
1.Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ  

 
Έκταση 17.075.400 τ.χλμ. 
Πληθυσμός 142,2 εκ. (εκτιμήσεις 2009) 
Μεταβολή πληθυσμού -0,467% (εκτιμήσεις  2009) 
Ενεργός πληθυσμός 75,04 εκ. (εκτιμήσεις 2009) 
Πληθυσμός κάτω του επιπέδου 
φτώχειας 

16,0%. Ο πληθυσμός της χώρας είναι άνισα κατανεμημένος, αφού 
το 23% της ευρωπαϊκής έκτασης συγκεντρώνει το 73% του 
πληθυσμού. 

 Αστικός πληθυσμός: 73% 
Εθνότητες Ρώσοι  79,8%, Τάταροι 3,8%, Ουκρανοί 2%, Μπασκίριοι (1,2%), 

Τσουβάσιοι (1,2%). 
Κυριότερα αστικά κέντρα Μόσχα (10,4 εκ. κάτοικοι), Αγία Πετρούπολη (4,57 εκ. κάτοικοι), 

Νοβοσιμπίρσκ (1,39 εκ. κάτοικοι), Nίζνιυ Nόβγκοροντ (1,27 εκ. 
κάτοικοι), Εκατερινμπούργκ (1,315 εκ. κάτοικοι) [Απογραφή 
2007]. 

Εθνικό νόμισμα Ρούβλι (Rb). Ισοτιμία €1=44,13, $1= 31,68 ρoύβλια (31/12/2009) 
Πολίτευμα Πολίτευμα: Προεδρική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
Νομοθετικά Σώματα Νομοθετικά Σώματα: α) η Κρατική Δούμα (Κάτω Βουλή) με 450 

μέλη που εκλέγονται άμεσα για 4ετή θητεία, και β) το 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Άνω Βουλή) με 178 μέλη. 

Διοικητική Διάρθρωση Η Ρωσική Ομοσπονδία χωρίζεται σε 89 περιφερειακές διοικητικές 
μονάδες, πολλές από τις οποίες αντανακλούν τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες επί σοβιετικού καθεστώτος. Συγκεκριμένα, 
υπάρχουν 21 δημοκρατίες, 6 ομόσπονδες περιοχές (krays), 2 
ομόσπονδες πόλεις (Μόσχα, Αγία Πετρούπολη), 49 περιφέρειες 
(Οblast), 1 αυτόνομη περιφέρεια και 10 αυτόνομες περιοχές 
(Okrug). 

Εκλογικό σύστημα 
Εκλογές 

Ο Πρόεδρος εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία για 4 έτη, με 
δυνατότητα επανεκλογής για μία ακόμη φορά. Οι πρόσφατες 
εκλογές για την εκλογή Προέδρου διεξήχθηκαν την 2η Μαρτίου 
2008. 

Πρόεδρος Dmitri MEDVEDEV (εκτίει την πρώτη θητεία του, από 07/05/08) 
Πρωθυπουργός Vladimir PUTIN (από 07/05/08) 

Διορίζεται από τον Πρόεδρο, με τη σύμφωνη γνώμη της Κάτω 
Βουλής 

Δικαιοσύνη – Κεντρική Τράπεζα Οι Δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ανώτατου 
Δικαστηρίου και του Ανώτατου Διαιτητικού Δικαστηρίου 
διορίζονται από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, κατόπιν 
προτάσεως του Προέδρου, και εκτίουν ισόβια θητεία. Το ίδιο 
ισχύει και για το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. 

Οδικό δίκτυο Εθνικό δίκτυο έκτασης 871.000 χλμ., εκ των οποίων 738.000 χλμ. 
(84,7%) είναι ασφαλτοστρωμένα. Αυτή τη στιγμή, υλοποιείται 
πρόγραμμα (2002-2010) εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου και 
συμπεριλαμβάνει πολλά έργα PPP. 

Μέσος Μισθός 606,61 Ευρώ to 2009 (582 € 17.112 ρούβλια to 2008) ,  (528,7 € to 
2007 και 393,1€ το 2006) όμως, εμφανίζεται έντονη διακύμανση 
ανάλογα με την περιοχή. Στη Μόσχα π.χ. κυμαίνεται στα 47.746  
ρούβλια =1259 ευρώ) ενώ στην Αγία Πετρούπολη φθάνει στα 
17.168Rb (€453). 

Κατώτατος Μισθός (31.12.2009) Ο κατώτατος μισθός, τον οποίο λαμβάνει μόνο ένα μικρό ποσοστό 
του πληθυσμού (1,9%), ανέρχεται σε 9.500 ρούβλια (μέσος όρος).  

Επίσημη γλώσσα Ρωσική 



Εμπορική γλώσσα Αγγλική και γερμανική ή γαλλική (χρησιμοποιούνται μεταφραστές) 
Ωρα GMT + 3 ώρες για την Μόσχα και την Αγ. Πετρούπολη, δηλ. +1 

ώρα από την Ελλάδα. Η ώρα στο Βλαδιβοστόκ είναι GMT + 10 
ώρες 

Δημόσιες Αργίες 1 & 2 Ιανουαρίου (Νέο Έτος), 7 & 8 Ιανουαρίου (Ρωσικά 
Χριστούγεννα), 23 Φεβρουαρίου (Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων),  
8 Μαρτίου (Ημέρα της Γυναίκας), 1 & 2 Μαΐου (Ημέρα του 
Εργάτη), 9 Μαΐου (Ημέρα της Νίκης), 12 Ιουνίου (Ημέρα της 
Ρωσίας),  4 Νοεμβρίου (Ημέρα της Συμφιλίωσης), 12 Δεκεμβρίου 
(Ημέρα του Συντάγματος). 

