να συνεχίσει τον συμψηφισμό του ΦΠΑ ή να ζητήσει την επιστροφή του.
7. Υποκείμενος σε φορολογία
Σύμφωνα με το νόμο, υποκείμενος σε φορολογία θεωρείται κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, το οποίο, μόνιμα ή προσωρινά, διενεργεί επιχειρησιακή
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τους στόχους και τα αποτελέσματα αυτής της
δραστηριότητας.
8. Φορολογική βάση
Φορολογική βάση για το φόρο προστιθέμενης αξίας θεωρείται το συνολικό ποσό
της αποζημίωσης που εισπράττεται, ή που πρέπει να εισπραχθεί για τον κύκλο
εργασιών, στον οποίο ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν συμπεριλαμβάνεται.
Φορολογική βάση για την εισαγωγή των εμπορευμάτων θεωρείται η αξία των
εισαγόμενων αγαθών που καθορίζεται βάσει των τελωνειακών ρυθμίσεων.
9. Φόρος ακινήτων και φόρος φυσικών προσώπων
Οι τοπικές αρχές δύνανται να επιβάλουν φόρο ακινήτων αναλόγως με τον τύπο
και την τοποθεσία, Έτσι το ποσοστό φόρου διαφέρει ανά περιφέρεια και είναι
υψηλότερο στην Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη από τις άλλες επαρχιακές πόλεις.
10. Φόρος παρακράτησης κερδών/μερισμάτων (15- 20%)
Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, χωρίς επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ρωσία
είναι υποκείμενα σε φόρο μερισμάτων με ποσοστό 6%, για τις υπηρεσίες, οι οποίες
προσφέρθηκαν στην Ρωσία. Τα μερίσματα και οι τόκοι φορολογούνται με ποσοστό 15%
και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με ποσοστό 20%. Σημειώνουμε ότι τα
ποσοστά αυτά μεταβάλλονται στην περίπτωση που ορίζει διαφορετικά η εκάστοτε
συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας. Τα ενοίκια και άλλα έσοδα επιβαρύνονται με
ποσοστό 20%.
11. Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων (ΑUDIT)
Βάσει του νόμου της 9.8.2001, οι εταιρείες στην Ρωσία που έχουν υποχρέωση
λογιστικού ελέγχου είναι:
 Οι Α.Ε. ανοιχτού τύπου με άνω των 50 μετόχων.
 Οι εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκ. ρουβλίων (1,4 εκ. ευρώ) ή με
συνολικό προϋπολογισμό ύψους 20 εκ. ρουβλίων (500.000 ευρώ).
 Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ειδικούς τομείς, όπως οι ασφάλειες,
τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Είναι σημαντικό σε περίπτωση εξαγοράς οιαδήποτε ρωσικής εταιρείας, κάθε
ελληνική εταιρεία να ελέγχει με κατάλληλα νομικά γραφεία και γραφεία ορκωτών
λογιστών (‘Audit’) την κατάσταση της εταιρείας, τους πραγματικούς τίτλους και τα
δάνεια που έχουν χορηγηθεί.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Ο νόμος 116/3/2.07.2005 καθορίζει το καθεστώς των Eιδικών Οικονομικών
Ζωνών (ΕΟΖ). Βάσει αυτού, έχουν προσδιοριστεί ως σήμερα δεκατέσσερις (14): οι δύο
είναι ΕΟΖ Βιομηχανικής Παραγωγής (Περιφέρεια Λιπέτσκ και Δημοκρατία του

