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Α. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Τα έργα υποδομής, που υπολογίζονται να πραγματοποιηθούν στη χώρα είναι 

σημαντικά, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της ρωσικής κυβέρνησης. Ο 
κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος υποστηρίζεται από τα έσοδα των εξαγωγών 
πετρελαίου εμφανίζει ετήσια μεταβολή της τάξεως του 48%. Σύμφωνα με 
εμπειρογνώμονες του κλάδου κάθε Ρώσος πολίτης αντιστοιχεί περίπου σε αύξηση της 
κατασκευαστικής επιφάνειας περίπου 1 τ.μ.. Παρόλα αυτά μετά την οικονομική κρίση ο 
εν λόγω τομέας παρουσιάζει ύφεση. 

Λαμβάνοντας επίσης υπ΄ όψιν τη διοργάνωση των χειμερινών Ολυμπιακών 
Αγώνων στο Σότσι, και το κυβερνητικό πρόγραμμα ολυμπιακών και λοιπών 
επενδύσεων υποδομών ύψους $12 δις διαφαίνονται σημαντικές ευκαιρίες για τις ξένες 
κατασκευαστικές εταιρείες. 

Ο τομέας των κατασκευών ιδιωτικοποιήθηκε στις αρχές του ’90. Έκτοτε ο 
ρυθμός των επενδύσεων σε κατοικίες, βιομηχανικά συγκροτήματα ή άλλα σχέδια 
μεγάλης κλίμακας είναι πολύ χαμηλός. Παρ’ όλο που τόσο η κτηριακή υποδομή όσο και 
το μεταφορικό δίκτυο χρειάζονται επειγόντως αναβάθμιση το κράτος δεν διέθετε μέχρι 
πρότινος επαρκή κεφάλαια, ενώ λείπει και το νομικό πλαίσιο που θα προσελκύσει 
ιδιωτικά κεφάλαια σε δημόσια έργα. Υπολογίζεται ότι το 30% του ρωσικού πληθυσμού 
ζει σε κατοικίες χωρίς τρεχούμενο νερό ή/και ηλεκτρική ενέργεια. Η κυβέρνηση υλοποιεί 
ένα ευρύ πρόγραμμα κατασκευής κατοικιών μέσω της χρηματοδότησης του 30% του 
κόστους. Το ποσό που διατίθεται πλέον από τα κρατικά ταμεία ετησίως ανέρχεται σε 
100 δις. ρούβλια (περίπου $3,7 δις.) από 20 δις. ρούβλια ετησίως τα προηγούμενα έτη. 

Η Μόσχα και η Αγ. Πετρούπολη συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι των 
κατασκευαστικών εργασιών της χώρας. Συγκεκριμένα, η Μόσχα και η ευρύτερη 
περιοχή της αντιστοιχούν στο 25% της εθνικής κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ετησίως προστίθενται στην αγορά 500.000 τ.μ. νέοι χώροι 
γραφείων. Το 2005 υπολογίζεται ότι υπήρχαν διαθέσιμα 4,6 εκ. τ.μ. γραφείων Α’ και Β’ 
κατηγορίας, τα οποία όμως ακόμη υπολείπονται της ζήτησης. Οι μισθώσεις των 
γραφείων Α’ και Β’ κατηγορίας ξεπερνούν τα $700/τ.μ. ετησίως, περιλαμβανομένου του 
λειτουργικού κόστους, όχι όμως του ΦΠΑ. Με τα στοιχεία αυτά η Μόσχα καθίσταται η 
5η ακριβότερη πόλη του κόσμου. Ωστόσο, η αγορά δεν θεωρείται ακόμη ώριμη και 
υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Αρκετά μεγάλης κλίμακας έργα είναι υπό 
εξέλιξη. Το κυριότερο είναι το Moskva City που θα προσθέσει 2 εκ. τ.μ. γραφείων έως το 
2010. Ο ρυθμός ανόδου της αγοράς κατοικιών έφθασε το 50% το 2005. Η 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κατασκευών σχεδιάζει τον διπλασιασμό του όγκου των νέων 
κατοικιών σε 80 εκ. τ.μ. ετησίως έως το 2010. 

