
ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 
1 Πρωτογενής τομέας 
Γεωργία 

Στο βόρειο τμήμα της χώρας κυριαρχεί η κτηνοτροφία, λόγω της φτωχής 
σύστασης μεγάλου μέρους των εδαφών που δεν ευνοεί τις αγροτικές καλλιέργειες. 
Λόγω των δυσμενών κλιματικών και εδαφολογικών συνθηκών μεγάλου τμήματος της 
χώρας, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις καλύπτουν μόνον το 32% της συνολικής 
επιφανείας. Το 45% της συνολικής επιφανείας καλύπτεται από δάση και η ξυλεία 
αποτελεί ένα από τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα. Στο νότιο τμήμα της χώρας καθώς και 
στην δυτ. Σιβηρία υπάρχουν διάφορες καλλιέργειες με κυρίαρχα τα δημητριακά. 
Πάντως, η εκτεταμένη βιομηχανική μόλυνση, η υπερεντατική εκμετάλλευση των εδαφών 
καθώς και η συχνά επιλογή ακατάλληλων καλλιεργειών έχουν προκαλέσει εκτεταμένα 
προβλήματα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Φυτική παραγωγή (εκ. τόννοι)
Δημητριακά 65,5 85,2 86,6 67,2 78,1 78,0
    Σιτάρι 34,5 47 50,6 34,1 45,3 47,6
Πατάτες 34 35 32,9 36,7 35,9 37,5
Λαχανικά 12,5 13,3 13 14,8 14,6 15,2
Ζαχαρότευτλα 14,1 14,6 15,7 19,4 21,7 21,4
Σπόροι ηλίανθου 3,9 2,7 3,7 4,9 4,7 6,4
Ζωική παραγωγή
Κρέας (εκ. τόννοι - βάρος σφαγμένο) 4,4 4,5 4,7 4,9 4,9 μη διαθ.
Γάλα (εκ. τόννοι) 32,3 32,9 33,5 33,4 32 31,0
Αυγά (δις.) 34,1 35,2 36,3 36,5 35,6 36,8

Πηγή: RosStat, Statistical Yearbook of RF, Info on Social and Econ. Situation in the RF

Αγροτική παραγωγή 

 
 

Η κολεκτιβοποίηση της σοβιετικής περιόδου είχε ως αποτέλεσμα φαινόμενα 
κακοδιοίκησης, μικρής αποδοτικότητας και εξάρτησης από κρατικές επιδοτήσεις. Μετά 
την αλλαγή του καθεστώτος, η αδυναμία αγοράς της γης αποτέλεσε το σοβαρότερο 
πρόβλημα ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής. Παρ’ όλο που το Σύνταγμα του 1993 
προβλέπει την δυνατότητα της ατομικής ιδιοκτησίας γης, μόλις τον Ιούνιο 2002 
ψηφίσθηκε ο σχετικός εφαρμοστικός νόμος. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, με 
κυριότερη την διάταξη που δεν επιτρέπει σε ξένους την αγορά αλλά μόνον την ενοικίαση 
γης για μία περίοδο έως 49 ετών. 

Το 1998, η παραγωγή έφθασε στο κατώτατο επίπεδο. Την περίοδο 1999-2001 η 
παραγωγή αυξανόταν ετησίως με ρυθμό 27%. Το 2002 η Ρωσία για πρώτη φορά 
σταμάτησε τις εισαγωγές δημητριακών και ξεκίνησε τις εξαγωγές. Την περίοδο 2003-
2005 η μέση ετήσια αύξηση ήταν μικρότερη, της τάξης του 3%. Ο αγροτικός τομέας 
εξακολουθεί να στηρίζεται στις κρατικές επιδοτήσεις, σε φορολογικές απαλλαγές, σε 
φθηνά δάνεια που δεν επιστρέφονται, καθώς και σε εξαγωγικές επιδοτήσεις και 
εισαγωγικούς δασμούς επί των ξένων τροφίμων. 

Επί σοβιετικής περιόδου, η Ρωσία είχε την 4η μεγαλύτερη αλιευτική βιομηχανία 
παγκοσμίως μετά την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Παρά την μείωση της 
παραγωγής των τελευταίων ετών, η Ρωσία εξακολουθεί να παράγει το 25% της 
παγκόσμιας παραγωγής φρέσκων και κατεψυγμένων ιχθύων, καθώς και το 1/3 της 



παγκόσμιας παραγωγής κονσερβοποιημένων προϊόντων. Οι εξαγωγές παρουσιάζουν 
αυξητική πορεία. Το 2003 εξήγαγε 337.000 τόνους φρέσκων και κατεψυγμένων ψαριών. 
Το κυριότερο πρόβλημα είναι η εξάντληση των αποθεμάτων των θαλασσών τα οποία 
έχουν πέσει σε επικίνδυνο επίπεδο. 
Ξυλεία 

Η Ρωσία είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς και εξαγωγείς 
ξυλείας του κόσμου, παρ’ όλο που οι επιδόσεις της είναι κατώτερες των δυνατοτήτων 
της. Διαθέτει 75 δις κ.μ. υλοτομήσιμων ποσοτήτων (¼ των παγκόσμιων αποθεμάτων). 
Ωστόσο, η κακή διαχείριση κατά την σοβιετική περίοδο οδήγησε στην καταστροφή 
μεγάλου μέρους των δασών της, ιδίως επί ευρωπαϊκού εδάφους, με αποτέλεσμα η 
παραγωγή να μετακινείται ολοένα και ανατολικότερα. Η Σιβηρία την δεκαετία του ’90 
έδινε το 1/3 του συνόλου της ρωσικής παραγωγής από ¼ την δεκαετία του ’70. Οι 
στρεμματικές αποδόσεις είναι μικρό μόνο τμήμα των αντιστοίχων της Φινλανδίας και 
των ΗΠΑ και οι επενδύσεις παραμένουν χαμηλές. Η παραγωγή ξυλείας, χάρτου και 
χαρτοπολτού μειώθηκε κατά τα 2/3 μεταξύ 1990 και 1998, ωστόσο τα επόμενα έτη 
άρχισε να σημειώνεται άνοδος κυρίως χάρις στην άνοδο των εξαγωγών. 

Τον Δεκέμβριο 2006 δόθηκε στην δημοσιότητα το σχέδιο του νέου δασικού 
κώδικας που μεταβάλλει ριζικά τις προϋποθέσεις εξαγωγής ρωσικής ξυλείας. 
Οι στόχοι του είναι οι εξής: 

 καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας μέσω ενός νέου συστήματος 
διαχείρισης των αδειών υλοτόμησης 

 δημιουργία μεγάλων καθετοποιημένων μονάδων 
 αύξηση της προστιθέμενης αξίας επί των εξαγομένων προϊόντων 
 αύξηση της παραγωγής κατά 52% έως το 2010 ώστε να φθάσει τα €16 δις. 

Απώτατος στόχος είναι τα €100 δις. έως το 2015. 
 μείωση των εισαγωγικών δασμών για εξοπλισμό που ενσωματώνει τεχνολογία 
 μείωση των εξαγωγικών δασμών για τα μεταποιημένα προϊόντα 

Διακρίνονται τρεις κατηγορίες επενδύσεων: κοπτήρια, παραγωγή πάνελ και 
παραγωγή πολτού (saw mills, panel mills και  pulp mills). Η τελευταία κατηγορία θα έχει 
το υψηλότερο καθεστώς με τα περισσότερα ευεργετήματα. Κατά συνέπεια, τόσο οι 
υφιστάμενες όσο και οι μελλοντικές επενδύσεις αυτής της κατηγορίας είναι ασφαλείς 
γιατί τα προϊόντα τους δεν πρόκειται να θιγούν. Έως σήμερα έχουν σωρευτικά 
επενδυθεί €2 δις. ξένων κεφαλαίων στον κλάδο της ξυλείας. Ο νέος κώδικας μεταβάλλει 
τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκαν οι ξένες επενδύσεις στις πρώτες δύο κατηγορίες 
καθώς αναμένεται να ακριβύνουν τα προϊόντα τους λόγω διαφορετικών επιβαρύνσεων. 

Προφανής σκοπός των αλλαγών είναι να σταματήσει η εξαγωγή ακατέργαστης 
ξυλείας και να αυξηθεί η εξαγωγή προϊόντων ξυλείας με υψηλή ρωσική προστιθεμένη 
αξία. 
Εξαγωγικοί δασμοί 

Η αύξηση των εξαγωγικών δασμών θεωρείται δεδομένη, ωστόσο δεν είναι 
σαφές το ύψος της αύξησης καθώς και η ημερομηνία έναρξης της αύξησης. 
 

Ημ/νία 
Εξαγ. 
Δασμός 

Ελάχιστη 
επιβάρυνση 
(1) 

Ελάχιστη 
επιβάρυνση 
(2) 

1/7/2007 10% €9/m3 €7-9/m3 
1/7/2008 13,50% €14/m3 €11/m3 



1/7/2009 17% €19/m3 €15-17/m3 

1/7/2010 20% €24/m3   
Πρόταση Ρωσικού Συμβουλίου Πολιτικής Δασμών και Λήψης Μέτρων 

Πρόταση Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δασών 
Κόστος τελωνειακής διασάφησης 

Η πρόταση προβλέπει την αύξηση του κόστους της εξαγωγικής τελωνειακής 
διασάφησης από Rub500 σήμερα (€14,5) σε Rub 10.000 – 11.000 (€290 – €319) που 
υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε €6/m3. H αύξηση αυτή είναι παράνομη βάσει των 
κανόνων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου γιατί καταφανώς υπερβαίνει το 
πραγματικό κόστος των τελωνειακών εργασιών. Επί πλέον, είναι τριπλάσια του 
κόστους της εισαγωγικής τελωνειακής διασάφησης. 
Τελωνειακά προβλήματα 

Πέραν των ανωτέρω ζητημάτων, τα Τελωνεία δυσχεραίνουν σοβαρά τους 
εξαγωγείς ρωσικής ξυλείας διότι απαιτούν πλέον κάθε φορτίο να αποτελείται από 
ξυλεία της ίδιας διαμέτρου. Η απαίτηση αυτή είναι παράλογη διότι αφ’ ενός ο 
εξαγωγικός δασμός είναι ίδιος ανεξαρτήτως διαμέτρου και αφ’ ετέρου αυξάνει 
σημαντικά το μεταφορικό κόστος. Παράλληλα 
Πρόσφατα πολλά περιφερειακά τελωνεία καταργήθηκαν με αποτέλεσμα τις 
καθυστερήσεις ιδιαίτερα των ευπαθών προϊόντων. 
Φυτοϋγειονομικά ζητήματα 