Ταταρστάν), τέσσερις είναι ΕΟΖ τεχνολογίας και καινοτομίας (Αγία Πετρούπολη,
Μόσχα, Περιφέρεια Μόσχας και Περιφέρεια Τομσκ), επτά είναι ΕΟΖ Τουρισμού και
Αναψυχής (Περιοχές Καλίνινγκραντ, Κρασνοντάρ, Σταβρόπολ, Αλτάυ και Ιρκούτσκ και
Δημοκρατίες Αλτάυ και Μπουρυάτιυα), ενώ ξεχωριστή μορφή αποτελεί η ΕΟΖ της
Περιοχής Μαγκαντάν. Όπως φαίνεται και από τα προηγούμενα, για κάθε μία από τις
καθορισμένες ζώνες προσδιορίζεται και τομέας εξειδίκευσης. Μια επιχείρηση για να
συμμετάσχει σε ζώνη βιομηχανικής παραγωγής θα πρέπει σύμφωνα με τα σχέδια που
θα υποβάλλει να επενδύσει τουλάχιστον 1 εκ € κατά τον 1ο χρόνο λειτουργίας και
συνολικά 10 εκ € κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του σχεδίου. Για να συμμετάσχει
μια ξένη επιχείρηση στις ΕΟΖ θα πρέπει να έχει δημιουργήσει θυγατρική εταιρεία βάσει
του ρωσικού δικαίου
Οι εταιρείες που συμμετέχουν στις ΕΟΖ, όπως προαναφέρθηκε, απολαμβάνουν
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης π.χ η φορολογία κερδών ανέρχεται σε 20%, η
εταιρεία απαλλάσσεται από φόρο περιουσίας, ακινήτων και μεταφορών για 5 έτη,
καθώς από τους τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ. Το προτιμησιακό καθεστώς για τις
ΕΟΖ δύναται να διαρκέσει για μια περίοδο 20 ετών.
Ειδική Οικονομική Ζώνη του Kalinigrad
Διαχωρισμένη γεωγραφικά από την Ρωσία, η περιοχή του ‘Kalinigrad’ διαθέτει
πληθυσμό 943.000 κατοίκους και συνορεύει με την Πολωνία και την Βαλτική θάλασσα.
Ο ομοσπονδιακός νόμος ν.16-FZ (11.01.2006), ρυθμίζει το καθεστώς της EOΖ και
προβλέπει τα εξής επενδυτικά κίνητρα: στα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΟΖ
παραχωρούνται φορολογικές και τελωνειακές απαλλαγές. Παράλληλα, όλα τα
προϊόντα που παράγονται σε μια ΕΟΖ εξαιρούνται από την καταβολή τελών και άλλων
επιβαρύνσεων κατά την εξαγωγή. Τα παραγόμενα σε μία ΕΟΖ προϊόντα θεωρούνται
εκείνα που η προστιθέμενη αξία είναι ίση και άνω του 30%, ενώ για τα ηλεκτρονικά
αρκεί το 15%. Τα πλεονεκτήματα της ΕΟΖ παραμένουν, όπως προαναφέραμε, ο
χαμηλός φορολογικός συντελεστής, η απαλλαγή των τελωνειακών δασμών και του
ΦΠΑ για τα εισαγόμενα προϊόντα και πρώτες ύλες για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.
Επιτρεπόμενες δραστηριότητες στην ΕΟΖ:
Όλοι οι τομείς δραστηριότητας εκτός των στρατηγικών.
Απαγορευμένες δραστηριότητες στην ΕΟΖ:
 δραστηριότητες στον τομέα άμυνας
 δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου , φυσικού αερίου
 εξόρυξη ορυχείων
 εξόρυξη μετάλλων
 εξόρυξη ή μεταλλικών υλικών
 παραγωγή προϊόντων, που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (πλην
αυτοκινήτων).

4. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Φορείς και επιχειρήσεις υποστήριξης ξένων επενδύσεων
α. Στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου της χώρας λειτουργούσε μέχρι
πρότινος Τμήμα Προσέλκυσης Επενδύσεων (Department for Attracting FDI) για τον
συντονισμό πολιτικών προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων και την παροχή της
απαραίτητης πληροφόρησης. Αναμένεται, επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ
δύο νέων Υπουργείων (Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου και Βιομηχανίας) που

προέκυψαν μετά την λήψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης και ως εκ τούτου
ενδεχομένως να υπάρξει νέα υπηρεσία.
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
-SERVICE FOR FOREIGN INVESTMENTS
Tverskaya Yamkaya Oulitsa 1/3 P.O.Box 125993,GSP,A -47
Moscow, Tel. +7-495 6953103
Fax: +7-499-7956539 www.economy.gov.ru
Παράλληλα, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης χορηγούν πολλές φορές επί πλέον
κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων.

