
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 
Προσέγγιση της αγοράς της Ρωσίας. 
 Την τελευταία δεκαετία η Ρωσική αγορά, με τις αγορές της Κίνας , της Βραζιλίας 
και της Ινδίας  αποτελεί  μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές των αναδυόμενων 
χωρών. Επίσης σε μια πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας αποδεικνύεται , ότι 
η αγορά της Ρωσίας είναι περισσότερο ελκυστική για εξαγωγές, παρά εκείνη της Κίνας. 

H Ρωσία διαθέτει πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας που την 
τοποθετούν σε ευνοϊκή θέση. Λόγω του μεγέθους της χώρας (τόσο όσον αφορά στην 
έκταση όσο και στον πληθυσμό της), της γεωγραφικής γειτνίασής της με την ΕΕ, της 
επάρκειας σε πρώτες ύλες, του υψηλού βαθμού εκπαίδευσης και του χαμηλού σχετικά 
εργατικού κόστους, καθίσταται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αγορά για τις ευρωπαϊκές 
και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η σταθερή οικονομική ανάπτυξη των 
τελευταίων ετών, η αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κ.α. δημιουργούν 
κίνητρα για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να εισέλθουν ενεργά στη ρωσική αγορά. 

H Ρωσία δεν αποτελεί μόνο μια εξαγωγική δύναμη προϊόντων πετρελαίου, που 
ενδιαφέρεται να επανεπενδύσει τα κεφάλαια που εισρέουν στη χώρα με την εξαγορά 
ξένων εταιρειών, αλλά αποτελεί, επίσης, μία αγορά με μεγάλη ανάπτυξη, η οποία 
προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις μεγάλες ευκαιρίες. Oι ελληνικές εταιρείες, λόγω 
της ποιότητας των προϊόντων τους, δύνανται να έχουν ενεργή παρουσία  στη ρωσική 
αγορά, εφόσον θα μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερή προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων 
προϊόντων. 

Η πολιτική σταθερότητα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και την μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα τελευταία έτη η ρωσική οικονομία παρουσίασε σημαντική 
αναπτυξιακή δυναμική με τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης το διάστημα 2000-2006 να 
ανέρχεται σε 6,55% ετησίως, ενώ το 2007 είχε διαμορφωθεί σε 8,1% και το 2008 σε 
+5,6%. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα και τα υψηλά συναλλαγματικά αποθέματα 
αποτελούν θετικό στοιχείο της οικονομίας που επέδρασαν θετικά στην προσπάθεια 
αντιμετώπισης των προκλήσεων από τη διεθνή οικονομική κρίση. Παρ’ όλα αυτά, λόγω 
αδυναμιών της οικονομίας όπως η εξάρτηση από τον τομέα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και η περιορισμένη βιομηχανική βάση, οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης ήταν 
σημαντικές και στη ρωσική οικονομία. Μετά όμως την διεθνή οικονομική κρίση, που 
επηρέασε την Ρωσία από τον Ιούλιο 2008 , η Ρωσική οικονομία παρουσίασε ύφεση 
κατά το 2009 , αλλά τα πρώτα δείγματα ανάκαμψης διαφαίνονται για το 2010.  

Η πορεία βασικών οικονομικών μεγεθών για το έτος 2009 είχε ως ακολούθως:  
 Ο ρυθμός ανάπτυξης παρουσίασε αρνητική μεταβολή και διαμορφώθηκε σε -

8,5%., που αποτέλεσε την μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή μετά το 1998, 
παρόλα αυτά  σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ και εμπειρογνωμόνων της 
Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2010 αναμένεται ανάκαμψη της Ρωσικής 
οικονομίας κατά +3,5%.Το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο 2009 η Ρωσική οικονομία 
παρουσίασε μικρότερη σε ποσοστό ύφεση σε σχέση με τα δύο πρώτα τρίμηνα 
και αυτό οφείλεται στην διατήρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου σε 
υψηλά επίπεδα. Έτσι η μέση τιμή πετρελαίου κυμάνθηκε στα 51$ το βαρέλι το 
2009 και η εκτίμηση είναι η μέση τιμή πετρελαίου να φθάσει στα 75$ το βαρέλι 
για το 2010. Το γεγονός αυτό, αποτελεί θετικό γεγονός, αφού ο 
προϋπολογισμός των εσόδων στον προϋπολογισμό για το 2010 έγινε με μέση 
τιμή πετρελαίου σε 60$ το βαρέλι.  