 

1.Β. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  

 
Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 
Α.Ε.Π. (ονομαστική αξία) 

$8.873, (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPP: $15.039) 
to 2009 
$1.254 τρις. 

Μεταβολή Α.Ε.Π. -8,5% (2009) +5,6% (2008) +8,1 (2007) 
Πληθωρισμός 11,9% (2009)  13,3% (2008) 11,9% 

(2007) 
Ενεργός πληθυσμός 75,81 εκ. (52,5% του συνολικού πληθυσμού) 
Απασχολούμενοι 42,5 εκ. 

Κατανομή απασχόλησης 
κατά τομέα (%) 

Πρωτογενής Τομέας:   10,0% (εκτιμήσεις 2009) 
Δευτερογενής Τομέας:  31,9% (εκτιμήσεις 2009) 
Τριτογενής τομέας:       58,1% (εκτιμήσεις /2009) 

Απασχόληση 

Ανεργία    8,9%(2009) 7,7%(2008) 6,1%(2007) 
Εξωτερικό Χρέος $479,9 δις (2009) και $484,7 δις (2008) 
Έλλειμμα Προϋπολογισμού   -135 δις $  (έλλειμμα το 2009 (7,5%) ,2008 +$64,9 δις  

(8,2% του ΑΕΠ) 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών $+47,5δις (2009) $102,3 δις (2008) $105,3 δις 

(2007) 
Συναλλαγματικά Αποθέματα Κεντρικής 
Τράπεζας 

$435,829 δις. 
(2009) 

$479,9 δις (2008) $484,6 δις 
(2007) 

Εξαγωγές $304,0 δις 
(2009) 

$467,9δις (2008) $355,1 δις 
(2007) 

Εισαγωγές $191,9 δις 
(2009) 

$267,0 δις (2008) $223,0 δις 
(2007) 

Εμπορικό Ισοζύγιο ($) +112,1 δις 
(2009) 

+200,9 δις (2008) +132,117 
δις (2007) 

Αγορά της Ρωσίας - Διάκριση μεριδίου ανά 
περιοχή 

Η Μόσχα καταλαμβάνει περίπου το 40% του συνόλου 
της αγοράς, η Αγία Πετρούπολη το 8-12% και άλλες 5 
πόλεις παρουσιάζουν μερίδιο 5-8%, ανάλογα με το 
προϊόν. 

Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι (2009) Ε.Ε: 50,3% του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών 
(56,7% των εξαγωγών και 43,7% των εισαγωγών). 
Ειδικότερα, το 11,2% των ρωσικών εξαγωγών 
κατευθύνεται στην Ολλανδία, το 8,1% στην Ιταλία και 
το 8% στη Γερμανία (1η, 2η και 3η θέση, αντίστοιχα),στην 
Τουρκία το 6% , στην Λευκορωσία το 5,1%. Ωστόσο, η 
Γερμανία παραμένει ο πρώτος προμηθευτής της Ρωσίας 
(13,5% επί των συνολικών εισαγωγών), ενώ  η Κίνα 
ακολουθεί με το 13,2%, η Ιαπωνία με το 6,5%, η 
Ουκρανία με  6% , οι ΗΠΑ με 4,5% και η Ιταλία με 4,3%. 
επί των συνολικών εξαγωγών). 



 
Χώρες πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.: 7,8% του συνόλου των 
εμπορικών συναλλαγών (14,9% των εξαγωγών και 
13,7% των εισαγωγών). Ο μεγαλύτερος εμπορικός 
εταίρος της Ρωσίας σε αυτή την ομάδα είναι η 
Ουκρανία, η οποία καταλαμβάνει την 5η θέση στις 
ρωσικές εξαγωγές 5,1% επί του συνόλου) και την 4η 
θέση στις ρωσικές εισαγωγές (6%). 
Κίνα: 6,4% του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών. 
Ειδικότερα, καταλαμβάνει την 4η θέση στις ρωσικές 
εξαγωγές (4,3% επί του συνόλου) και τη 2η θέση στις 
ρωσικές εισαγωγές (13,2% επί του συνόλου). 
Ελλάδα: 0,6% του συνόλου εμπορικών συναλλαγών 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (2008) 
 

$70,3 δις (18% Α.Ε.Π. - χαμηλό ποσοστό σε σχέση με 
άλλες χώρες) 
Σύμφωνα με την UNCTAD η Ρωσία ήταν, για το 2008,  ο 
8ος αποδέκτης ΑΞΕ παγκοσμίως με  70,3 δις $, ενώ  οι 
ρωσικές επενδύσεις στο εξωτερικό διπλασιάσθηκαν, 
φθάνοντας τα 47,8 δις $ και 114 δις. το 2008. 

Επενδύσεις κεφαλαίου $124,9 δις (16, 4% του Α.Ε.Π.) 
 