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι η τελωνειακή υπηρεσία απαιτεί να 
μπαίνουν σε καθεστώς καραντίνας οι ξύλινες παλέττες με τις οποίες μεταφέρονται 
εμπορεύματα που εισάγονται στην Ρωσία, συχνά ευπαθή, με αποτέλεσμα να μπαίνουν 
σε καραντίνα και τα προϊόντα που βρίσκονται πάνω στις παλέττες. Η εφαρμογή του 
μέτρου με την επίκληση λόγων φυτοϋγειονομικής προστασίας είναι αδικαιολόγητη και 
προκαλεί σημαντικές επιβαρύνσεις στις εταιρείες. 
2. Δευτερογενής τομέας 
Μεταποίηση 

Η μετακομμουνιστική Ρωσία κληρονόμησε μία βιομηχανική βάση που ήταν 
ενεργοβόρα, παρωχημένη τεχνολογικά (ιδίως σε ό,τι αφορά την μικρο-ηλεκτρονική) και 
στηριζόταν σε επιδοτήσεις. Επιπρόσθετα, ήταν προσανατολισμένη σε εργασίες χαμηλής 
προστιθεμένης αξίας και στην άμυνα. Οι επιδοτήσεις αυξάνονταν όσο μεγαλύτερος 
ήταν ο βαθμός μεταποίησης. Ως αποτέλεσμα αυτού, όταν μετά την αλλαγή καθεστώτος 
κόπηκαν οι επιδοτήσεις, υπέφεραν κυρίως οι τομείς που ήταν περισσότερο 
ανεπτυγμένοι τεχνολογικά. Ακόμη και σε τομείς όπου η χώρα διέθετε συγκριτικό 
πλεονέκτημα, όπως η αεροναυπηγική, η παραγωγή κατέρρευσε λόγω της έλλειψης 
κεφαλαίων και της διαφυγής του ανθρωπίνου δυναμικού. 

Το 1998 η βιομηχανική παραγωγή είχε μειωθεί στο 45% του επιπέδου του 1990. 
Οι βασικότεροι τομείς που είδαν την παραγωγή τους να καταρρέει ήταν αυτοί των 
καταναλωτικών αγαθών και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Την περίοδο 1999 – 2004 
σημειώθηκε ανάκαμψη της τάξης του 7% ετησίως, που ξεκίνησε όμως από πολύ χαμηλή 
βάση. 

 



2001 2002 2003 2004 2005
Εξόρυξη πρώτων υλών 78.8 84.2 91.5 97.7 99.0
Μεταποίηση 52.0 52.6 58.0 64.1 67.8

Τρόφιμα & Ποτά 58.9 63.1 67.5 70.5 73.6
Κλωστοϋφαντουργία 25.2 24.6 24.9 23.9 23.5
Πολτός & χαρτί 89.0 92.6 99.8 104.9 106.1
Καύσιμα 61.8 64.6 66.0 67.6 71.3
Χημικά 70.0 70.1 73.9 78.8 80.8
Ελαστικά & πλαστικά προϊόντα 53.3 53.4 56.3 63.9 67.4
Μη μεταλλικά ορυκτά 41.8 42.3 45.4 49.2 50.9
Μεταλλουργία 69.9 73.5 78.8 81.9 86.6
Μηχανήματα & εξοπλισμός 34.4 31.4 37.4 45.3 45.3
Ηλεκτρικός & οπτικός εξοπλισμός 49.1 45.3 64.9 87.3 105.4
Μεταφορικός εξοπλισμός 39.1 38.7 44.1 49.2 52.2

Πηγή: ΔΝΤ, RosStat, Selected Issues and Statistical Appendix

Βιομηχανική παραγωγή (1991=100)

 
 

Οι τάσεις της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας ήταν αντίστοιχες με ό,τι 
σημειώθηκε στον υπόλοιπο μεταποιητικό τομέα. Το 1998 η παραγωγή είχε πέσει στο 
45% του επιπέδου του 1990 αλλά η κατάσταση αντεστράφη το 1999. Τα επόμενα έτη, η 
μέση ετήσια αύξηση ήταν άνω του 10%, βοηθούμενη από τις αυξημένες δαπάνες της 
ρωσικής κυβέρνησης και την αύξηση των εξαγωγών. Ωστόσο, η άνοδος του 
μεταποιητικού τομέα δεν μεταβάλλει την εξάρτηση της ρωσικής οικονομίας από τις 
πρώτες ύλες, ιδίως την τελευταία περίοδο όπου στις διεθνείς αγορές οι τιμές των 
τελευταίων είναι σε υψηλό επίπεδο. Μόνον το 2005, η αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής κατά 5,7% ξεπέρασε την αύξηση της παραγωγής μεταλλείων – ορυχείων 
που ήταν 1,3%. 

Καλύτερη είναι η εξέλιξη του κλάδου οπλικών συστημάτων. Χάρις στις υψηλές 
δαπάνες του ρωσικού κράτους για εξοπλισμούς και στις αυξανόμενες εξαγωγές, ο 
τομέας σημειώνει γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Την περίοδο 2000 – 2002 οι εξαγωγές 
κυμάνθηκαν ετησίως σε $3,5-4 δις. Καλύτεροι πελάτες είναι η Κίνα και η Ινδία. Άλλοι 
πελάτες είναι το Ιράν, αλλά και το Ιράκ έως τον πόλεμο του 2003. Η ανάκαμψη της 
αμυντικής βιομηχανίας έχει αναγορευθεί σε πρώτη προτεραιότητα της ρωσικής 
κυβέρνησης ώστε μέσω των εξαγωγών να ενισχυθούν οι τομείς υψηλής τεχνολογίας. Το 
2007 η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε θετική μεταβολή 6,3%, έναντι 3,9% το 2006. 
 
Ενέργεια 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Πετρέλαιο (εκ.τόννοι) 323 348 380 421 459 470 480
Φυσικό αέριο (δισ. κ.μ.) 584 581 561 581 591 636 656
Άνθρακας (εκ.τόννοι) 258 269 253 275 280 298 309
Ηλεκτρισμός (δις. kwh) 871 888 889 915 931 952 991

Πηγή: RosStat

Ενέργεια

 
Πετρέλαιο 

Κατά την σοβιετική περίοδο, η παραγωγή πετρελαίου σημείωσε εντυπωσιακή 
αύξηση από 49 εκ. τόνους το 1955 σε 570 εκ. τόνους το 1987. Η διάλυση του σοβιετικού 
καθεστώτος επέφερε πλήγμα και στον πετρελαϊκό τομέα. Έως τα μέσα της δεκαετίας 
του ’90 η βιομηχανική ζήτηση είχε καταρρεύσει, οι υφιστάμενες μεγάλες πηγές είχαν 
εξαντληθεί και λόγω έλλειψης κεφαλαίων δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσουν οι έρευνες 
για νέες. Το 1996 η παραγωγή περιορίσθηκε στα 300 εκ. τόνους, έκτοτε όμως 



αυξανόταν κατά 600 – 800 χιλ. βαρέλια ετησίως έως το 2001. Το 2005 η παραγωγή 
ανήλθε σε 480 εκ. τόνους (9,2 εκ. βαρέλια ημερησίως) σύμφωνα με την Ρωσική 
Στατιστική Υπηρεσία (RosStat). Η άνοδος κατέστη δυνατή χάρις στις υψηλές διεθνείς 
τιμές του πετρελαίου κατά την περίοδο 1999 – 2006 που επέτρεψαν την ανάκαμψη των 
επενδύσεων και την ταχεία αύξηση της παραγωγής.  

Ωστόσο, μεγάλο πρόβλημα συνολικά για την ρωσική οικονομία, παραμένει ο μη 
επαρκής ρυθμός αναπλήρωσης των υφισταμένων αποθεμάτων με νέα. Σύμφωνα με το 
Υπουργείο Ενεργείας, το ποσοστό αναπλήρωσης την περίοδο 1999-2002 ήταν 85% και 
εκτιμάται ότι δεν έχει αυξηθεί τα επόμενα έτη. Tην περίοδο 2003-2004 οι αντλούμενες 
ποσότητες αυξήθηκαν κατά 10% ετησίως. Ωστόσο, στην συνέχεια την περίοδο 2005-
2006 το ποσοστό αύξησης έπεσε στο 2,5% ετησίως. Τυχόν επιβράδυνση Κατά συνέπεια, 
υπάρχουν αμφιβολίες για την δυνατότητα συνέχισης του έως το 2005 ρυθμού αύξησης 
της παραγωγής, παράγων που αν επαληθευθεί θα επιφέρει επιβράδυνση του ρυθμού 
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 

Το 2001 η Ρωσία κατέστη η 2η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα πετρελαίου στον 
κόσμο μετά την Σαουδική Αραβία. Το 2006 οι εξαγωγές αργού πετρελαίου αποτελούσαν 
το 34% του συνόλου των ρωσικών εξαγωγών προϊόντων και το 52% των εξαγωγών 
καυσίμων. Ωστόσο, από το 2005 μειώνονται κατά 2% ετησίως. Το 2006 ανήλθαν σε 248 
εκ.τόνους. Το κύριο μέσο μεταφοράς των εξαγομένων ποσοτήτων είναι μέσω του 
δικτύου αγωγών της κρατικής Transneft που έχει το σχετικό μονοπώλιο. Δεδομένου, ότι 
το δίκτυο απασχολείται στο 100% της δυναμικότητός του, οι εξαγωγείς έχουν στραφεί 
σε άλλες λύσεις, κυριότερη από τις οποίες είναι η μεταφορά με τον σιδηρόδρομο. Η λύση 
αυτή προσφέρεται όσο παραμένουν υψηλές οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. 