 Σημαντική επίπτωση παρατηρήθηκε στη βιομηχανική παραγωγή η οποία, για 
το έτος 2009, παρουσίασε αρνητική ανάπτυξη μόλις κατά -11,2% , έναντι 
+2,1% του 2008 και +6,3% το 2007. Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις της διεθνούς 



κρίσης έγιναν ακόμα πιο εμφανείς στο βιομηχανικό τομέα της Ρωσίας στο 
τέλος του έτους 2008 και ολόκληρο το 2009. Παράλληλα την ίδια περίοδο οι 
κατασκευές και οι επενδύσεις , συνέχισαν να μειώνονται κατά -13,2% και -
14,8%  σε ετήσια βάση  αντίστοιχα.   

 Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών το δημοσιονομικό 
πλεόνασμα το 2008 (+ 4,0% του ΑΕΠ και 5,4% το 2007), διαμορφώθηκε πλέον 
σε έλλειμμα 135 δις$ το 2009. Πιο συγκεκριμένα .οφείλεται στην αύξηση των 
δαπανών για την αντιμετώπιση της κρίσης και στην μείωση των εσόδων λόγω 
της πτώσης των τιμών των πρώτων υλών διεθνώς. Σημειώνουμε ότι πρόσφατα 
η Δούμα ψήφισε το νέο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2010, όπου με 
προϋπολογιζόμενη μέση τιμή πετρελαίου 58$ το βαρέλι το 2010, τα έσοδα του 
προϋπολογισμού αντιπροσωπεύουν το 16,1% του ΑΕΠ και οι δαπάνες 
αντιπροσωπεύουν το 22,9%. 

 Τα συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα 
τον Ιούλιο 2008 ($596 δις. δολάρια ΗΠΑ) μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους λόγω των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα και της προσπάθειας 
για συγκράτηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου. Το Δεκέμβριο 
2009  ανήλθαν σε 435,829δις $ έναντι $427 δις  τον Δεκέμβριο 2008 και $478 δις 
τον Δεκέμβριο 2007).   

 Ο πληθωρισμός κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε σε  το 2009 σε 11,9% 
, έναντι 13,3%  το 2008 και 11,9% το 2007)  κατά πολύ υψηλότερος από το 
στόχο του 8,5% που είχε τεθεί για το έτος.  

 Οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει και την κατανάλωση και τα εισοδήματα. Το 
πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας 
Τράπεζας σημείωσε αύξηση μόλις κατά 2,6% το 2009 έναντι 2,7%  to 2008  και 
12,1% το 2007. 

 Το εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας , λόγω οικονομικής κρίσης, σημείωσε 
πτώση  το 2009 έναντι  του 2008. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 44,26% 
ανερχόμενες σε $ 304,652 δις , έναντι $467,9 δις το 2008 και οι εισαγωγές  
παρουσίασαν επίσης πτώση κατά 43,44% και περιορίσθηκαν σε 191,9 δις $ , 
έναντι  $267 δις το 2008 (αύξηση κατά 30% έναντι του 2007).  Το εμπορικό 
ισοζύγιο παρέμεινε θετικό και βελτιώθηκε κατά 43,63%. Αν και το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών παρέμεινε θετικό σημαντικές απώλειες 
παρατηρήθηκαν στο ισοζύγιο κεφαλαίου, λόγω της μαζικής εκροής 
κεφαλαίων από τη χώρα.  

Δεδομένων των εξελίξεων παγκοσμίως οι επιπτώσεις της διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν  

ιδιαίτερα εμφανείς το 2009. Παρόλα αυτά στις αρχές του 2010 φαίνονται τα 
πρώτα θετικά σημεία  

ανάκαμψης και σύμφωνα με εκτιμήσεις Διεθνών Παγκόσμιων Οικονομικών 
Οργανισμών (Δ.Ν.Τ.,  

Παγκόσμιας Τράπεζας) ο ρυθμός ανάπτυξης για το έτος 2010 αναμένεται να 
σημειώσει θετική μεταβολή  

κατά +3,5% ενώ θα επηρεαστούν θετικά και η κατανάλωση και οι εισαγωγές. ‘Ηδη 
δείκτες όπως η  

βιομηχανική παραγωγή, οι επενδύσεις κεφαλαίου, η ανεργία, το εξωτερικό 
εμπόριο παρουσιάζουν  

σημαντική βελτίωση το πρώτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2009. Η ρωσική  

