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Θεσμικό πλαίσιο 

Ψήφιση νέου Νόμου περί ιδιωτικοποιήσεων και τροποποίηση πρώτου Νόμου 
περί ιδιωτικοποιήσεων. 
Εξέλιξη των ιδιωτικοποιήσεων  

Η πρώτη φάση των ιδιωτικοποιήσεων διήρκεσε έως το 1995 και έγινε με 
γρήγορο ρυθμό μεν, ανοργάνωτο τρόπο δε. Η διανομή κουπονιών ιδιοκτησίας στους 
πολίτες σήμαινε στην πράξη ότι, χάρις στην πολυδιάσπαση της ιδιοκτησίας, η 
υφισταμένη διοίκηση διατηρούσε τον έλεγχο επί των εταιρειών/συνεταιρισμών. 

Η δεύτερη φάση, μετά το 1995, είχε ως σκοπό την συγκέντρωση της ιδιοκτησίας. 
Ωστόσο, η πώληση πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων, συνήθως με αδιαφανή τρόπο 
και σε χαμηλή τιμή, ευνόησε οικονομικούς κύκλους φιλικούς προς την κυβέρνηση. Στην 
ουσία, δημιουργήθηκε τότε η νέα τάξη των «οικονομικών ολιγαρχών» που εξακολουθεί 
να κυριαρχεί στην οικονομική ζωή της χώρας. Το βασικό σχήμα προέβλεπε τη 
χορήγηση δανείων για την χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Γιέλτσιν 
το 1996, με εγγύηση μετοχές κρατικών εταιρειών. Στη συνέχεια, το κράτος δεν 
αποπλήρωσε τα δάνεια αυτά και οι τράπεζες των ολιγαρχών εκποίησαν, μέσω 
πλειστηριασμών, τις μετοχές στους ιδίους με πολύ χαμηλό τίμημα. Οι διαδικασίες των 
διαγωνισμών θεωρείται ότι βελτιώθηκαν από το 1998 και μετά.   

Κύριο χαρακτηριστικό της κυβερνητικής πολιτικής από το 2005 είναι η 
μεγαλύτερη παρουσία στην οικονομία και όχι οι ιδιωτικοποιήσεις. Η πληθώρα 
κεφαλαίων αποτρέπει τυχόν σκέψεις για ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών ή καλύτερη 
διαχείρισή τους.  

Στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών, που είναι άμεσα αναγκαίες για την 
χώρα σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση. Η αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενεργείας αν και έχει προχωρήσει σχετικά, πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς, η 
διοικητική μεταρρύθμιση έχει σταματήσει και η αναδιάρθρωση της αγοράς φυσικού 
αερίου σταμάτησε πριν καν ξεκινήσει. Παρομοίως, η μεταρρύθμιση του φορολογικού 
τοπίου έφθασε μόλις μέχρι την 2η από τις 3 προβλεπόμενες φάσεις, υπό τον φόβο των 
κοινωνικών αντιδράσεων που θα προκαλούσε. Η αποτυχία αναδιάρθρωσης της αγοράς 
φυσικού αερίου περιπλέκει την προσπάθεια αλλαγών στον τομέα παραγωγής και 
διανομής ηλεκτρικής ενεργείας. Επίσης, περιορίζει τις δυνατότητες ανόδου των μεγεθών 
της αγοράς φυσικού αερίου που θα μπορούσε, με την λήψη ορισμένων διαρθρωτικών 
μέτρων, να σημειώσει γοργή πρόοδο. Καθώς διατηρείται το μονοπώλιο της κρατικής 
Transneft στο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου, οι υπόλοιποι επενδυτές δεν προχωρούν 
σε επενδύσεις, με αποτέλεσμα οι επενδύσεις να υπολείπονται των δυνατοτήτων. 

Επί του παρόντος, το κυριότερο εν εξελίξει πρόγραμμα αποκρατικοποίησης 
αφορά στον τομέα ηλεκτρικής ενεργείας, όπου στόχος είναι η δημιουργία χονδρικής 
αγοράς. Το δίκτυο διανομής θα παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο. 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ 
Δημιουργία εθνικών πρωταθλητών – Επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της 

οικονομίας (σχέδιο νόμου για στρατηγικούς τομείς της οικονομίας) 
Η τάση επαναφοράς της πολιτικής εξουσίας στην Μόσχα και η κατάργηση 

μέτρων που είχαν ληφθεί επί Γέλτσιν (εκλογή κυβερνητών περιφερειών, εκλογή 
βουλευτών, κλπ) συνοδεύθηκε από την αντίστοιχη τάση επαναφοράς υπό κρατικό 



έλεγχο στρατηγικών τομέων της οικονομίας. Μετά την κρατικοποίηση πετρελαϊκών 
εταιρειών, όπως η Yuganskneftegaz της Yukos και η Sibneft, η κυβέρνηση στράφηκε σε 
τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα πολύτιμα μέταλλα, η παραγωγή κινητήρων, 
κ.ά. 
 