Δύο είναι οι παράμετροι που κατά βάση επηρεάζουν τις εξελίξεις: α) η ανάγκη 
ανεύρεσης κεφαλαίων ώστε να γίνουν επενδύσεις για την ανακάλυψη νέων πηγών και 
την εκμετάλλευσή τους με σκοπό την αναπλήρωση των υφισταμένων πηγών, β) η 
προσπάθεια της ρωσικής κυβέρνησης για μεγαλύτερο έλεγχο των ενεργειακών πόρων. 
Συνεπεία αυτών, οι ξένες επενδύσεις είναι ταυτόχρονα απαραίτητες αλλά και μη 
επιθυμητές. Ιδίως το 2007, η προσπάθεια «εθνικοποίησης» των πετρελαϊκών πηγών έγινε 
πιο έντονη με αποτέλεσμα η μελλοντική παρουσία των μεγάλων ξένων πετρελαϊκών 
στην Ρωσία να είναι αβέβαιη. Συνεπεία των αποκρατικοποιήσεων των αρχών του ’90 
και των συγχωνεύσεων μετά από το 2000, η Ρωσία αποτελεί την έδρα ορισμένων από 
τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες πετρελαίου παγκοσμίως. Με αποθέματα ύψους 15 
δις. βαρελιών, η LUKoil αποτελούσε πάντοτε την σημαντικότερη ρωσική εταιρεία. Έως 
την μεθοδευμένη αποκαθήλωση και επανακρατικοποίηση της κυριότερης παραγωγικής 
θυγατρικής της Υukos, τον Δεκέμβριο του 2004, η τελευταία αύξανε γοργά τα μεγέθη της 
και απειλούσε την πρωτοκαθεδρία της LUKoil. Τον Απρίλιο του 2003 η Yukos επιχείρησε 
να γίνει μία από τις 5 σημαντικότερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο μέσω της 
συγχωνεύσεώς της με την Sibneft. Ωστόσο, μετά την σύλληψη των διευθυντικών 
στελεχών της Yukos, Platon Lebedev και Michail Khodorkovsky, η Sibneft αποσύρθηκε 
από το εγχείρημα το οποίο δεν προχώρησε. Η YUKOS τον Αύγουστο 2006 δεν μπόρεσε 
να αποφύγει την χρεοκοπία ενώ η κυριότερη θυγατρική της Yuganksneftegaz είχε ήδη 
περιέλθει υπό τον έλεγχο της κρατικής Rosneft. Τα υπολειπόμενα περιουσιακά στοιχεία 
της YUKOS στα μέσα του 2007 περιήλθαν υπό τον έλεγχο της ιταλικής ΕΝΙ, η Gazprom 
όμως διατηρεί το δικαίωμα εξαγοράς τους εντός ενός έτους. 

Μετά το 2000, οι ξένοι επενδυτές άρχισαν να βλέπουν τον ρωσικό πετρελαϊκό 
τομέα με αυξανόμενο ενδιαφέρον παρά το δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον. Η πολιτική 
και οικονομική σταθερότητα, η άνοδος των διεθνών τιμών και η βελτίωση που 



σημειώθηκε στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ρωσία, προσείλκυσε πολύ 
σημαντικές ξένες επενδύσεις.  

Η μεγαλύτερη εξ αυτών πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2003, όταν η BP 
(Hν.Βασίλειο) προχώρησε στην συγχώνευση του ενεργητικού της στην Ρωσία με εκείνο 
του Ομίλου Alfa/Access-Renova που ήλεγχε την Truymen Oil Co. (TNK), ήδη μία από τις 
μεγαλύτερες της χώρας. 

Το Σεπτέμβριο 2004, η ConocoPhillips εξαγόρασε έναντι $2 δις. το 7,6% της 
LUKoil που ανήκε στο ρωσικό κράτος. Πάντως, με εξαίρεση ολιγάριθμες επενδύσεις σε 
υποθαλάσσια κοιτάσματα στις οποίες μετέχουν η Royal Dutch / Shell (Ην.Βασίλειο / 
Ολλανδία) και η ExxonMobil (ΗΠΑ), σπανίζουν οι μεγάλες επενδύσεις. Αιτία είναι η 
ασαφής στάση της κυβέρνησης έναντι των ξένων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα. 
Τον Φεβρουάριο 2005, η κυβέρνηση εξήγγειλε την ψήφιση Νόμου με τον οποίο θα 
απαγορευόταν η συμμετοχή ξένων εταιρειών, ακόμη και αν οι βασικοί μέτοχοι ήταν 
Ρώσοι, σε διαγωνισμούς που αφορούν «στρατηγικούς τομείς» της οικονομίας. Μόνον 
εταιρείες που είναι τουλάχιστον κατά 51% ρωσικές και έχουν έδρα την Ρωσία θα 
μπορούν να μετέχουν στους διαγωνισμούς. 
Φυσικό αέριο 

Η μεγαλύτερη παραγωγή φυσικού αερίου, στη Ρωσία, σημειώθηκε το 1991 με 
643 δις. κ.μ. και σταδιακώς έως το 2002 έπεσε στα 591 δις. κ.μ. Έκτοτε, σημείωσε μικρή 
άνοδο φθάνοντας το 2006 τα 656 δις. κ.μ. εκ των οποίων το 84% οφείλεται στην 
Gazprom. Το υπόλοιπο ποσοστό οφείλεται σε ανεξάρτητους παραγωγούς οι οποίοι 
μάλιστα αύξησαν την παραγωγή τους το 2006 κατά 12% σε 104 δις. κ.μ., δεν 
επιτρέπεται όμως να κάνουν εξαγωγές. Ωστόσο, από τα 656 δις. κ.μ. εξάγονται μόνον 
τα 200 δις. κ.μ. Η κυβέρνηση στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής στα 950 δις. κ.μ. χάρις 
σε σχεδιαζόμενες επενδύσεις ύψους $4,5 δις.  

Η Gazprom χρησιμοποιεί τις εξαγωγές για να επιδοτεί την εσωτερική 
κατανάλωση, καθώς η τιμή διάθεσης στην Ρωσία αποτελεί μόλις το 20% της διεθνούς. 
Καθώς οι χαμηλές τιμές ευνοούν την βιομηχανική παραγωγή και ικανοποιούν τα 
νοικοκυριά, η κυβέρνηση αντιστέκεται στις έξωθεν προτάσεις εξίσωσης των διεθνών και 
εσωτερικών τιμών. Πάντως, η χαμηλή τιμής διάθεσης στην βιομηχανία ευνοεί τις μη 
ανταγωνιστικές ρωσικές βιομηχανίες, καθώς συντελεί στο να διατηρούνται τεχνητά εν 
ζωή. Το ζήτημα είχε αναγορευθεί σε σημείο τριβής εν όψει της ένταξης της Ρωσίας στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ωστόσο η ρωσική κυβέρνηση κατάφερε να μη το 
περιλάβει στις παραχωρήσεις που έκανε. Η σταθερή άρνηση της ρωσικής πλευράς 
οφείλεται στο ότι δεν επιθυμεί να σταματήσει την επιδότηση της ρωσικής βιομηχανίας ή 
να προκαλέσει κοινωνική δυσαρέσκεια καθώς άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου θα 
οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού. Παρ’ όλα αυτά, έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα 
σταδιακής αύξησης των εσωτερικών τιμών διάθεσης ώστε αυτές να εξισωθούν 
μακροπρόθεσμα με τις διεθνείς. Το πότε θα γίνει αυτό ποικίλλει αναλόγως με το ποια 
πλευρά κάνει τους υπολογισμούς. Η τιμή διάθεσης στους βιομηχανικούς χρήστες θα 
αυξηθεί από το σημερινό επίπεδο των $45/1.000 κ.μ. σε $110-120 έως το 2010 και σε 
$130-140 έως το 2015.  Η ρωσική πλευρά θεωρεί ότι οι τιμές θα εξισωθούν το 2011 
συνυπολογίζοντας εξαγωγικούς δασμούς που εισπράττει το ρωσικό κράτος και κόστος 
χρήσης αγωγών. Στον υπολογισμό της προφανώς ξεχνά ότι οι δυτικοί καταναλωτές 
καταβάλλουν και όλα αυτά τα κόστη με αποτέλεσμα η τιμή να υπερβαίνει τα $240-
250/1.000 κ.μ. ενώ ο Ρώσος βιομηχανικός καταναλωτής δεν θα καταβάλλει άνω των 
$120. Οι τιμές για τους οικιακούς καταναλωτές στην Ρωσία αναμένεται να αυξηθούν 



κατά 15% το 2007, 14% το 2008 και 13% το 2009. Η επιδότηση τιμής αναμένεται να 
συνεχισθεί τουλάχιστον έως το 2015. 

Τα 2/3 των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη προέρχονται 
από την ρωσική Gazprom, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ποσότητας 
προέρχεται από την Αλγερία και φθάνει στον προορισμό της σε υγροποιημένη μορφή. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Επιτροπής Ενεργείας (ΙΕΑ), το 2004 οι κυριότεροι 
εισαγωγείς ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη ήταν οι εξής: 
 

(όλες οι ποσότητες σε δις. κ.μ.) Γερμανία Ουκρανία Ιταλία Τουρκία Γαλλία
Συνολική κατανάλωση 100,2 76,5 79,7 22,4 44,7
Σύνολο εισαγωγών 90,8 56,5 67,9 21,7 37,0
% επί συνολ. κατανάλωσης 0,9 0,7 0,9 1,0 0,8
Εισαγωγές από Ρωσσία 39,1 16,5 23,6 14,1 11,5
% επί συνολ. κατανάλωσης 39% 22% 30% 63% 26%

Εισαγωγές από Λευκορωσσία μέσω Ρωσσίας 40,0
% επί συνολ. κατανάλωσης 52%

Κυριώτερες χώρες εισαγωγείς ρωσσικού φυσικού αερίου

 
 

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, περιλαμβανομένων των 
Βαλτικών χωρών, έχουν την μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού 
αερίου. Ωστόσο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για όλες τις χώρες, κατά συνέπεια ο 
κατωτέρω πίνακας είναι ελλιπής. Ορισμένες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η 
Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εισάγουν καθόλου 
ρωσικό φυσικό αέριο. 

(όλες οι ποσότητες σε δις. κ.μ.) Σλοβακία Φινλανδία Βουλγαρία Λιθουανία Ελλάς Αυστρία
Συνολική κατανάλωση 6,7 4,9 3,1 3,1 2,7 9
Σύνολο εισαγωγών 6,9 4,9 2,9 2,6 2,6 8,4
% επί συνολ. κατανάλωσης 103% 100% 94% 84% 96% 93%
Εισαγωγές από Ρωσσία 6,9 4,9 2,9 2,6 2,2 6,7
% επί συνολ. κατανάλωσης 103% 100% 94% 84% 81% 74%

Πιο εξαρτημένες χώρες από το ρωσσικό φυσικό αέριο

 
 
Gazprom 

Η Gazprom αποτελεί δίχως αμφιβολία την πρώτη εταιρεία φυσικού αερίου 
παγκοσμίως καθώς διαθέτει το ένα τρίτο των παγκοσμίων αποθεμάτων και παράγει το 
84% της συνολικής ρωσικής παραγωγής. Η έλλειψη ανταγωνισμού έχει οδηγήσει σε 
μικρή αποδοτικότητα και σε αδιαφάνεια καθώς δεν υπάρχει διαχωρισμός παραγωγής, 
διανομής και πώλησης.  