κυβέρνηση έχει ήδη υιοθετήσει ή εξετάζει μέτρα για την στήριξη διαφόρων τομέων 
όπως η εγχώρια  



αυτοκινητοβιομηχανία, αγροτοβιομηχανικός τομέας, οι κατασκευές κ.α. ενώ 
αναμένονται και νομοθετικές  

μεταρρυθμίσεις αναφορικά με το χρηματοπιστωτικό σύστημα.  
Εν τούτοις, σήμερα και παρά τις προόδους, που επιτελούνται, οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις  παραμένουν  
όχι σε πολύ υψηλό επίπεδο σε σχέση με άλλες αναδυόμενες οικονομίες. Έτσι το 

σύνολο των επενδύσεων  
στη Ρωσία (εγχώριες-ξένες) αντιπροσωπεύουν μόνο το 15-20% του ΑΕΠ, 

μικρότερο από εκείνο άλλων  
αναδυόμενων αγορών όπως π.χ. η Κίνα. Ωστόσο, το 2006 οι ΑΞΕ 

διπλασιάσθηκαν ανερχόμενες στα $30  
δις, ενώ το 2008 έφθασαν τα $47,853 δις, περίπου και το 2009 ανήλθαν σε 52,173 

δις $.. 
Ευκαιρίες στην αγορά της Ρωσίας – Προκλήσεις  

Το μεγάλο  μέγεθος της χώρας και της αγοράς διευκολύνει την ανάπτυξη 
εμπορικών συναλλαγών και  

επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ρωσικών επιχειρήσεων, σε 
διάφορους τομείς όπως: 

 γεωργίας, παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών – Λόγω 
ανεκμετάλλευτων πρώτων υλών και ύπαρξης καλής ποιότητας, αλλά μη 
τυποποιημένων, γεωργικών προϊόντων (λαχανικών, φρούτων και κρασιού) 
ο τομέας παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων παρουσιάζει ευκαιρίες 
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. 

 κατασκευών – Ο τομέας αυτός παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη με ιδιαίτερα 
αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα για όλους τους τομείς κατασκευών 
από έργα υποδομής μέχρι κατασκευές οικιών, γραφείων εμπορικών κέντρων 
κ.α., ειδικότερα στις μεγάλες πόλεις (αύξηση των κατασκευών κατά 48% 
ετησίως).  

 υπηρεσιών τουρισμού – Η γεωγραφική θέση της Ρωσίας, η διατήρηση 
άριστων πολιτικών και οικονομικών σχέσεων και η αύξηση του επιπέδου 
ζωής των Ρωσικών νοικοκυριών, συνηγορούν προς την κατεύθυνση 
αύξησης του τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα τα προσεχή έτη. 

 ενέργειας – ο κλάδος των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου μετά τις 
πρόσφατες υπογραφές - συμφωνίες του πετρελαιαγωγού ‘Burgas’ – 
Αλεξανδρούπολης και φυσικού αερίου  ‘South Stream’ καθιστoύν την 
Ελλάδα ουσιαστικά στρατηγικό εταίρο για την ένωση δικτύων ενέργειας 
μεταξύ χωρών παραγωγής και κατανάλωσης. 

 δικτύων διανομής – δεδομένης της υπό διαμόρφωση κατάστασης στον 
κλάδο υπάρχουν σημαντικά περιθώρια δραστηριοποίησης των ελληνικών 
επιχειρήσεων, 

 ευκαιρίες, επίσης, παρουσιάζονται στον τομέα ιδιωτικών ιατρικών κέντρων, 
στον τομέα συμβουλευτικών εταιρειών καθώς και στον tραπεζικό τομέα. 

Στην αγορά της Ρωσίας, υπάρχουν και πολλές προκλήσεις τις οποίες καλούνται 
να αντιμετωπίσουν οι  

ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά όπως η 
αυξημένη γραφειοκρατία και η  

πολυπλοκότητα της νομοθεσίας σε τομείς που επηρεάζουν τη λειτουργία και 
δραστηριοποίηση μιας  

επιχείρησης όπως π.χ πιστοποίηση προϊόντων, έκδοση αδειών, καθυστερήσεις 
τελωνείων, φορολογικό  

καθεστώς, μη ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 



Δύσκολο σημείο αποτελεί η ανεύρεση των κατάλληλων συνεργατών π.χ. 
εισαγωγέα, συνεργάτη αλλά και  

manager, ο οποίος να γνωρίζει αγγλικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις 
διεθνείς επιχειρηματικές  