Ο νέος Κώδικας Γης (Οκτ. 2001) θεσπίζει, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, την αρχή 
της ατομικής ιδιοκτησίας γης για αστική και εμπορική χρήση, δίνοντας τέλος στην 
τεράστια αβεβαιότητα των προηγουμένων ετών. Έως τότε, πολλές εταιρείες 
εξασφάλιζαν μακροχρόνιες συμβάσεις μισθώσεως αντί για τίτλους ιδιοκτησίας. 
Αναμένεται, πάντως, ότι ο Νόμος αυτός θα επιτρέψει την ανάπτυξη μίας λειτουργικής 
αγοράς γης, όπου θα είναι δυνατή η αγορά, μίσθωση ή ενεχυρίασή της. Παρ’ όλα αυτά 
θα συνεχίσουν να υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
κατοχύρωση των τίτλων ιδιοκτησίας, τη φορολογία και την εγγραφή υποθήκης. 
Εξάλλου, η αβεβαιότητα δεν έχει εκλείψει, καθώς οι ομοσπονδιακές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές ανταγωνίζονται για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ιδίως των τμημάτων 



εκείνων με την μεγαλύτερη αξία. Τον Αύγουστο 2006 έληξε η μακρόχρονη διαφωνία 
μεταξύ του Δήμου της Μόσχας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης σχετικά με το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς εκατοντάδων ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου. Η 
συμφωνία που επετεύχθη αναμένεται να ενισχύσει το κατασκευαστικό έργο, καθώς η 
αβεβαιότητα λειτουργούσε έως τώρα ανασταλτικά. Για τα έργα των ολυμπιακών 
αγώνων του Σότσι υπάρχει η εξής ιστοσελίδα την οποία οι Ελληνικές επιχειρήσεις 
δύνανται να συμβουλεύονται: www.sc-olympstroy.ru. 

Aναφορικά με τις Ελληνικές κατασκευαστικές  που δραστηριοποιούνται στην 
Ρωσία παρατηρούμε ότι υπάρχει η AKTOR (δραστηριοποιείται στο έργο 
πετρελαιαγωγού και συνεργάζεται με την Lucoil) METKA  (θυγατρική του ομίλου 
Κοπελούζου  μέλος του Κονσόρτιουμ με 7% , που  ανέλαβε πρόσφατα το έργο 
κατασκευής νέου Terminal  στο Αεροδρόμιο Pulkovo στην Αγία Πετρούπολη (ύψους 1,4 
δις. ευρώ) ,οι άλλοι δύο είναι η εταιρεία Fraport με 35,5% και η τράπεζα VTB με 57,5% ) , 
MHXANIKH (αγορά οικοπέδων) , TECHNICAL OLYMPIC SA. κ.λ.π.  

Β. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ –  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
Αναφορικά με τις κρατικές προμήθειες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 

(υιοθετήθηκε τον Μάιο του 1999), επιτρέπεται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις να 
συμμετέχουν σε δημόσιες προμήθειες, σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει 
εγχώρια παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή όταν η ρωσική παραγωγή δεν 
θεωρείται οικονομική, ιδίως σε επίπεδο ομοσπονδίας. 

Σχετικά με δημόσιους διαγωνισμούς για έργα και κρατικές προμήθειες, 
αρμοδιότητα για την προκήρυξη έργων έχουν, εκτός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Οικονομικών και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, καθώς και Υπουργεία σε 
περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμοί δύνανται επίσης, 
κατά περίπτωση να προκηρύξουν διαγωνισμούς π.χ για τα Ολυμπιακά έργα στο Σότσι, 
αρμόδια υπηρεσία είναι η ‘SC OLIMPSTROY’.  Πάντως θα πρέπει να επισημανθεί, ότι τα 
αρμόδια ομοσπονδιακά Υπουργεία βασικά χαράσσουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό 
πενταετούς διάρκειας και ακολούθως τα περιφερειακά Υπουργεία υλοποιούν τον 
διαγωνισμό.   

Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας Vladimir Putin ανακοίνωσε την 
20.5.2008 το σημαντικότερο πρόγραμμα  επενδύσεων για έργα υποδομής στις 
μεταφορές, μετά την διάλυση της πρώην ΕΣΣΔ, προϋπολογισμού ύψους 570 δις. $. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Ρώσος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε , ότι το 1/3 του εν λόγω συνολικού 
προϋπολογισμού ύψους 13,5 τρισεκατ. Ρουβλίων που αφορά δαπάνες για κατασκευή 
εθνικών οδών, σιδηροδρόμων και λιμανιών, θα χρηματοδοτείται (μέχρι το έτος 2015) 
κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα 
καλυφθεί από άλλους πόρους και προϋπολογισμούς Οργανισμών και περιφερειακής και 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως τόνισε ο Ρώσος Πρωθυπουργός, μετά από 8 έτη 
συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης και θετικής μεταβολής του ΑΕΠ, η αναβάθμιση των 
υποδομών στις μεταφορές, η αναδιάρθρωση του τομέα υγείας, η ενίσχυση της 
εκπαίδευσης, η ενδυνάμωση του τομέα της γεωργίας και η ενίσχυση της έρευνας και 
τεχνολογίας αποτελούν πλέον τις προτεραιότητες της ρωσικής κυβέρνησης. Η διάθεση 
σημαντικών πρώτων υλών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συναντά 
δυσκολίες καθώς, ελλείψει καλού οδικού δικτύου, η εκμετάλλευσή του καθίσταται 
προβληματική. 