Μετά την συγχώνευση της Gazprom με την κρατική πετρελαϊκή Rosneft στο α’ 
εξάμηνο του 2005, το κράτος κατέχει άνω του 50% της εταιρείας, αν και πάντοτε 
ασκούσε την διοίκηση. Πλέον, η Gazprom αποτελεί μία τεράστια ενεργειακή εταιρεία 
παγκοσμίου κλάσεως που συνδυάζει τους κλάδους πετρελαίου και φυσικού αερίου υπό 
τον ασφυκτικό έλεγχο της ρωσικής κυβέρνησης. 

Διάφορες αναλύσεις, ωστόσο, προκαλούν ανησυχία καθώς παρουσιάζουν 
πτυχές της εταιρείας σχετικώς άγνωστες στο ευρύ κοινό. Οι οικονομικές επιδόσεις της 
υστερούν κατά πολύ των άλλων εταιρειών παγκοσμίου κλάσεως. Ο λόγος 
κεφαλαιοποίησης της Gazprom ως προς τα αποθέματά της είναι πολύ χαμηλός και 
δηλώνει χαμηλή αποδοτικότητα και κακή διαχείριση. 

Ως μελανά σημεία για την Gazprom θεωρούνται τα εξής: 



-Η χρησιμοποίηση μίας μυστηριώδους εμβόλιμης εταιρεία για την μεταφορά  
φ.α. προς την Ουκρανία της προκάλεσε μόνο το 2004 απώλεια εσόδων περίπου $500 εκ. 

-Μετά την ρωσική κυβέρνηση, έχει το μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο χρέος στην 
χώρα ύψους $20 δις. 

-Μόλις το 10% των 300.000 υπαλλήλων της εταιρείας παράγουν το 83% της 
παραγωγής φυσικού αερίου. Το 38% των υπαλλήλων απασχολούνται σε 
δραστηριότητες άσχετες με τον πυρήνα της εταιρείας, όπως με αεροδρόμια, 
τηλεοπτικούς σταθμούς, εφημερίδες, θέρετρο στην Μ.Θάλασσα, πτηνοτροφική μονάδα, 
εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας, κ.λ.π. 

-Η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει τα οφειλόμενα χρέη. Ενώ οι οφειλές 
προς αυτήν αυξήθηκαν κατά 37% σε $4,2 δις., οι πωλήσεις αυξήθηκαν μόνον κατά 23%. 
Είναι το μόνο ρωσικό μονοπώλιο που βλέπει τις οφειλές προς αυτό να αυξάνονται 
ταχύτερα από τις πωλήσεις του. 

-Η εταιρεία υφίσταται  ζημίες τουλάχιστον $500 εκ. ετησίως από τις πωλήσεις 
φυσικού αερίου εντός της Ρωσίας λόγω της χαμηλής τιμής διάθεσης. Η έλλειψη 
επαρκών εσόδων δεν της επιτρέπει να προχωρήσει σε έργα εκσυγχρονισμού και στις 
απαραίτητες έρευνες για την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων. 

-Τα 2/3 της παραγωγής εξαρτώνται από 3 τεράστια κοιτάσματα και καθώς 
αυτά θα εξαντλούνται η έλλειψη νέων θα επιφέρει μείωση παραγωγής. 

-Η εταιρεία συνήψε πολλές ζημιογόνες συμβάσεις στο παρελθόν με τοπικές 
κοινότητες. 

-Το κόστος κατασκευών, υλικών και προσωπικού είναι υψηλότερο αυτού των 
ανταγωνιστών της. Ενδεικτικώς, κατά την κατασκευή του αγωγού Blue Sream προς την 
Τουρκία, το έργο κόστισε στην Gazprom $2,95 εκ./χλμ. ενώ στην Τουρκία $1,35 εκ./χλμ. 
Η εξήγηση βρίσκεται στην αδιαφάνεια των προμηθειών και την χρήση αλλεπαλλήλων 
στρωμάτων ενδιαμέσων εταιρειών. 

Μετά την απόκτηση του 50% της Gazprom από το κράτος, επετράπη από τον 
Δεκέμβριο 2005 η απόκτηση μετοχών της εταιρείας από ξένους επενδυτές. Συνεπεία 
αυτού, η Gazprom περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των 10 μεγαλυτέρων εταιρειών 
παγκοσμίως και έχει βελτιώσει τις δυνατότητες προσφυγής σε διεθνή δανεισμό. Το 2005 
για πρώτη φορά τα κοιτάσματα που ανεκάλυψε υπερέβαιναν τις ποσότητες φ.α. που 
άντλησε.  

Τέλος, οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης της Gazprom πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη για τους εξής λόγους: 

α) το 1/5 του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας και έχει 
απόλυτη ανάγκη το φθηνό αέριο για την επιβίωσή του ιδίως κατά την 
διάρκεια του ρωσικού χειμώνα, 

β) το σπάσιμο της εταιρείας σε επί μέρους λειτουργικές μονάδες (παραγωγή – 
διανομή – διάθεση) μπορεί να οδηγήσει σε πτώση των φορολογικών εσόδων 
του κράτους λόγω φοροδιαφυγής. Σήμερα, η Gazprom καταβάλλει το 25% 
των συνολικών φορολογικών εσόδων σε ομοσπονδιακό επίπεδο. 

γ) η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να δημιουργήσει μία νέα τάξη ολιγαρχών ή μάλλον 
να ενισχύσει κι άλλο τους ήδη υπάρχοντες, την στιγμή μάλιστα που άτομα 
της εμπιστοσύνης της δρέπονται τους καρπούς των εσόδων της εταιρείας.  

 
Ηλεκτρική ενέργεια 

Η οικονομική ύφεση που ακολούθησε την πτώση του κομμουνισμού προκάλεσε 
την μείωση στο μισό της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας. Το 1990 παρήγοντο 1.728 



δις. kwh ενώ το 1998 μόλις 827 δις. kwh. Ωστόσο, με την οικονομική ανάκαμψη 
αυξήθηκε και η παραγομένη ηλεκτρική ενέργεια σε 991 δις. kwh το 2006, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 4% έναντι του 2005.  

Το 67% της παραγομένης ενέργειας προέρχεται από θερμικούς σταθμούς με 
χρήση φυσικού αερίου. Η παραγωγή των υδροηλεκτρικών και πυρηνικών σταθμών 
αντιστοιχεί σε 18% και 15% αντιστοίχως του συνόλου. 

Η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας είναι σε μεγάλο ποσοστό 
απαρχαιωμένη. Οι 12 από τους 30 πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας 
χρησιμοποιούν ίδια τεχνολογία με αυτήν του ουκρανικού Chernobyl. Από το σύνολο, οι 
9 από αυτούς είναι σχεδόν 30 ετών, όσο είναι και η ωφέλιμη ζωή τους. Άλλοι έξι έχουν 
ηλικία 21-25 ετών. Το 60% των 256 υδροηλεκτρικών σταθμών είναι άνω των 25 ετών. 
Εκτιμάται ότι απαιτούνται επενδύσεις $5 δις - $10 δις. ετησίως επί μία δεκαετία για την 
διατήρηση εν ζωή του συστήματος. Ωστόσο, το ηλεκτρικό μονοπώλιο, Unified Energy 
System (UES) επενδύει μόλις $1 δις. Ετησίως κατά μέσο όρο ($1,25 δις. το 2005). Η 
αντίσταση στον εκσυγχρονισμό προέρχεται από το εσωτερικό της εταιρείας καθώς και 
από τις τοπικές κυβερνήσεις που προσπαθούν να προωθήσουν την δική τους 
βιομηχανική πολιτική. 

Μετά από πολύχρονες καθυστερήσεις, η κυβέρνηση το 2001 ενέκρινε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης με αρχικό ορίζοντα το 2006 που όμως ήδη είχε επιμηκυνθεί για το 2008. 
Αυτό προβλέπει α) το σπάσιμο της UES σε επί μέρους εταιρείες, β) την ιδιωτικοποίηση 
των περισσοτέρων εργοστασίων παραγωγής, γ) την σταδιακή απελευθέρωση των τιμών 
διάθεσης, κατ’ αρχήν στην χονδρική αγορά και κατόπιν σε επίπεδο τελικού 
καταναλωτού. Το δίκτυο διανομής καθώς και οι πυρηνικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί 
θα παραμείνουν υπό κρατικό έλεγχο. Επί του παρόντος, οι προσπάθειες 
επικεντρώνονται στην δημιουργία χονδρικής αγοράς ενεργείας. Όπως συμβαίνει και με 
το φυσικό αέριο, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος προϋποθέτει την άνοδο των 
τελικών τιμών διάθεσης, αφού σήμερα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς 
επιδοτούνται τόσο η βιομηχανία όσο και τα ασθενή λαϊκά στρώματα. 

Τον Οκτώβριο 2007, η EBRD συμφώνησε σε  εξαγορά μειοψηφικού πακέτου της 
εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας TGK-9 έναντι $199 εκατ. στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ιδιωτικοποίησης που πραγματοποιείται βάσει της τελικής φάσης  
αναδιάρθρωσης της εγχώριας αγοράς ενέργειας στη Ρωσία.  Με την επένδυση αυτή η 
ρωσική εταιρεία παραγωγής ενέργειας θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει σχέδια για την 
βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητάς της και τον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων. Για την Τράπεζα που συμμετέχει στην διαδικασία αναδιάρθρωσης της 
ρωσικής αγοράς ενέργειας από την εκκίνηση της το 2001 αυτή η συναλλαγή αποτελεί 
σημαντικό βήμα για την διαμόρφωση των προτύπων ιδιωτικών επενδύσεων στην 
ρωσική αγορά παροχής ενέργειας. Βάσει της συμφωνίας η TGK-9 θα πρέπει να 
υιοθετήσει συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική και να προχωρήσει σε αλλαγές για 
την καλή διοίκηση της εταιρείας. Η αύξηση της παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
ζωτικής σημασίας για την Ρωσία λόγω της αλματώδους οικονομικής ανάπτυξης. 
Περιοχές όπου λειτουργεί μεγάλος αριθμός βιομηχανιών όπως οι Sverdlovsk, Perm και 
Komi όπου δραστηριοποιείται η TGK-9 ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στο 
μέλλον. 
Μελλοντικά σχέδια αγωγών – Διαμάχη Κίνας-Ιαπωνίας  

Την τελευταία διετία, Κίνα και Ιαπωνία, αντιστοίχως η δεύτερη και τρίτη 
μεγαλύτερη εισαγωγός χώρα πετρελαίου παγκοσμίως, ανταγωνίζονται σκληρά η μία 
την άλλη προκειμένου να κερδίσουν την πρόσβαση στα κοιτάσματα πετρελαίου της 