Ημ/νία Εξαγοράζουσα εταιρεία Εξαγορασθείσα εταιρεία Κλάδος Αξία (εκ.$)
Ιούν. 2006 Rosoboronexport VSMPO-Avisma Παραγωγή τιτανίου 1100
Δεκ.2005 RAO UES Power Machines Τουρμπίνες αεροπλάνων κ.λ.π. 101
Δεκ.2005 Vneshtorgbank Promstroibank Τράπεζα 300
Νοέμ.2005 Όμιλος Gazprom OMZ Μηχανολογικός εξοπλισμός 50
Οκτ.2005 Όμιλος Rosoboronexport Avtovaz Αυτοκινητοβιομηχανία 700
Σεπτ.2005 Gazprom Sibneft Πετρέλαιο 13,100
Ιούλ.2005 Rosneft Selkupneftegaz Πετρέλαιο 25-40
Ιούν.2005 Rosneftegaz Μετοχές Gazprom Φυσικό αέριο 7,020
Απρ.2005 Noivoship Δικές της μετοχές Πλοιοκτησία 151
Δεκ.2004 Rosneft Διϋλιστήριο Tupase Πετρέλαιο 25
Δεκ.2004 Rosneft Yuganskneftegaz Πετρέλαιο 8,990

Κυριώτερες εξαγορές από κρατικές εταιρείες (Δεκ.2004-Δεκ.2005)

 
 
    Επιλεγμένες Άμεσες Επενδύσεις στην Ρωσία σε ακίνητα το 2009    
Όνομα 
εταιρείας 

Πόλη Ημερομη
ν 

Αξία 
επένδυσ
η σε σε 
εκατ $ 

Πωλητής Επενδυτή
ς 

Yuzhny 
Prt Center 

Μόσχα Α, τριμ 
2009 

300 Midland 
group 

Sberbank 

Ac-bureau 
warehous
e 

Αικατερίνμπουρ
γ 

Α. Τρίμ 
2009 

5 Ac- bureau Protek 

Tryapka 
Shopping 
Center 

Μόσχα Α τρίμ 
2009 

30 Avenue 
group 

Tashir 
Group 

380  Shops 
Eldorado 

Όλη Ρωσία Α. Τρίμ. 
2009 

22,50 PFP RTK 

Griffon 
house bus, 
center 

Αγ, Πετρούπολη Α. Τρίμ. 
2009 

17,00 Russian Real 
estate com 

Storm real 
Estate 

55% 
shares 
Budapest 
hotel 

Μόσχα Α. Τρίμ. 
2009 

60,00 15% VTB 
45% Mc Ko 
Hotels 

Mos City 
group 

Espace 
bus center 

Μόσχα Γ. Τρίμ. 
2009 

195,00 AFI 
developmen
t 

Private 
investor 

Domnikov 
bus, 
center 

Μόσχα Γ. Τρίμ 
2009 

350,00 OPIN Private 
investors 

 



 
Σημειώνεται ότι πρόσφατα (Απρίλιο 2008) ψηφίσθηκε νόμος για επενδύσεις σε 

στρατηγικούς τομείς της οικονομίας ‘’SIL – Strategic industries Law’. Το νομοσχέδιο 
ορίζει 43 “στρατηγικούς” τομείς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο τομέας εξόρυξης 
πετρωμάτων, ορυκτών και ενεργειακών πόρων, ο τομέας των βιολογικών πόρων, το 
διαδίκτυο, η τυπογραφία και οι εκδόσεις, οι λιμενικές υποδομές κλπ. Ο Σύνδεσμος 
Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στη Ρωσία εκτιμά ότι στο νόμο αυτό δεν ορίζεται με 
σαφήνεια η έννοια της στρατηγικής επιχείρησης και δεν προβλέπεται συγκεκριμένη 
διαδικασία προσφυγής σε αρμόδια όργανα σε περίπτωση διαφορών.  

Σύμφωνα με απόψεις της εν λόγω Ομοσπονδίας χρειάζονται: 
-Η θέσπιση καθαρών και διαφανών διατάξεων, για την μεγαλύτερη προσέλκυση 

ξένων επενδυτών σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. 
-Η καταπολέμηση της αβεβαιότητας ιδιαίτερα σε σημαντικά ζητήματα, όπως 

π.χ.  δύσκολες διαδικασίες απαιτούνται για την απόκτηση άδειας λειτουργίας σε 
στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. 

-το ξεκαθάρισμα όλων των περιπτώσεων και των λεπτομερειών με έκδοση 
διατάξεων δευτερογενούς δικαίου, ούτως ώστε όλα τα ενδεχόμενα σενάρια, να μη 
βρίσκουν έδαφος για διάφορες ερμηνείες. 

-Η διοίκηση δεν είναι ακόμη ικανή και δεν έχει τα ανάλογα μέσα, ούτως ώστε να 
επιλύει όλα τα θέματα. 

-Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και οι άδειες για συμμετοχή ξένων επιχειρήσεων στους 
στρατηγικούς τομείς της οικονομίας δεν είναι αρκετές, ούτως ώστε να καλύπτουν 
ζητήματα, που αναφέρονται στα δικαιώματα των μειοψηφιών, τις υποχρεώσεις των 
ξένων επενδυτών για προμήθεια προϊόντων στο κράτος, τις  υποχρεώσεις τους για  την 
μη μείωση προσωπικού κ.λ.π. 