πρακτικές. 
Προκειμένου να επιλεγεί μια ρωσική εταιρεία για συνεργασία θα πρέπει να 

γίνεται έλεγχος φερεγγυότητας από ξένες τράπεζες εγκατεστημένες στην εδώ αγορά, 
προς αποφυγή προβλημάτων που σχετίζονται με την έλλειψη ρευστότητας κλπ. Επίσης, 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να αυξάνει την συμμετοχή του 
δημόσιου τομέα στις επιχειρήσεις ενέργειας αλλά και σε άλλους στρατηγικούς τομείς της 
οικονομίας, συνεπώς, είναι σημαντική η ενημέρωση και η αντίληψη για το ποιοι τομείς 
της οικονομίας είναι ελεύθεροι για επενδύσεις χωρίς ή με ελάχιστη τη συμμετοχή 
ρωσικού κεφαλαίου.  
Στρατηγική εισόδου στη ρωσική αγορά. 

Η επιτυχής επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην αγορά της Ρωσίας εξαρτάται 
από την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εκ μέρους των διοικήσεων των ελληνικών 
επιχειρήσεων (εξαγωγές, ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας, αξιοποίηση δικτύων 
διανομής, κοινοπραξίες, κλπ).  

Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης της χώρας, οι επιχειρηματίες θα πρέπει 
να προσπαθήσουν να εισέλθουν στην αγορά αρχικά σε περιορισμένη βάση. Έτσι, η 
Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, που αποτελούν τις πόλεις με το μεγαλύτερο πληθυσμό 
και τα δύο επιχειρηματικά κέντρα της χώρας, είναι συνήθως τα αρχικά σημεία έναρξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις ξένες εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια 
αναπτύχθηκαν καλά οργανωμένα κανάλια διανομής, ιδιαίτερα στις δύο αυτές πόλεις, 
τα οποία επεκτείνονται σιγά-σιγά σε άλλα σημεία της χώρας: Νότιος Ρωσία, περιοχή 
Βόλγα, Σιβηρία, κλπ. Η εξέρευση εισαγωγέα αποτελεί το πρώτο και κυριότερο βήμα για 
την είσοδο στην αγορά.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

1. Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ρωσίας. 
Σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνωμόνων των εταιρειών εκτιμήσεων Standard & 

Poor’s και Fitch, η πιστοληπτική ικανότητα της Ρωσίας βελτιώθηκε (κατάταξη από ΒΒ+ 
σε ΒBΒ+) τον Ιούλιο του 2006. Μετά όμως την πρόσφατη οικονομική κρίση υποτιμήθηκε 
και ξανά βελτιώθηκε μετά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις. Σημειώνουμε ότι, λόγω των 
εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου, η ρωσική οικονομία παρουσιάζει συνεχώς θετικές 
εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται εξάλλου ότι η Ρωσία να αντιμετωπίζει προς το 
παρόν καλλίτερα από άλλες Δυτικοευρωπαϊκές χώρες την παρούσα κρίση , λόγω 
χαμηλού εξωτερικού χρέους και διατήρηση σε υψηλό επίπεδο ακόμη των 
συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας. Aπό τον Σεπτέμβριο όμως του 2008 μετά 
την εμφάνιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αρχίζει εκ νέου να εμφανίζεται το 
φαινόμενο του ‘country risk’ , λόγω της έλλειψης ρευστότητας. Παρόλα αυτά η Ρωσία 
μπορεί να αντιμετωπίσει καλλίτερα την κρίση , σε σύγκριση με άλλες δυτικοευρωπαϊκές 
χώρες. 
2. Μακροοικονομικοί δείκτες σε συνεχή βελτίωση τα τελευταία χρόνια. 

Μετά την πάροδο της οικονομικής κρίσης του 1998, η Ρωσία παρουσιάζει 
συνεχώς θετικά οικονομικά αποτελέσματα τα τελευταία οκτώ χρόνια. Το ονομαστικό 
ΑΕΠ έχει πλέον υπερτριπλασιασθεί, φθάνοντας το 2009 τα $1.254 δις περίπου, ενώ το 
επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση κατά 60%.Το 2009 όμως η 
βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε μείωση κατά 11,2%. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια οι θετικές οικονομικές εξελίξεις στη 
Ρωσία είχαν ως αποτέλεσμα την συνεχή θετική μεταβολή του ΑΕΠ άνω του 6% περίπου 



ετησίως (μείωση -8,5% το 2009), που συνοδεύτηκε με την αύξηση των εισαγωγών κατά 
30% περίπου ετησίως (μείωση κατά 30% το 2009) και την αύξηση της κατανάλωσης και 
των εισοδημάτων των νοικοκυριών κατά 12-15% ετησίως. Το 2009, όμως, το 
πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε σημαντικά. Το 2010 όμως φαίνεται ότι η 
Ρωσική οικονομία θα παρουσιάσει σημαντική ανάκαμψη. 
3. Κυριότεροι στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής. 