ανατολικής Σιβηρίας. Η περιοχή, αν και ελάχιστα ανεπτυγμένη, εκτιμάται ότι μπορεί να 
διαθέτει κοιτάσματα υδρογονανθράκων 10 δις. τόνων. Η Ιαπωνία επιθυμεί να 
διαφοροποιήσει τις πηγές που της παρέχουν το πετρέλαιο που εισάγει καθώς σήμερα 
προμηθεύεται το 85% των αναγκών της από την Μέση Ανατολή. Η Κίνα, μετά από 
μακρά περίοδο επάρκειας των δικών της κοιτασμάτων, πλέον χρειάζεται μεγάλες 
εισαγωγές ώστε η οικονομία της να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Το σημερινό δίκτυο αγωγών της Ρωσίας διοχετεύει τον μαύρο χρυσό προς την 
Ευρώπη και τους λιμένες της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, όχι όμως και προς 
τα ανατολικά εδάφη της χώρας. Η Κίνα επιθυμεί την δημιουργία αγωγού μήκους 2.247 
χλμ. από το Angarsk της ανατολικής Σιβηρίας προς το Daqing των δικών της 
βορειοανατολικών εδαφών. Η Ιαπωνία υποστηρίζει την δημιουργία αγωγού μήκους 
3.880 χλμ. από το Angarsk προς τον ρωσικό λιμένα Nakhodka επί του Ειρηνικού 
Ωκεανού, πλησίον των ιαπωνικών ακτών. 

Και οι δύο χώρες προσέφεραν χρηματοδότηση προς το σχέδιο κατασκευής του 
αγωγού. Η ρωσική κυβέρνηση υπήρξε κατ’ αρχήν αντιφατική στις επιλογές της έναντι 
Ιαπωνίας και Κίνας χωρίς σταθερή γραμμή πλεύσης. Αρχικώς, στα μέσα του 2004 
φάνηκε να διάκειται θετικώς υπέρ του αγωγού προς το Daqing της Κίνας καθώς το 
σχέδιο ήταν μικρότερο σε απόσταση, φθηνότερο και εγγυάτο τις μακροπρόθεσμες 
σχέσεις των δύο χωρών. Τελικώς, τον Δεκέμβριο 2004 ο Ρώσος Πρωθυπουργός Fradkov 
ενέκρινε μία νέα εκδοχή του αγωγού προς τον Ειρηνικό. Ο αγωγός μήκους 4.130 χλμ. θα 
συνδέσει το Taishet της ανατολικής Σιβηρίας με τον κόλπο Perevoznaya, πλησίον του 
λιμένος Nakhodka. Θα έχει χωρητικότητα 80 εκ. τόνων ετησίως ή 1,6 εκ. βαρελιών 
ημερησίως. Η λύση αυτή σημαίνει ότι η ρωσική πλευρά θα έχει την δυνατότητα 
μεγαλύτερης επιλογής μεταξύ των πιθανών πελατών άρα και άσκησης πίεσης: Ν.Κορέα, 
Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία, δυτ. ακτή ΗΠΑ. Αν η Ρωσία επέλεγε την λύση του Daqing, 
τότε η οικονομική απόδοση της τεράστιας επένδυσης θα ήταν απολύτως εξαρτημένη 
από τις διαθέσεις μίας μόνον χώρας, της Κίνας. Το παράδειγμα του αγωγού Blue 
Stream που καταλήγει από την Ρωσία στην Τουρκία, γεγονός που η Τουρκία 
εκμεταλλεύεται ποικιλοτρόπως, φαίνεται ότι ώθησε στην επιλογή της λύσης του 
Ειρηνικού Ωκεανού. Ο αγωγός Blue Stream ολοκληρώθηκε την εποχή της υποχώρησης 
της ζήτησης, η Τουρκία διέκοψε τις εισαγωγές δύο μήνες μετά την έναρξή τους 
αξιώνοντας μείωση της τιμής διάθεσης παρά την συμφωνία που είχε υπογράψει και 
τελικώς υποχρέωσε τους Ρώσους να ενδώσουν. 

Η χρηματοδότηση του έργου δεν είναι ακόμη εξασφαλισμένη. Το αρχικό κόστος 
των $6 δις. πλέον έχει αυξηθεί σε $11 δις. - $12 δις υπό το βάρος της αύξησης της τιμής 
του χάλυβα αλλά και των προσθέτων περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Αρκετοί ειδικοί 
εκτιμούν ότι το κόστος θα ανέλθει σε $16 δις. Η Transneft που έχει το μονοπώλιο των 
αγωγών στην Ρωσία έχει περιορισμένες δυνατότητες εξεύρεσης χρηματοδότησης. Η 
ιαπωνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα βοηθήσει την χρηματοδότηση, δεν θα 
επιδοτήσει όμως την κατασκευή.  

O τότε Πρόεδρος Πούτιν με μία απροσδόκητη παρέμβαση, υιοθέτησε την λύση 
της παράκαμψης της Λίμνης Βαϊκάλης σε αρκετή απόσταση, αντίθετα με την λύση που 
είχε προκρίνει η Transneft. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ικανοποιούνται οι ξένες 
περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και φορείς εντός της Ρωσίας, το κόστος του έργου 
όμως αυξάνεται. 
Η τέταρτη σύνοδος του Διαρκούς Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα 
της Ενέργειας (Μόσχα, 01.05.09) 



Σύμφωνα με Εκπρόσωπο της Ευρ. Επιτροπής, στην εν λόγω σύνοδο, στην οποία 
συμμετείχαν ο Επίτροπος Ενέργειας, κ. A. PIEBALGS, ο Υπουργός Εμπορίου και 
Βιομηχανίας της Τσεχίας, κ. Martin RIMAN, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Επιχειρήσεων και Ενέργειας της Σουηδίας, κ. Maud OLOFSSON, ο 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ρωσίας, κ. Igor SECHIN, και ο Υπουργός Ενέργειας 
της Ρωσίας, κ. Sergey SHMATKO, ετέθησαν τέσσερα συκγεκριμένα θέματα: 

Α) Πρόταση-Υπόμνημα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. Dmitriy 
MEDVEDEV, για θέση σε εφαρμογή μιας νέας θεωρίας για την ενέργεια. 

B) Κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στον τομέα ενέργειας: Παρά την 
επίλυση του προβλήματος, μέσω των συναντήσεων του Πρωθυπουργού της 
Ρωσίας, κ Vladimir PUTIN, και της Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, κας 
Yuliya TYMOSHENKO, η ένταση που δημιουργήθηκε την τελευταία περίοδο 
αποδεικνύει ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα στην 
αποθήκευση πετρελαίου στην Ουκρανία και την διακίνηση του προς την ΕΕ. 

Γ) Αγωγός πετρελαίου ODESSA. 
Δ) Το πρόβλημα της ιδιωτικής ρωσικής εταιρείας SURGUTNEFTΕGAZ, η οποία 

εξαγόρασε μεγάλο μερίδιο της ουγγρικής κρατικής εταιρείας πετρελαιοειδών 
MOL (21,2% περίπου), και τα προβλήματα, που συναντά στην καταχώρισή 
της. Σημειώνουμε ότι το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας εκφράσθηκε αρνητικά 
για την εν λόγω συμφωνία. 

Αναφορικά με τα θέματα διασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, προτάθηκε ο 
συγχρονισμός των  ζωνών. Για τον σκοπό αυτό, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της 
Ε.Επιτροπής, προετοιμάζεται ειδική μελέτη σε δύο φάσεις, ήτοι: 

- την εναρμόνιση του συστήματος των βαλτικών χωρών με το σύστημα της ΕΕ, 
- την εναρμόνιση του συστήματος της ΕΕ με την Ρωσία και τις χώρες ΚΑΚ. 
Σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, ο επικεφαλής της ρωσικής Αντιπροσωπείας, 

και τωρινός Υπουργός ενέργειας κ. SHMATKO, ανέφερε ότι θα πρέπει να σταματήσουν 
οι έρευνες της ΕΕ για τις ρωσικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα κ-μ της. Τέλος, 
ο κ. OLOFSSON ευχαρίστησε τη Ρωσία για την συμμετοχή της στο Διεθνές Γραφείο 
Ενέργειας. 
 
Μεταλλουργία, Μεταλλεία – ορυχεία 

Το ρωσικό έδαφος είναι πολύ πλούσιο σε μεταλλεύματα και ορυκτά. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, η χώρα αποτελεί τον κυριότερο παραγωγό και εξαγωγό παγκοσμίως. Οι 
ρωσικές εξαγωγές σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την εξαγωγή τέτοιων προϊόντων, 
χωρίς συνήθως καμία προστιθεμένη αξία. Η Ρωσία διαθέτει το 1/5 της παγκόσμιας 
παραγωγής νικελίου και κοβαλτίου. Επίσης, είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 
κάρβουνου, σιδηρομεταλλευμάτων, χρυσού, πλατίνας και διαμαντιών. Επίσης, σε ό,τι 
αφορά ορισμένα μεταλλεύματα, η παραγωγή ελέγχεται από μία μόνον εταιρεία. Η 
εταιρεία Almazy Rossii-Sakha ελέγχει το 25% της παγκόσμιας παραγωγής διαμαντιών, η 
Norilsk Nickel το 30% της παραγωγής νικελίου και το 40% της πλατίνας, ενώ η Russian 
Aluminium το 12-13% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου. Ειδικότερα, σε ότι 
αφορά την παραγωγή διαμαντιών, η Ρωσία αρνείται να δημοσιεύσει τα επίσημα 
στοιχεία της παραγωγής της, καθώς για την αποτροπή του παράνομου εμπορίου που 
υποδαυλίζει πολεμικές συγκρούσεις ανά τον κόσμο έχουν τεθεί περιορισμοί της 
παραγωγής και εμπορίας. 
 
Αμυντική βιομηχανία 



Η Rosoboronexport, κρατική εταιρεία εξαγωγής οπλικών συστημάτων πήρε υπό 
τον έλεγχό της την αυτοκινητοβιομηχανία Avtovaz που παράγει το 70% των ρωσικών 
αυτοκινήτων και απασχολεί 110.000 άτομα. Εικάζεται ότι το κράτος σκοπεύει να θέσει 
υπό τον έλεγχό του την KAMAZ (μεγαλύτερος κατασκευαστής φορτηγών) και την Gaz 
(λεωφορεία).Στην συνέχεια, η Rosoboronexport απέκτησε το μονοπώλιο της εξαγωγής 
οπλικών συστημάτων με εξαίρεση 17 μικρών παραγωγών που διετήρησαν το δικαίωμα 
εξαγωγής ανταλλακτικών στρατιωτικής τεχνολογίας. Κατόπιν, απέκτησε το 66% της 
VSMPO-Avisma, εταιρείας στην οποία οφείλονται τα 2/3 της παγκοσμίου παραγωγής 
τιτανίου. Το τιτάνιο έχει ευρεία χρήση στην κατασκευή αεροσκαφών. 
 