β. Ίδρυση Διεθνούς Συμβουλίου Συνεργασίας και Επενδύσεων
Στις 6.02.2008 ιδρύθηκε το Διεθνές Συμβούλιο Συνεργασίας και Επενδύσεων, που
λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών της Ρωσίας.
Επικεφαλής του νέου αυτού Οργάνου είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων και
Επιχειρηματιών της Ρωσίας Α Shokhin. Σύμφωνα με τον κ. Α Shokhin, «η ίδρυση του
νέου φορέα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών για παροχή βοήθειας στις ξένες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ρωσία».
γ. Διεθνείς Οργανισμοί – Υλοποίηση Προγραμμάτων
Μετά το 2000 οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί υπογραμμίζουν την πρόοδο της
Ρωσίας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Το 2006 η Ρωσία βρέθηκε, για όγδοο
συνεχές έτος, στις πλέον δημοφιλείς χώρες των ξένων επενδυτών, ωστόσο, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο υπογραμμίζει την αναγκαιότητα μεγαλύτερων διαρθρωτικών
αλλαγών με στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΕ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΣΟΝ
1990: Κατά τη διάρκεια των Ευρ. Συμβουλίων του Δουβλίνου και της Ρώμης, η ΕΕ
συμφωνεί στο σχεδιασμό προγράμματος βοήθειας για την ΕΣΣΔ., στο οποίο
περιλαμβάνεται επισιτιστική βοήθεια και εγγυημένες πιστώσεις για την εισαγωγή
τροφίμων, καθώς και πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας με στόχο την διαδικασία
αναδιάρθρωσης της οικονομίας.
1991: Το πρόγραμμα TACIS τίθεται σε εφαρμογή.
1994:
Υιοθετείται
η
διαδικασία 1994-2002
€100 εκ./έτος
BISTRO, στο πλαίσιο του TACIS, μέσω
της
οποίας
εξουσιοδοτείται
η
Αντιπροσωπεία
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να προχωρά στη χορήγηση
έργων μικρής κλίμακος.
1997: Τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
Ρωσίας-ΕΕ, η οποία υπεγράφη στην
Κέρκυρα το, 1994.
Υλοποίηση
προγραμμάτων
στο 2004-2006
€392 εκατ
πλαίσιο του προγράμματος TACIS
(περιφερειακή συνεργασίας)
1999: Υιοθέτηση Κοινής Στρατηγικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας.
Υιοθέτηση από τη Ρωσία μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη των
σχέσεων με την ΕΕ (2000 – 2010).

Υιοθέτηση του νέου κανονισμού TACIS, για την περίοδο 2000–2006, με στόχο την
αποκέντρωση του προγράμματος και την ταχύτερη χορήγηση βοήθειας.
2002: Η αναγνώριση του καθεστώτος λειτουργικής αγοράς-οικονομίας της αγοράς
για τη Ρωσία της επιτρέπει να αποφύγει την επιβολή μέτρων antidumping από την
ΕΕ.
Η Ευρ. Επιτροπή προτείνει τη 2007 – 2013
€14,9 δις
δημιουργία του νέου χρηματοδοτικού
εργαλείου
ENPI
και
την
αντικατάσταση του TACIS.
Παρόλα
αυτά
τα
κοινοτικά
προγράμματα, που πραγματοποιούνται στην Ρωσία από το 2007 και
εφεξής πλέον δεν είναι σημαντικά.
Από το 2009 και εφεξής η
χρηματοδοτική βοήθεια περιορίσθηκε
στο 1,5 εκατ ευρώ , ενώ παλαιότερα
ήταν 100 εκ. ευρώ ετησίως.
Η Ρωσία ήταν μέλος της EBRD από το 1992. Η Ρωσία αποτελεί το κυριότερο
προορισμό της βοήθειας της EBRD (άνω του ¼ των επενδύσεων της EBRD).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(EBRD)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ (World
Bank)