Το Σεπτέμβριο του 2005, ο τότε Πρόεδρος και νυν Π/Θ Πούτιν όρισε τέσσερα 
προγράμματα εθνικής προτεραιότητας στους ευαίσθητους τομείς της καθημερινότητας 
της Ρωσίας. 

Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν τη βελτίωση της δημόσιας υγείας 
(ανακαίνιση νοσοκομείων, αύξηση μισθών ιατρών) και της παιδείας (ελεύθερη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο για 38.000 σχολεία, υποτροφίες), την κατασκευή κοινωνικών 
κατοικιών και, τέλος, τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας. Η υλοποίηση των 
προγραμμάτων αυτών χρηματοδοτείται τόσο από τον ομοσπονδιακό όσο και από τους 
περιφερειακούς προϋπολογισμούς. 
4. Η ανεργία και οι οικονομικές ανισότητες περιορίζονται τα τελευταία χρόνια. 

Το 2009, ο ενεργός πληθυσμός της Ρωσίας ήταν 75,81 εκ. κάτοικοι, δηλαδή λίγο 
περισσότερο από το μισό του πληθυσμού της χώρας. Το ποσοστό ανεργίας σημείωσε 
πτώση τα τελευταία χρόνια, παρόλα όμως αυτά το 2009 έφθασε το 8,9% έναντι 7,7% το 
2008. Παράλληλα, μετά το 2000, παρατηρείται αύξηση των μισθών και των 
πραγματικών εισοδημάτων του πληθυσμού. H ανάπτυξη της οικονομίας συνετέλεσε στη 
συνεχή αύξηση της κατανάλωσης, η οποία, μετά τον περιορισμό της κατά την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης, αυξήθηκε κατά 70% σε σχέση με το 2000. Μετά όμως την 
πρόσφατη οικονομική κρίση, που επηρέασε και την Ρωσία από τον Ιούλιο 2008 και 
ιδιαίτερα σε δύο τομείς, όπως τον τραπεζικό και τον τομέα κατασκευών φαίνεται, ότι η 
ανεργία αρχίζει να αυξάνεται (8,1% και 8,5% τους δύο πρώτους μήνες του 2009) χωρίς 
όμως ακόμη να αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο. 

Παρόλα αυτά, υφίστανται ακόμη κάποιες ανισότητες μεταξύ των ομόσπονδων 
κρατιδίων/περιφερειών, αφού η Μόσχα αντιπροσωπεύει σήμερα το 40% της ρωσικής 
αγοράς, η Αγία Πετρούπολη το 8%-12%, ανάλογα με το προϊόν, και πέντε άλλες 
μεγάλες πόλεις της Ρωσίας το 5%-8% της αγοράς η κάθε μία. Άξιο μνείας είναι ότι το 
ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα σε μερικές πόλεις της επαρχίας και ιδιαίτερα σε περιοχές 
παραγωγής πετρελαίου είναι υψηλότερο, πολλές φορές, από εκείνο της Μόσχας. Έτσι, 
πχ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ιγκουσέτια υπολογίζεται σε μόλις $445, ενώ στη Μόσχα 
ανέρχεται σε $9.370 και στο Τυουμέν (πετρελαιοπαραγωγός περιφέρεια) φτάνει τα 
$20.320. 
5. Πρόοδοι σημειώθηκαν σε διαφόρους τομείς διαρθρωτικών αλλαγών 
Φορολογική Αναθεώρηση: Η ρωσική κυβέρνηση έλαβε συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα 
για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα, όπως η υιοθέτηση του 
πρώτου μέρους του φορολογικού κώδικα το 1998 και η υιοθέτηση του δεύτερου μέρους 
το 2000, με συγκεκριμένα μέτρα όπως: 
 εισαγωγή ενιαίου φορολογικού συντελεστή 13% για τα ατομικά εισοδήματα, 
 αντικατάσταση διαφόρων κοινωνικών τελών με έναν ενοποιημένο και 