Αεροπορική βιομηχανία 

Τον Απρίλιο 2007 οι εταιρείες KrasAir, η Domodedovo Airlines, η Omskavia, 
Samara και η Sibaviatrans προχώρησαν σε συγχώνευση για την δημιουργία της AirUnion 
η οποία όταν ολοκληρωθεί και λειτουργικά θα είναι η 2η μεγαλύτερη της χώρας μετά την 
Aeroflot. Στο κράτος ανήκει το 51% της KrasAir, το 50% της Domodedovo Airlines και 
το 46,5% της Samara Αirlines. Οι άλλες δύο εταιρείες ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες. 
Επίσης, στο νέο σχήμα συμμετέχει και μία εταιρεία ονόματι AirUnion RRJ. Το κράτος 
έχει περίπου το 45% της νέας εταιρείας. Οι 5 αυτές εταιρείες το 2006 μετέφεραν 4,9 εκ. 
επιβάτες από 3,7 εκ. το 2005 και στόλο άνω των 70 αεροσκαφών ποικίλων τύπων. 
Στόχος της κυβέρνησης είναι η Ρωσία να έχει δύο αεροπορικές εταιρείες ικανές να 
ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό και εν γένει να δώσει ώθηση τόσο στις 
ρωσικές αεροπορικές μεταφορές όσο και στην αεροναυπηγική βιομηχανία που 
υποχωρούν διεθνώς. Επίσης, να ασκηθεί πίεση και προς τις άλλες ρωσικές αεροπορικές 
εταιρείες που λειτουργούν σήμερα, την TransAero και την Sibir που πλέον λέγεται S7. 
3. Τριτογενής τομέας 
Εμπόριο 

Επί σοβιετικού καθεστώτος, η οικονομία βασιζόταν στην παραγωγή και όχι 
στην κατανάλωση. Κατά συνέπεια, ο καταναλωτής ήταν παραμελημένος με συχνές 
ελλείψεις στην αγορά, μακριές ουρές για βασικά αγαθά και κακής ποιότητος προϊόντα 
και υπηρεσίες. Σε κάθε κομμάτι της αγοράς δραστηριοποιούνταν κρατικά μονοπώλια, 
ενώ τα κενά καλύπτονταν από ανεπίσημη ιδιωτική δραστηριότητα. Ωστόσο, επειδή τα 
καταστήματα ήταν σχετικώς μικρού μεγέθους και δεν απαιτούσαν υψηλά κεφάλαια, 
ήταν τα πρώτα που πέρασαν σε ιδιωτικό έλεγχο. Από αυτόν τον τομέα ξεκίνησε η 
ίδρυση των νέων εταιρειών. 

Η άνοδος των ατομικών εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με 
την γοητεία που ασκούσαν τα ξένα εμπορικά σήματα, την στιγμή μάλιστα που τα 
αντίστοιχα ρωσικά είχαν καταρρεύσει, οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των εισαγωγών 
καταναλωτικών ειδών και ταχεία άνοδο του λιανικού εμπορίου. Ο τομέας είναι ένας 
από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους της ρωσικής οικονομίας, με μέση ετήσια άνοδο 
της τάξης του11% την περίοδο 2001-2006. Το ύψος πωλήσεων το 2006 ανήλθε σε $318 
δις. ή ποσοστό 32% επί του ΑΕΠ. 

Η εξάπλωση δυτικού τύπου πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων είναι 
φανερή στις μεγάλες πόλεις. Εταιρείες όπως η ΙΚΕΑ (Σουηδία), Ramstore (Τουρκία), 
Metro (Γερμανία) έχουν πλέον καθιερωθεί. Παρά την εξάπλωση όμως, η Μόσχα έχει 
μόνον 45 τ.μ. εμπορικών κέντρων ανά 1000 κατοίκους σε σύγκριση με 150τ.μ. στην 
δυτική Ευρώπη. Πάντως, είναι σαφές ότι αυτή η σύγχρονη μορφή λιανικού εμπορίου θα 
συνεχίσει να στερεί μερίδιο αγοράς από τις παραδοσιακές αγορές που υπάρχουν 
διάσπαρτες στις μεγάλες ρωσικές πόλεις. 



 
Δίκτυα διανομής 

Το σύστημα διανομής προϊόντων κατανάλωσης στην Ρωσία παρουσίασε 
σημαντικές αλλαγές μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την απελευθέρωση 
των εισαγωγών στην χώρα. Κατά την διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης, η βιομηχανία 
ήταν προσανατολισμένη στην παραγωγή προϊόντων εξοπλισμού σε βάρος των 
προϊόντων κατανάλωσης. Μετά την απελευθέρωση των τιμών από το 1992  και την 
θέση σε εφαρμογή ενός καθεστώτος πιο εύκαμπτου  για την εισαγωγή των προϊόντων, 
δημιουργήθηκαν πολλά καταστήματα, περίπτερα και ‘supermarkets’. Τα δίκτυα 
διανομής αναπτύχθηκαν ξαφνικά και ορισμένοι τομείς παρουσιάζουν δίκτυα διανομής 
πλέον ανεπτυγμένα, ενώ σε άλλους τομείς βρίσκονται σε πρωτογενή μορφή. Κυρίως 
στις μεγάλες πόλεις όπως Μόσχα και Αγ. Πετρούπολη έχουν δημιουργηθεί καλά 
οργανωμένα κανάλια διανομής τα τελευταία χρόνια και στον τομέα της λιανικής 
πώλησης μεγάλα εμπορικά καταστήματα και εμπορικά κέντρα αναπτύσσονται με 
ταχείς ρυθμούς. Στην αγορά έχουν κάνει την εμφάνισή τους, επίσης, μεγάλες αλυσίδες 
καταστημάτων, εγχώριες και ξένες σε διάφορους τομείς π.χ. ηλεκτρικές συσκευές 
(Technosila, Mir, Video, Eldrado,), οικιακός εξοπλισμός (Klioutch, OK Dom Leroy-
merlin’ Obi, Ikea), καλλυντικά (L. Etoile, Ile de Beaute, Douglas, Rivoli), αθλητικά είδη 
(Sportmaster, Epitcenter, Intersport), κινητά-μηχανήματα τηλεπικοινωνιών (Evroset, 
Svyaznoi) φαρμακευτικά (36.6), τρόφιμα (Metro, Auchan) κα. 
 
Παραδοσιακές μορφές λιανικής πώλησης  

Τα καταστήματα  ‘ounivermag‘ -‘ouniveram’, (διακινούν πολλά προϊόντα πλην 
τροφίμων), τα καταστήματα ‘gastronom’ – ‘producty’ (τρόφιμα), ‘Sviet’ (φωτιστικά),  
‘Khoziaistvenny’ (οικιακός εξοπλισμός), τα περίπτερα και οι ανοιχτές αγορές, παρά το 
γεγονός ότι κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς χάνουν έδαφος, προς όφελος 
μοντέρνων καναλιών διανομής.  

Στις παραδοσιακές μορφές πώλησης περιλαμβάνονται τα: 
α) περίπτερα: προτείνουν στον καταναλωτή διάφορα προϊόντα, κυρίως 

τρόφιμα, και ανταγωνίζονται σοβαρά τα μαγαζιά  της γειτονιάς (πολύ πιο 
κοντά, ανοιχτά όλο το 24ωρο). Τα περίπτερα είναι πολυάριθμα στους 
δρόμους, αλλά στην Μόσχα υπάρχει προσπάθεια περιορισμού αυτών 
θεσπίζοντας σχετική νομοθεσία. 

β) καταστήματα της γειτονιάς: μετά την ιδιωτικοποίηση τους, έγινε προσπάθεια 
καλυτέρευσης της διάθεσης ποικιλίας προϊόντων, αλλά η γκάμα παραμένει 
περιορισμένη. Οι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων (‘producty’) κατέχουν 
συνήθως πολλά καταστήματα. Σήμερα τα καταστήματα αυτά κατέχουν 
μεγάλο μερίδιο της αγοράς. 

γ) οι ανοιχτές αγορές:  προτείνουν κυρίως τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά 
προϊόντα. Οι ανοιχτές αγορές, οι αγορές χονδρεμπορίου, ημι-
χονδρεμπορίου, και οι ειδικές αγορές (ενδύματα, τρόφιμα, ηλεκτρονικά) είναι 
συνήθως εγκατεστημένες στην περιφέρεια, στα περίχωρα μεγάλων πόλεων 
και προσφέρουν στους καταναλωτές ποικιλία προϊόντων χαμηλής κυρίως 
τιμής. 

 
Τομέας λιανικής πώλησης τροφίμων 

Η διάρθρωση των καναλιών διανομής στην Ρωσία άλλαξε σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια.  



 
Mορφή της διανομής τροφίμων στην Ρωσία 
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Mορφή της διανομής τροφίμων στην Ρωσία ανά περιφέρεια 

Η διανομή στην Ρωσία ανά περιφέρεια
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Τα πρώτα super market δυτικού τύπου,  εμφανίσθηκαν στην ρωσική αγορά,  
μετά το 1990, με περιορισμένες αρχικές επιφάνειες και απευθύνονταν κυρίως στους 
καταναλωτές υψηλών εισοδημάτων. Προς το παρόν, όλα είναι ευνοϊκά για την 
ανάπτυξη των νέων μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων, όπως το ευνοϊκότερο πολιτικό 
και οικονομικό κλίμα για την προσέλκυση επενδύσεων, η αύξηση των μέσων 
εισοδημάτων του Ρώσου καταναλωτή κ.α.. Μετά το 2000, παρατηρήθηκε μία μεγάλη 
ανάπτυξη των αλυσίδων καταστημάτων στην Ρωσία. Το 1997, για πρώτη φορά η 
μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων ‘Ramstor’ τουρκικών συμφερόντων άνοιξε 



καταστήματα στην Ρωσία και ακολούθησε η γαλλική ‘AUCHAN’ (τρόφιμα) κ.λ.π. 
Παράλληλα, οι ρωσικές αλυσίδες (Sedmoi Kontinent, Perekriostok, Pyaterochka, 
Kopeika, Tander) δραστηριοποιούνται δυναμικά στην αγορά.  