Κατά την περίοδο 2004 – 2007, συμφωνήθηκαν έξι (6) τομείς προορισμού τεχνικής
βοήθειας:
 εκσυγχρονισμός και έργα υποδομής, ιδιαίτερα έργα υποδομής τοπικής
αυτοδιοίκησης και μεταφορές,
 ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα,
 χρηστή διακυβέρνηση,
 ενδυνάμωση του τομέα ενέργειας,
 σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα,
 ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Το 2006 η EBRD εκδήλωσε την επιθυμία της να ενδυναμώσει τις δραστηριότητές της
στη Ρωσία, ιδιαίτερα στους τομείς της διαφοροποίησης της οικονομίας της Ρωσίας
και της ανάπτυξης των Περιφερειών της. Έτσι, προέβλεψε το άνοιγμα νέων
γραφείων της πλην Μόσχας και Αγ. Πετρούπολης και σε Βλαδιβοστόκ και
Αικατερίνμπουργκ.
To 2006 η EBRD πρότεινε την ανάπτυξη €24 εκ.
ξενοδοχειακών υποδομών και δήλωσε την πρόθεσή
της για χρηματοδοτική συμμετοχή ύψους €24 εκ.
Το 2006 η EBRD συμμετείχε στην υλοποίηση προγραμμάτων ύψους €1,12 δις,
γεγονός που ανεβάζει το συνολικό χρέος της Ρωσίας, για την περίοδο1991-2006, στα
€7,23 δις.
Ιούλιος1991: Η Ρωσία γίνεται μέλος 4 Οργανισμών της Παγκόσμιας Τράπεζας
(BIRD, IFC, AID, AGIM) και επωφελείται από αρχική βοήθεια ύψους $50 εκ.
Μάρτιος 2006: Η Ρωσία επωφελείται βοήθειας ύψους $13,8 από την Π.Τ..
Παράλληλα, η ΠΤ ανακοίνωσε ότι η ελάχιστη ετήσια βοήθειας για την Ρωσία θα
είναι μεταξύ $230– 600 εκ.
Η στρατηγική της ΠΤ για την περίοδο 2003-2006 έχει τρεις προτεραιότητες: βελτίωση
του επιχειρηματικού κλίματος, διευκόλυνση του ανταγωνισμού και εκσυγχρονισμός
του δημόσιου τομέα.

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ (IMF)

1992: Η Ρωσία γίνεται μέλος του ΔΝΤ
Μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ, το ΔΝΤ κατέστη πρώτος δωρητής στη Ρωσία.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν αποτελεί πλέον χώραδέκτη αναπτυξιακής βοήθειας αλλά δωρήτρια χώρα αναπτυξιακής βοήθειας. Έτσι η
Ρωσία πρόσφατα αύξησε τον προϋπολογισμό της αναπτυξιακής βοήθειάς της στο
εξωτερικό φθάνοντας τα 800 εκατ $ από 220 εκατ $ , που ήταν το 2008.
Είναι γεγονός πλέον ότι η Ρωσία πλέον θα πρέπει να λαμβάνεται και από την χώρα μας
σαν δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας.
Α) Αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ε.Ε. στην Ρωσική
Ομοσπονδία
Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ε.Ε. στην Ρωσία έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια και από 100 εκατ. Ευρώ ετησίως περιορίσθηκε το 2009 στο 1,5 εκατ
ευρώ ετησίως. Πιο συγκεκριμένα η Ρωσική Ομοσπονδία από δέκτης τεχνικής και
χρηματοδοτικής βοήθειας έχει καταστεί δωρητής. Το γεγονός αυτό έγκειται και στην
αλλαγή αντίληψης της Ρωσικής κυβέρνησης, ότι η χώρα δεν χρειάζεται πλέον
αναπτυξιακή βοήθεια, αφού υπάρχουν σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα από τις
εξαγωγές προϊόντων ενέργειας.
Β) Χρηματοδοτική Βοήθεια της Ελλάδος στην Ρωσική Ομοσπονδία.
Ως γνωστόν η χώρα μας έχει χρηματοδοτήσει πρόσφατα, μετά από
τρομοκρατική ενέργεια, την ανέγερση σχολείου-οικοτροφείου στην πόλη Μπερσλάν του
Β. Καυκάσου. Το συνολικό ποσό της Ελληνικής χρηματοδότησης ανήλθε σε 2,5 εκατ. $
συν επί πλέον έξοδα ύψους 100.000 $ για λειτουργικά έξοδα του UNDP.
Την κατασκευή ανέλαβε το UNDP και η ελληνική πλευρά πλήρωσε τις δαπάνες
κατασκευής του έργου. Είναι γνωστόν ότι η κατασκευή έχει πλέον ολοκληρωθεί και
αναμένονται λίαν προσεχώς τα εγκαίνια του έργου.
Γ) Χρηματοδοτική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας και του UNDP
Σημειώνουμε ότι η Αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μόσχα πρόσφατα
ανέφερε ότι η Ρωσία θα πρέπει να λάβει τα εξής μέτρα στο μέλλον.
Στον φορολογικό τομέα: θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την μείωση του
ελλείμματος και την στήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας και παράλληλα να
ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και των πλέον ασθενέστερων
τάξεων, αφού με την οικονομική κρίση το ποσοστό της φτώχειας αυξήθηκε.
Στον Χρηματοπιστωτικό τομέα: θα πρέπει να αναληφθούν μέτρα για το πώς θα
αντληθούν πιστώσεις και δάνεια με στόχο την στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.
Στον κοινωνικό τομέα: θα πρέπει να αναληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της
ανεργίας και της φτώχειας.
Στον τομέα τήκε ανάκαμψης της οικονομίας θα πρέπει να αναληφθούν μέτρα για την
βελτίωση του δημόσιου τομέα, την στήριξη των ΜΜΕ, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά
της οικονομίας και την ανάληψη μακροχρόνιων μέτρων για την μετά την οικονομική
κρίση εποχή.
Οι Δράσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας , του UNDP, και του IFC (στήριξης ιδιωτικού
τομέα), τα επόμενα χρόνια θα περιλαμβάνουν τους ανωτέρω τομείς και ιδιαίτερα στην
περιφέρεια
Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα , που αφορούν την Ρωσική Ομοσπονδία δύνανται
να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://www.worldbank.org.ru.