αντιστρόφως αναλογικό κοινωνικό φόρο, 
 κατάργηση του φόρου κύκλου εργασιών, 
 ελάττωση από 35% σε 24%  και από 1.1.2009 σε 20% του μέγιστου φορολογικού 

συντελεστή για τα εταιρικά κέρδη και, ταυτόχρονα, κατάργηση διαφόρων 
«παγίδων», 

 βελτιωμένες διατάξεις για τη φοροαπαλλαγή συνηθισμένων επιχειρηματικών 
εξόδων, 



 απλοποίηση της φορολογίας του πετρελαϊκού τομέα και των μικρών 
επιχειρήσεων, και 

 μείωση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από 20% σε 18%. 
Αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα ακίνητα: Το 2001, υιοθετήθηκε νέος κώδικας ο 
οποίος απελευθέρωσε τις αγοραπωλησίες γαιών οικιστικού και εμπορικού χαρακτήρα. 
Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2002, υιοθετήθηκε νέος νόμος για τις γεωργικές γαίες, ο 
οποίος προβλέπει την ελεύθερη αγοραπωλησία τους μεταξύ Ρώσων πολιτών και τη 
δυνατότητα εκμίσθωσή τους σε αλλοδαπούς, έως και για 49 έτη. 
Μεταρρύθμιση των συντάξεων: Με την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας, δόθηκε η 
δυνατότητα στους εργαζομένους να επιλέγουν μόνοι τους το συνταξιοδοτικό τους 
φορέα. Παρόλα αυτά, ως και το 2006, μόνο το 4% των εργαζομένων είχαν μεταφέρει τις 
εισφορές τους από το Κρατικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο σε ένα από τα 60 ιδιωτικά 
συνταξιοδοτικά ταμεία. Το 2005 έγινε, επίσης, νέα αναθεώρηση της νομοθεσίας για την 
κοινωνική ασφάλεια, με στόχο τους συνταξιούχους (χορήγηση δωρεάν ορισμένων 
φαρμάκων, μεταφορικών και μείωση των δημοτικών φόρων). 
Μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα: Ο τραπεζικός τομέας της Ρωσίας γνώρισε τρεις 
φάσεις ανάπτυξης: Μέχρι το 1995, ο τραπεζικός τομέας ήταν πολύ επικερδής και 
αναπτύχθηκε σημαντικά. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης (μετά το 1995), ο 
αριθμός των εμπορικών τραπεζών μειώθηκε από 2.600 σε λιγότερο από 1.600. Μεταξύ 
των 20 κυριότερων τραπεζών στις αρχές του 1998, μόνο 3 επέζησαν υπό την παλαιά 
τους μορφή. Το 2004 αποτελεί το έτος έναρξης της τρίτης φάσης ανάπτυξης του τομέα 
με την θέση σε εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την ασφάλεια των καταθέσεων. Το 
σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα υπερδεκαπενταπλασιάστηκε σε σχέση με 
το 1997 και, το 2005, έφτασε το 45% του Α.Ε.Π. Επίσης, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν 
κατά 31% και οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 37,5%, σε πραγματικές τιμές. 
Εντούτοις, το 2006, η Κρατική Δούμα τροποποίησε τον τραπεζικό νόμο καθορίζοντας 
ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2007, το ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο των τραπεζών θα 
έπρεπε να ανέρχεται σε 5 εκ. ευρώ.  

Οι ξένες τράπεζες εκτιμάται ότι αύξησαν το μερίδιό τους στη ρωσική αγορά, 
φθάνοντας στο 18%. Οι ελληνικές τράπεζες ΑLPHA BANK, ΜΑRFIN-LAIKI, PIRAEUS 
και EUROBANK έχουν Γραφεία Αντιπροσωπείας στη Μόσχα. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
ξεκίνησε το 2008 τις εργασίες της με ένα Γραφείο Αντιπροσωπείας και δύο 
Καταστήματα, με επικέντρωση στον τομέα corporate banking. Τον Ιούλιο του 2008 
προχώρησε σε εξαγορά του 80% των μετοχών της ρωσικής τράπεζας UNIASTRUM.  

Παράλληλα πρόσφατα  η ΜΑRFIN-LAIKI, εξαγόρασε την Ρωσική τράπεζα  
rosexprobank  και άρχισε να εκτελεί τραπεζικές δραστηριότητες στην χώρα. 