Το 2004 η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 20% σε 18% και η κατάργηση του 
φόρου λιανικής πώλησης 5% ευνόησαν την ανάπτυξη του εμπορίου με αποτέλεσμα την 
αύξηση του κύκλου εργασιών του τομέα λιανικής πώλησης, που το 2005 διαμορφώθηκε 
σε  245 τρις $, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 12% έναντι του 2004. Η ανοδική 
αυτή πορεία του κύκλου εργασιών του τομέα λιανικής πώλησης  αναμένεται να 
συνεχιστεί και τα επόμενα έτη.  

Ο μεγαλύτερος όμιλος λιανικής πώλησης τροφίμων της Ρωσίας είναι η ‘Χ5 
Group’, στον οποίο ανήκουν οι αλυσίδες super market ‘Perekreostok’, ‘Pyaterochka’, ενώ 
σημαντική θέση στην αγορά κατέχουν και η ‘Seventh Continent’, ο όμιλος ‘MARTA 
GROUP’, με τις Αλυσίδες ‘BILLA’ και  ‘GROSMART’, ο όμιλος ‘AUCHAN’. Προσφάτως 
η ‘URALSIB Financial’ απέκτησε πλήρη έλεγχο της αλυσίδας ‘discount supermarkets 
Kopeika’ με την εξαγορά του 50% ποσοστού της εταιρείας.  

Επόμενος στόχος των εταιρειών του κλάδου στην Ρωσία, αποτελεί η επέκταση 
των δικτύων διανομής στην επαρχία. Ωστόσο, η επέκταση στην επαρχία ζητάει μεγάλες 
επενδύσεις ιδιαίτερα στον τομέα ‘logistics’, πράγμα που ευνοεί τις περιφερειακές 
επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής βεβαίως οι ρωσικές αλυσίδες προπορεύονται σε σημεία 
πώλησης από τους ξένους ανταγωνιστές, ιδιαίτερα στην περιφέρεια (π.χ. δύο ρωσικές 
εταιρείες ‘Sibirskii Gigant’, Sibirskaia Goubernia’  κυριαρχούν στην Σιβηρία, άλλη ρωσική 
αλυσίδα η ‘Lenta’ κυριαρχεί στην Βορειο-Δυτική Ρωσία και η ‘Victoria’ με τις επωνυμίες 
‘Kvartal’ ‘Deshevo’ στην περιοχή του ‘Kaliningrand’. 
Τα εμπορικά κέντρα στη Ρωσία 

Κατά το 2006 στην Μόσχα, τα εμπορικά κέντρα αντιπροσώπευαν  σε επιφάνεια 
τα 2,9 εκατ. τ.μ. Η επέκταση των εμπορικών κέντρων δεν φαίνεται  να σταματήσει τα 
επόμενα  χρόνια. Υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον ανταγωνισμός μεταξύ των 
‘developers’ για την απόκτηση των προϊόντων μάρκας και επωνύμων ευρωπαϊκών και 
αμερικανικών προϊόντων. Οι τιμές των εμπορικών χώρων στην Ρωσία σήμερα είναι 
αρκετά υψηλές και ιδιαίτερα στην Μόσχα, που μπορεί να ξεπεράσει τα $4000 - $40000  
άνευ φόρου ανά τ.μ. Ειδικότερα, τα ενοίκια στα εμπορικά κέντρα πολυτελείας στο 
κέντρο της Μόσχας δύνανται να ανέλθουν από $3.000 έως $5.000 ανά τ.μ.. 

Το κύμα αυτό ανεγέρσεως νέων εμπορικών κέντρων στην Ρωσία, υπάρχει 
επίσης και στην περιφέρεια ιδιαίτερα στην Βορειοδυτική Ρωσία (Αγία Πετρούπολη), στα 
Ουράλια (περιοχή Ekateribourg), στη Σιβηρία (Novossibirski), στο Κέντρο  (περιοχή ‘Niji-
Novgorod’ και ‘Samara’ και περιοχή του νότου ‘Rostov–Don’. Παρατηρείται, επίσης, το 
φαινόμενο του κλεισίματος των παραδοσιακών αγορών στην Μόσχα και την 
αντικατάστασή τους από  εμπορικά κέντρα. Όπως συνηθίζεται να λέγεται, κάθε ημέρα 
ανοίγει ένα εμπορικό κέντρο στην Ρωσία. 

Βάσει έρευνας που διεξήχθη από την εταιρεία «Magazin Magazinov» σε 
συνεργασία με την εταιρεία real estate CB Richard Ellis το 2008 οι υψηλότερες πωλήσεις 
ανά τετραγωνικό μέτρο καταγράφηκαν στη Μόσχα και όχι σε πόλεις της Δυτικής 
Ευρώπης όπως το Παρίσι ή το Λονδίνο. Το 2008 ένα κατάστημα γνωστής εταιρείας 
ρούχων στο κεντρικό εμπορικό κέντρο Okhotniy Ryad πούλησε  εμπορεύματα αξίας 
μεταξύ $25.000-$26.000 ανά τετραγωνικό μέτρο ενώ το κατάστημα της μάρκας ΖΑRA 
σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Μόσχας είχε πωλήσεις $30.000/τετ.μετρ.  Οι υψηλές 
αυτές αποδόσεις δεν αφορούν μόνο σε καταστήματα ρουχισμού, υψηλές πωλήσεις ανά 
τετραγωνικό μέτρο είχαν και αλυσίδες καταστημάτων super-market όπως η Pyateroshka 



στη Μόσχα ($7.000/τετ. μετρ. ετησίως), τα AUCHAN ($19.000/τετ. μετρ), Carousel 
($10.000/m2), ενώ τα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας ΙΚΕΑ, για τα οποία η μέση 
παγκόσμια αξία πωλήσεων ανά τετραγωνικό κυμαίνεται σε $6300, στη Ρωσία 
κατέγραψε πωλήσεις $14300. Όσον αφορά στα εμπορικά κέντρα, στο “Evropeiski», 
εμπορικό κέντρο σε κεντρικό σημείο της Μόσχας, καταγράφονται πωλήσεις αξίας 
$24000/τετ μέτρο ετησίως, ενώ στο εμπορικό κέντρο «Megamall» στα προάστια της 
Μόσχας, οι πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχονται σε $6000-7000 ετησίως. Τα 
νούμερα αυτά ξεπερνούν κατά πολύ, σύμφωνα με την έρευνα, αυτά που 
καταγράφονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης και για το λόγο αυτό πολλές εταιρείες 
ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την παρουσία τους στη ρωσική αγορά.  

 Ως παράγοντες που έχουν συνδράμει στην εξέλιξη αυτή αναφέρονται η 
συγκέντρωση πληθυσμού,  τα υψηλά εισοδήματα καθώς και οι υψηλές τιμές. Είναι 
γεγονός ότι κάποια αγαθά πωλούνται στη Ρωσία σε τιμές έως και διπλάσιες αυτών 
στην Ευρώπη, συνεπώς ακόμα και αν ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό κατάστημα έχει  τον 
ίδιο αριθμό πελατών τα έσοδα ανά τετραγωνικό μέτρο θα ήταν χαμηλότερα. Επίσης, οι 
εξελίξεις αυτές σχετίζονται με το γεγονός ότι η Ρωσία είναι μια αναδυόμενη αγορά και 
δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα, όπως οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές όπου η αγορά είναι 
περισσότερο συγκεντρωμένη και οι μεγάλες εταιρείες ελέγχουν σημαντικό ποσοστό της. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης, όπως ο όμιλος Χ5, στη 
Ρωσία ελέγχουν ποσοστό μόλις 5-6 τοις εκατό της αγοράς. Καθώς η αγορά «ωριμάζει» 
και πλησιάζει περισσότερο τα ευρωπαϊκά δεδομένα οι αποδόσεις αυτές αναμένεται να 
μειωθούν. Βεβαίως τα εν λόγω στοιχεία αναμένεται να επηρεαστούν το 2009 από την 
γενικότερη οικονομική κατάσταση και  την αναμενόμενη πτώση στην κατανάλωση.  
Μεταφορές 
Οδικές μεταφορές 

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν μία προβληματική κατάσταση σε 
ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο της χώρας. Το 2005 υπήρχαν 897.000 χλμ. οδικού δικτύου 
ενώ το 1995 υπήρχαν 940.000 χλμ. Σημειώνεται μία ποιοτική μεταβολή καθώς σήμερα το 
79% των δρόμων είναι ασφαλτοστρωμένοι από 77% το 1992. Ωστόσο, η κατάσταση 
είναι κατά πολύ κατώτερη εκείνης της δυτικής Ευρώπης με αποτέλεσμα να 
σημειώνονται 24 θάνατοι ανά 100.000 άτομα (συνολικά 34.000 νεκροί) εν συγκρίσει με 8 
στην Γαλλία και 5 στο Ην.Βασίλειο, παρ’ όλο που σε αυτές τις χώρες ο αριθμός των 
αυτοκινήτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Παράλληλα, το οδικό μεταφορικό έργο 
αυξάνεται και έφθασε το 2005 τα 194 δις. τόνο-χλμ. 
 

2001 2002 2003 2004 2005
Σύνολο 3,592 3,802 4,106 4,372 4,491
Σιδηροδρομικώς 1,434 1,510 1,669 1,802 1,858
Οδικώς 160 167 173 182 194
Αεροπορικώς 94 93 65 47 48
Εσωτερικά ύδατα 76 73 71 78 71
Αγωγοί 797 896 1,003 1,116 1,156

Πηγή: RosStat

Μεταφορές (εμπορεύματα, δισ. τοννο-χλμ.)