Το επενδυτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης έργα υποδομών στις μεταφορές 
προβλέπουν την κατασκευή, στο μέλλον, 17.000 χιλιομέτρων εθνικών οδών, 3000 χλμ. 



σιδηροδρομικού δικτύου και περισσότερο από 100 διαδρόμων προσγειώσεως – 
απογειώσεων αεροδρομίων. 

Πολλές από τις κρατικές εταιρείες κοινής ωφέλειας, όπως η Εθνική εταιρεία 
σιδηροδρόμων ‘Russian Railways’, η Δημόσια εταιρεία Ναυσιπλοοίας ‘SOVKOMFLOT’ 
και η εταιρεία αεροδρομίου Μόσχας ‘SHEREMEDIEVO AEROPORT’, θα συμμετάσχουν 
στα σχεδιαζόμενα μεγάλα έργα υποδομής. 

Αν και ο «Νόμος περί Παραχωρήσεων» του 2005 αποτελεί ένα θετικό βήμα προς 
την κατεύθυνση της απελευθέρωσης των δημόσιων προμηθειών, δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια για την ανάπτυξη έργων ΡΡΡ, καθώς δεν παρέχει επαρκή προστασία στον 
ιδιώτη εταίρο του έργου και δεν δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον που να ενθαρρύνει 
τους ιδιώτες να εμπλακούν σε παρόμοια έργα. Π.χ. σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο 
ιδιώτης εταίρος δεν έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ως την 
παραμικρή τεχνική ή άλλης φύσης λεπτομέρεια, τότε αυτός στερείται αυτομάτως των 
δικαιωμάτων του στην εκμετάλλευση του έργου. Επίσης, σε περίπτωση που ο ιδιώτης 
εταίρος είναι μια κοινοπραξία εταιρειών ή κάποιο άλλο εταιρικό σχήμα, οποιαδήποτε 
παράβαση ή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων που τελείται από μία από τις 
συμμετέχουσες εταιρείες βαρύνει αυτομάτως το σύνολο των συμμετεχουσών εταιρειών. 

Παρά τις καλές προθέσεις της ρωσικής δημόσιας διοίκησης, οι αρμόδιες αρχές 
δεν έχουν ακόμα επαρκή εμπειρία σε θέματα σύνταξης προκηρύξεων για έργα ΡΡΡ, με 
συνέπεια να μη λαμβάνονται επαρκώς υπ’ όψιν οι οικονομικές προσδοκίες του ιδιώτη 
εταίρου. Έτσι, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο προκηρύξεων, οι οποίες παραμένουν 
ατελέσφορες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακριβώς επειδή οι ιδιώτες δεν μπορούν να 
έχουν προσδοκίες για οικονομικά οφέλη από τη συμμετοχή τους. Η ΕΕ πρότεινε στη 
ρωσική πλευρά συνεργασία και μεταφορά της ευρωπαϊκής εμπειρίας σε θέματα 
σύνταξης προκηρύξεων για έργα ΡΡΡ, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι το θέμα των δημοσίων 
προμηθειών θα αποτελέσει τμήμα της νέας Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και 
Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, η οποία τη στιγμή αυτή είναι υπό διαπραγμάτευση. 

Επίσης, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, ένα από τα πρώτα προβλήματα που 
πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς όταν προσπαθεί να εμπλακεί σε διαδικασίες δημοσίων 
προμηθειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι η έλλειψη πληροφόρησης και η αδιαφάνεια 
σε θέματα αρμοδιοτήτων και διαδικασιών. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί 
εάν και κατά πόσο το γεγονός αυτό μπορεί να θεμελιώσει διακριτική μεταχείριση υπέρ 
των ρωσικών εταιρικών.  

Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
σχεδιάζει την ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακής πύλης με την επωνυμία «Gaszakupki», 
η οποία θα δίνει πληροφορίες για προκηρύξεις δημοσίων προμηθειών σε όλα τα επίπεδα 
της Δημόσιας Διοίκησης. Η πύλη αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως την 1.1.2010 και 
θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.zakupki.gov.ru. Προς το παρόν, η 
λειτουργία της πύλης είναι δοκιμαστική και οι πληροφορίες που παρέχονται είναι 
ελλιπείς. Παρόλα αυτά η επί τόπου παρακολούθηση των κρατικών εταιρειών από 
εταιρείες με οργανωμένη δομή και διασυνδέσεις στην Ρωσία, αποτελεί τον καλύτερο 
τρόπο για την ανάληψη έργων μέσω κρατικών προμηθειών. Σημειώνουμε ότι για τις 
κρατικές προμήθειες υπάρχει η ρήτρα προτίμησης εγχώριων προϊόντων, αφού είναι 
ακριβότερα σε ποσοστό μέχρι 25% με δυνατότητα  όμως προτίμησης άλλων ξένων 
προϊόντων. 