Δ) Χρηματοδοτική βοήθεια της EBRD και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων

Αναφορικά με την EBRD , θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι ο
ανωτέρω Διεθνής Χρηματοδοτικός δεν αποτελεί οργανισμό βοηθείας αλλά
περισσότερο τράπεζα, όπου τα σχέδια εγκρίνονται βάσει μελετών σκοπιμότητας
και αποδοτικότητας. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα μέρος όπου απαιτείται
πρόσληψη εμπειρογνωμόνων και στο μέρος αυτό μπορεί να γίνει συνεργασία με
άλλους Διεθνείς; Οργανισμούς όπως η Ε.Ε. η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ
κλ.π.
Πρόσφατα O Πρόεδρος της ‘EBRD’ κ. THOMAS MIROW, κατά την επίσκεψή του στην
Μόσχα, ανεφέρθη στα χρηματοδοτούμενα σχέδια του εν λόγω Οργανισμού στην
Ρωσία.
Έτσι ανέφερε ότι την 9/11/2009 η ‘EBRD υπέγραψε ένα σχέδιο χρηματοδότησης σε
θυγατρική της ‘LUCOIL’ στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ για την κατασκευή κεντρικής
μονάδας θέρμανσης (Central Heating Plant), ύψους 4 περίπου δις. $. Η συγκεκριμένη
χρηματοδότηση συμβάλλει στην ενεργειακή ενδυνάμωση και επάρκεια της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.
Παράλληλα η ‘EBRD χρηματοδότησε ένα άλλο σχέδιο ύψους 150 εκατ. $ για παραγωγή
αντλιών (pumps).
Επίσης σημαντική θεωρείται η υπογραφή συμβολαίου τον περασμένο Ιούλιο με την
Δημόσια Εταιρεία Σιδηροδρόμων για χρηματοδότηση έργου ύψους 500 εκατ. $ για τον
εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου.
Ένας άλλος τομέας που χρηματοδότησε πρόσφατα ο εν λόγω χρηματοπιστωτικός
Οργανισμός είναι το σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 75 εκατ. $ σε ρωσική τράπεζα της
Αγίας Πετρούπολης.
Αναφορικά με τις στρατηγικές της EBRD για την Ρωσική οικονομία, που θα αφορούν το
πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα τρία έτη.
Οι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την EBRD είναι:
- η ενεργειακή αυτάρκεια (energy efficiency)
- η διαφοροποίηση της οικονομίας
- οι υποδομές
- και ο τραπεζικός τομέας
Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, που αφορούν την Ρωσική Ομοσπονδία, της
EBRD δύνανται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://www.ebrd.org.ru.
Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων αφορούν κυρίως μεταφορά
τεχνογνωσίας στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας.