 
Σιδηροδρομικές μεταφορές 

Το 2004 μεταφέρθηκε σιδηροδρομικώς το 41,3% του συνόλου των εγχωρίων 
φορτίων, από 31% το 1991 (στο σύνολο περιλαμβάνεται και η μεταφορά πετρελαίου και 



φυσικού αερίου μέσω αγωγών). Τόσο η μεταφορά επιβατών όσο και φορτίων είναι 
αρκετά χαμηλότερο από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν από την διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης. Λόγω της ανεπάρκειας των λιμένων να εξυπηρετήσουν την αύξηση 
των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, το βάρος μεταφέρεται στο σιδηροδρομικό δίκτυο. 
Tο 10% του εξοπλισμού αντιμετωπίζει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και πάνω από το 
ήμισυ του δικτύου χρειάζεται εκσυγχρονισμό. Η Ρωσία διαθέτει 149.000 χλμ. γραμμών. 
Εξ αυτών τα 85.000 χλμ. εξυπηρετούν είναι γενικού σκοπού ενώ τα 62.000 χλμ. 
εξυπηρετούν συγκεκριμένες βιομηχανίες. Το 48% του δικτύου γενικού σκοπού είναι 
ηλεκτροδοτούμενο. Οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι εξακολουθούν να διοικούνται, όπως και 
κατά την σοβιετική περίοδο, από το Υπουργείο Μεταφορών. Το 2001 η κυβέρνηση έθεσε 
σε εφαρμογή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης σε τρεις φάσεις που προβλέπει την 
δημιουργία μίας μερικώς ιδιωτικής εταιρείας έως το 2010. Ωστόσο, η πρόοδος που 
σημειώνεται είναι αργή, καθώς οι σιδηρόδρομοι αποτελούν τον κύριο τρόπο μεταφοράς, 
συνεπώς έχουν στρατηγική σημασία για την χώρα και απασχολούν 1,5 εκ. άτομα.  
Ποτάμιες μεταφορές 

Οι μεταφορές μέσω ποταμών σημειώνουν διαρκή πτώση. Το 2004 προσήλκυσαν 
κάτω από το 2% των συνολικών φορτίων (σε τοννο-χλμ.) από 3,6% το 1991. Η Ρωσία 
έχει σημαντικό αριθμό μεγάλων ποταμών, όμως οι μακρύτεροι βρίσκονται στην Σιβηρία 
και εκβάλλουν στον Αρκτικό Ωκεανό. Κατά συνέπεια, ο βόρειος προσανατολισμός τους 
δεν διευκολύνει την ανάπτυξη των ποταμίων μεταφορών, καθώς ο κύριος όγκος των 
φορτίων κινείται στον άξονα δύσης – ανατολής. 
Αεροπορικές μεταφορές 

Το 2005 η αεροναυτική βιομηχανία παρήγαγε 30 αεροσκάφη από μόλις 4 το 
2004. Στο απόγειο της παρήγαγε 400 αεροσκάφη ετησίως. Τον Απρίλιο 2007 ιδρύθηκε η 
United Aircraft Building Corp. (UABC) η οποία ελέγχεται κατά 51% από το κράτος και 
στην οποία συνενώθηκαν 19 εταιρείες με 120.000 εργαζομένους, όπως οι MiG, Irkut, 
Sukhoi, Ilyushin και Tupolev. Στόχος είναι η παραγωγή 120 αεροσκαφών ετησίως. Κατ’ 
αρχήν σχεδιάζεται η ανάπτυξη και κατασκευή του Superjet, ενός επιβατηγού 
αεροσκάφους μεσαίων αποστάσεων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι έως το 2024 οι εγχώριες 
βιομηχανίες δεν θα καλύπτουν πάνω από το 10% των αναγκών των ρωσικών 
αεροπορικών εταιρειών. 

Το 2005 ο αριθμός των επιβατών έφθασε τα 37 εκ. ή 6% αύξηση από το 2004. 
Όμως το 1992 είχαν μεταφερθεί 65 εκ. επιβάτες. Οι ρωσικές εταιρείες αντιμετωπίζουν 
αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις ξένες εταιρείες που αύξησαν το 2005 τον αριθμό των 
επιβατών τους κατά 12% ενώ οι ρωσικές μόλις κατά 2%. Η Aeroflot με 90 αεροσκάφη 
έχει άνω του 50% της συνολικής κίνησης. 

Ο ρωσικός στόλος είναι σε γενικές γραμμές πεπαλαιωμένος, καθώς άνω του 
50% των αεροσκαφών έχει ηλικία άνω των 15 ετών. Το γεγονός αυτό προκαλεί πολλές 
ανησυχίες ως προς την ασφάλεια των πτήσεων. Μετά την κατάργηση του μονοπωλίου 
της Aeroflot στις αρχές του ‘90, δημιουργήθηκαν 400 εταιρείες εκ των οποίων διέθεταν 
ένα ή δύο αεροσκάφη. Παρ’ όλο που το 2002 υπήρχαν ακόμη 267 εταιρείες αλλά ο 
αριθμός τους συνεχίζει να μειώνεται.  

Τον Απρίλιο 2007 πέντε αεροπορικές εταιρείες συγχωνεύθηκαν σε μία νέα με την 
επωνυμία AirUnion. Πρόσφατα μετά από την νέα αεροπορική συνάντηση των δύο 
πλευρών αυξήθηκαν οι προορισμοί, αλλά και οι εταιρείες, που εκτελούν πτήσεις στις 
δύο χώρες. 
Λιμένες 



Η Ρωσική Ομοσπονδία διαθέτει 43 θαλασσίους λιμένες. Οι κυριότεροι είναι η 
Αγία Πετρούπολη και το Καλίνιγκραντ στην Βαλτική, το Νοβοροσσίσκ και το Σότσι 
στην Μαύρη Θάλασσα, το Βλαδιβοστόκ, το Nakhodka, το Magadan και το Petropavlovsk 
στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η ανάπτυξη των λιμένων υπαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό από 
τις ανάγκες των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών της χώρας οι οποίες πιέζονται να 
αυξήσουν τις εξαγωγικές τους δυνατότητες. Η Transneft, κρατική εταιρεία που έχει το 
μονοπώλιο μεταφοράς πετρελαίου μέσω αγωγών, υλοποιεί διάφορα σχέδια αύξησης 
της εξαγωγικής δυναμικότητος. Εκτός του τερματικού σταθμού του Primorsk, κοντά 
στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από το 2001, επεκτείνεται 
το σύστημα αγωγών της Βαλτικής που τον τροφοδοτούν, ώστε να αυξηθεί η 
δυναμικότητά του από 12 εκ. τόνους/έτος τώρα σε 29 εκ. τ/ε το 2010. Επίσης, 
συνεχίζεται η βελτίωση των δυνατοτήτων του Νοβοροσσίσκ στην Μαύρη Θάλασσα. 
Τουρισμός 

H Ρωσία κατέχει ως γνωστόν την 9η θέση στον κόσμο όσον αφορά τους 
τουρίστες που επισκέπτονται το εξωτερικό με 8 εκατ. τουρίστες ετησίως, (7,2 εκατ. 
άτομα σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Τουρισμού) που αναμένονται να 
φθάσουν τα 15 εκατ. άτομα με προορισμό κυρίως , την Τουρκία, την Αίγυπτο, τις χώρες 
της Βαλτικής, την Ουκρανία, την Κύπρο, την Νορβηγία την Ισπανία κλπ. Πολλές χώρες 
για την προσέλκυση Ρώσων τουριστών στην χώρα τους έλαβαν συγκεκριμένα μέτρα. 
Συνήθως ο Ρώσος τουρίστας, που ταξιδεύει στο εξωτερικό δαπανάει  για δύο εβδομάδες 
διαμονής κυρίως περί τα 1000 ευρώ. 

Η Ελλάδα παρατηρήσαμε ότι το 2008 , που ήταν το έτος αποκορύφωμα 
,προσέλκυσε περίπου 330.000 άτομα, που αποτελεί περίπου το 1,8% του συνόλου των 
Ρώσων τουριστών, αρκετά μικρό ποσοστό σε σχέση με την Τουρκία, η οποία το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα προσέλκυσε περίπου 2,465 εκατ άτομα περίπου, την 
Αίγυπτο με 1,6 εκατ. άτομα. Κατά το 2009 η Ελλάδα προσέλκυσε περίπου 280 χιλιάδες 
Ρώσους Τουρίστες, σημειώνοντας μία πτώση της τάξεως του 18%, ενώ άλλες χώρες 
παρουσίασαν μείωση άνω του 20%. Για το 2010 προβλέπεται, ότι παρά την διεθνή κρίση  
αναμένεται ανάκαμψη και αύξηση τουριστών με κύριους προορισμούς την Τουρκία και 
την Αίγυπτο με 2 εκατ. άτομα και ακολουθούμενες από άλλες χώρες όπως την Ελλάδα, 
την Ιταλία , την Ισπανία και την Ταϊλάνδη με 300.000 περίπου τουρίστες. Το μεγαλύτερο 
κύμα τουριστών προς Ελλάδα κατευθύνεται στην Κρήτη με 24,7% του συνόλου και 
ακολουθούν, Ρόδος , Χαλκιδική κ.λ.π. Το 2010 αναμένεται προσέλκυση μεγαλύτερου 
αριθμών Ρώσων τουριστών προς Ελλάδα λόγω των πρόσφατων μέτρων , που  έλαβε η 
Ελληνική κυβέρνηση (διευκόλυνση βίζας, αύξηση των αεροπορικών εταιρειών των 
προορισμών) και λόγω του ότι οι Ρώσοι τουρίστες ξοδεύουν 3 ή 4 φορές περισσότερο 
από του Ευρωπαίους και λόγω μεγαλύτερων αναγκών σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων. 
Διμερείς σχέσεις 

Το 2009, όπως προαναφέραμε επισκεφθήκαν την Ελλάδα 280.000 τουρίστες 
έναντι 330.000 άτομα το 2008 και αναμένεται μεγάλη αύξηση τα επόμενα χρόνια. 

Για την προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών από Ρωσία και προσέλκυση υψηλού 
επιπέδου τουρισμού προς Ελλάδα, εμπειρογνώμονες του κλάδου θεωρούν ότι θα πρέπει 
να αναληφθούν τα εξής μέτρα: 

 Περιορισμός των ‘shop ταξιδίων’ προς Θεσσαλονίκη και η αντικατάστασή τους 
με ακριβά πακέτα. 

 Προσφορά πακέτων με φθηνότερα ναύλα ταξιδίων, αφού η Ελλάδα αποτελεί 
ακριβό προορισμό. 



 Μεγαλύτερη προώθηση του τουρισμού στην Ρωσία, τόσο από το κράτος, όσον 
και από ιδιωτικούς φορείς ξενοδοχεία κ.λ.π. 

 Η καλυτέρευση έργων υποδομής στην Ελλάδα και τεχνογνωσίας (ρωσική 
γλώσσα) για προσέλκυση Ρώσων τουριστών. 

 Περαιτέρω ενδυνάμωση των αεροπορικών συνδέσεων προς Ελλάδα με αύξηση 
των πτήσεων και τους τόπους προορισμού. 

 Αύξηση του πλαφόν για Ρώσους τουρίστες στα μεγάλα ξενοδοχεία της 
Ελλάδος. 

 Eνδυνάμωση της διαφημιστικής καμπάνιας σε Ρωσικούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς κατά το πρότυπο άλλων χωρών. 

 