 Ο τραπεζικός τομέας όμως εκτός του τομέα κατασκευών παραμένει ένας από 
τους τομείς που θα επηρεάσει η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση με αποτέλεσμα την 
έξοδο από τον κλάδο πολλών τραπεζών, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται με καθαρά 
τεχνοκρατικά κριτήρια. 
Μέτρα για καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης στην Ρωσία: Η ρωσική κυβέρνηση 
απάντησε γρήγορα τον Οκτώβριο 2008 με την θέση σε εφαρμογή σχέδιο ύψους $200 δις  
για ενίσχυση ρευστότητας της αγοράς. Φαίνεται μάλιστα σύμφωνα με απόψεις του 
Προέδρου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ρωσία ( 
Association of European Businesses) κ. FRANK SCHAUFF , ότι παρότι η κρίση επηρέασε 
την Ρωσία σε μικρότερο βαθμό, άρχισε να εμφανίζεται στην χώρα πριν την σύγκρουση 
με την Γεωργία. Η  Ρωσική κυβέρνηση κατέβαλε σοβαρή προσπάθεια για την 
καταπολέμηση των επιπτώσεών της με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Τα μέτρα αυτά 
,που έλαβε η Ρωσική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της διεθνούς οικονομικής κρίσης,  
αναλύονται ως εξής: 



- Χορήγηση προϋπολογισμού 6 τρις. Ρουβλίων (ήτοι 250 δις $,  ήτοι 13% του 
προϋπολογισμού της Ρωσίας) για στήριξη και αναζωογόνηση της κατάστασης στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα. 

- Σχέδιο δράσης για βελτίωση του κλίματος στον χρηματοπιστωτικό τομέα και σε 
ξεχωριστούς τομείς δράσεως της οικονομίας ( 55 μέτρα) με μη εμφανή κυβερνητική 
βοήθεια: 

o στον τραπεζικό τομέα , τα αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμό, στην 
παραγωγή προϊόντων ορυκτού πλούτου της χώρας και την στήριξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

- Στα επενδυτικά προγράμματα  για τα κρατικά μονοπώλια κοινής ωφέλειας και τις 
δημόσιες επιχειρήσεις. Μερικά σχέδια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες , όπως οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες στο Σότσι του 2014 
και μία ειδική απόφαση αναμένεται για τον σκοπό αυτό. 

Τα κύρια σημεία του σχεδίου καταπολέμησης της κρίσης είναι:  
- Πολιτική τελωνειακών δασμών (αύξηση  των τελωνειακών δασμών σε μεγάλη 

γκάμα προϊόντων). 
- Πολιτική κρατικών προμηθειών (όπου οι Ρώσοι παραγωγοί θα απολαμβάνουν 

διάφορα κίνητρα προτίμησης των προϊόντων τους, έναντι των ξένων προμηθευτών 
με μόνο την δυνατότητα προτίμησης των ξένων προμηθευτών σε περίπτωση 
φθηνότερων προϊόντων άνω του ποσοστού 25%: 

Τέλος όσον αφορά την κατάσταση της οικονομίας για το 2009 παρατηρούμε ότι: 
- Η παγκόσμια οικονομική κρίση άρχισε να επηρεάζει την Ρωσία από τον Σεπτέμβριο 

του 2008 με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι περισσότερο εμφανής το 2009. 
- Ο πόλεμος στην Γεωργία επέφερε πλήγμα στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό 

σύστημα της Ρωσίας και κυρίως από τον Σεπτέμβριο 2008. 
- Το πρόβλημα ρευστότητος στο διεθνές επίπεδο και στον χρηματοπιστωτικό χώρο 

επηρέασε  και την Ρωσία. 
- Επί πλέον υπήρξαν προβλήματα για την διατήρηση και συγκράτηση του ρουβλίου 

σε σχέση με το δυαδικό καλάθι νομισμάτων (ευρώ και $), αφού υπήρξε σημαντική 
διολίσθηση. 

- Παράλληλα, το πρόβλημα του ‘ country  risk’, που τα τελευταία χρόνια δεν εγένετο 
λόγος  αρχίζει πλέον  να ξαναεμφανίζεται για την Ρωσία, παρά τα μεγάλα 
συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας. 

- Παρατηρήθηκε σημαντική εκροή κεφαλαίων από τη χώρα κατά την εκδήλωση της 
κρίσης, ενώ φαίνεται να έχει μειωθεί το ενδιαφέρον σημαντικών ξέων επενδυτών 
για την αγορά.  

Παρά τα ανωτέρω στοιχεία φαίνεται τελικά ότι η Ρωσία κατά το 2009 αντιμετώπισε 
καλλίτερα από άλλες χώρες τις οικονομικές δυσκολίες. Έτσι παρά την ύφεση κατά το 
2009 και την αρνητική μεταβολή στο ΑΕΠ περί το -8,5% , με ποσοστό πληθωρισμού 
11,9% περίπου, με  ανεργία  8,9% (7,7 εκατ άνεργοι) , με βιομηχανική παραγωγή 
μειωμένη σημαντικά (ήδη παρουσίασε πτώση κατά -11,2% σε ετήσια βάση ), η 
οικονομία αρχίζει να παρουσιάζει ανάκαμψη το α. 3μηνο 2010 και πιστεύεται τελικά ότι 
κατά το 2010 θα παρουσιάσει θετική μεταβολή της τάξεως του 3,5%. Γεγονότα που 
στηρίζουν το γεγονός αυτό είναι η σωστή νομισματική πολιτική και πολιτική επιτοκίων 
της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας και η άνοδος της μέσης τιμής πετρελαίου ανά 
βαρέλι.  Έτσι, ο μέσος όρος διεθνούς τιμής πετρελαίου ανήλθε το  2009 σε 45$/βαρέλι , 
έναντι 147$/βαρέλι τον Ιούλιο 2008 και μόνο 30$ το βαρέλι (τον Ιανουάριο 2009), 
πράγμα που  οδήγησε και στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2009. Επίσης το 
α. τρίμηνο του 2010 υπήρχε διεθνώς μεγάλη αύξηση της διεθνούς τιμής πετρελαίου που 
έφθασε τα 80 $ το βαρέλι. 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

(-) Κλειστή οικονομία σε στρατηγικούς  
      τομείς 
 
(-) Παραοικονομία 
 
(-) Έλλειψη διαφάνειας στο νομικό πλαίσιο που διέπει 
τη ρωσική εμπορική και επενδυτική πολιτική 
 
(-) Έλλειψη εναρμόνισης ρωσικών προτύπων με τα 
διεθνή 
 
 
 
(-) Διαρθρωτικά προβλήματα 
Επιβολή μέτρων κατά τρόπο απρόβλεπτο και 
απροειδοποίητο 
Ατέλειες χρηματοπιστωτικού συστήματος 
Λειτουργία δημόσιας διοίκησης 
Δομές Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
Λειτουργία αγοράς εργασίας 
Λειτουργία δικαστικού συστήματος 
 
(-) Ελλιπής εφαρμογή διεθνών πρακτικών κατάρτισης 
προϋπολογισμού  
 
(-) Γραφειοκρατική ακαμψία 
 
 
(-) Γραφειοκρατικές δυσκολίες στην έκδοση αδειών 
εισαγωγής 
 
(-) Σύστημα ποσοτικών περιορισμών και αδειών 
εισαγωγής στις εισαγωγές βότκας και αιθυλικής 
αλκοόλης 

(+) Υψηλός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 
 
 
(+) Μεγάλα έσοδα από εξαγωγές πετρελαιοειδών 
 
(+) Μεγάλη αγορά με δυνατότητες απορρόφησης πολλών 
ελληνικών προϊόντων 
 
(+) Κατανάλωση 
Αύξηση της κατανάλωσης νοικοκυριών κατά 10% ετησίως 
Δημιουργία νέας μεσαίας τάξης 
Προτίμηση σε ελληνικά προϊόντα 
 
(+) Γεωγραφική εγγύτητα στην Ελλάδα 
 
 
(+) Αύξηση εισαγωγών 30% ετησίως 
 
 
(+) Ξένες επενδύσεις 
Μεγάλες δυνατότητες προώθησης ελληνικών επενδύσεων 
στη Ρωσία (φορολογικά κίνητρα, χαμηλή φορολογία, μεγάλο 
μέγεθος αγοράς) 
Μεγάλες δυνατότητες προώθησης ρωσικών επενδύσεων 
στην Ελλάδα (σημαντικά ρωσικά κεφάλαια ενδιαφέρονται 
για επενδύσεις στην Ελλάδα). 
 
(+) Διαδικασία διοικητικής αποκέντρωσης 
 
 
 (+) Σχέσεις με Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς 
Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με Ε.Ε. 
Σχέσεις με ΠΟΕ, ΟΣΕΠ, ΔΝΤ, ΠΤ,SECI. 
 

 


