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ΣΥΝΟΨΗ

Τις  τελευταίες  δεκαετίες  παρατηρούμε  την  ανάπτυξη  του  παγκόσμιου  εμπορίου, 

γεγονός που πηγάζει από τη σύγκλιση των οικονομικών συνθηκών παγκοσμίως, την 

απελευθέρωση των εθνικών πολιτικών εμπορίου καθώς και τις συνεχείς εξελίξεις 

στις  τηλεπικοινωνίες,  τις  μεταφορές  και  την  τεχνολογία.  Αυτές  οι  σαρωτικές 

αλλαγές  οδήγησαν  πολλές  επιχειρήσεις  στην  αναζήτηση  ευκαιριών  σε  διεθνείς 

αγορές με σκοπό την ανάπτυξή τους, την εδραίωσή τους στην αγορά και τελικά την 

επιβίωσή τους. Ωστόσο, συχνά οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αναπτύξουν και να 

συντηρήσουν  επιτυχείς  διεθνείς  δραστηριότητες  κυρίως  λόγω  των  πολύπλοκων, 

σύνθετων και διαφορετικών ξένων αγορών.

Ένα  τέτοιο πολύπλοκο  επιχειρηματικό  περιβάλλον,  το  οποίο  κρύβει  πολλούς 

κινδύνους  αλλά  και  τεράστιες  ευκαιρίες,  αποτελεί  και  η  αγορά  της  Ρωσίας.  Η 

παρούσα εργασία αποτελεί μία αναλυτική καταγραφή της σημερινής κατάστασης 

που  επικρατεί  στη  ρωσική  αγορά  και  κυρίως  στους  τομείς  που  αφορούν  την 

εξαγωγική  δραστηριότητα  στην  εν  λόγω  χώρα.  Καταρχήν,  γίνεται  αναφορά  στο 

θεωρητικό  πλαίσιο  του  διεθνούς  και  εξαγωγικού  μάρκετινγκ  αλλά  και  στην 

αναγκαιότητα  της  έρευνας  αγοράς  για  την  εξαγωγική  δραστηριότητα  μιας 

επιχείρησης. Στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση του πολιτισμικού περιβάλλοντος 

της  Ρωσίας,  η  οποία  συμπεριλαμβάνει  την  ιστορία,  τη  γεωγραφία  αλλά και  την 

πολιτική κατάσταση της χώρας. Επιπλέον, περιγράφεται η οικονομική κατάσταση 

της  Ρωσικής  Ομοσπονδίας  καθώς  και  οι  συναλλαγές  της  με  άλλες  χώρες  σε 

εμπορικό επίπεδο.

Ένα ζήτημα που τονίζεται ιδιαίτερα είναι η ανάλυση των στοιχείων της ρωσικής 

αγοράς  που  συμβάλλουν  στην  επιτυχία  της  εξαγωγικής  δραστηριότητας.  Τέτοια 

στοιχεία  είναι  οι  ευκαιρίες  και  οι  προκλήσεις  της  αγοράς,  η  σωστή  στρατηγική 

εισόδου,  τα  κανάλια  διανομής  αλλά  και  η  αποτελεσματική  προώθηση  των 

εισαγόμενων προϊόντων. Τέλος, καταγράφονται οι κανόνες εμπορίου που ισχύουν 

για την εισαγωγή προϊόντων στη ρωσική αγορά, όπως δασμοί, διαδικασία εισαγωγής 
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αλλά  και  πρακτικές  πληροφορίες  για  τη  διεξαγωγή  εμπορικών  συναλλαγών  στη 

Ρωσία.
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Κεφάλαιο 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός υποχρεώνει τις 

επιχειρήσεις να στραφούν στο διεθνές περιβάλλον. Άλλωστε, σήμερα σχεδόν όλες οι 

επιχειρηματικές  δραστηριότητες,  είτε  αφορούν  τον  τομέα  της  τεχνολογίας,  της 

έρευνας, των επενδύσεων, της παραγωγής, του μάρκετινγκ, της διανομής καθώς και 

των  τηλεπικοινωνιών,  επηρεάζονται  και  εξαρτώνται  από  την  παγκόσμια  αγορά. 

Συνεπώς κάθε επιχείρηση επιβάλλεται να είναι προετοιμασμένη να ανταγωνιστεί σε 

ένα αλληλοεξαρτώμενο παγκόσμιο οικονομικό και φυσικό περιβάλλον.

Ωστόσο,  για  να  είναι  σε  θέση  να  εξάγει  τα  προϊόντα  της  στο  εξωτερικό  ή  να 

λειτουργήσει  στις  διαφορετικές αγορές,  κάθε επιχείρηση θα πρέπει  να μπορεί να 

εφαρμόσει μια διεθνή στρατηγική μάρκετινγκ των προϊόντων και λειτουργιών της. Ο 

κλάδος  αυτός  του  διεθνούς  μάρκετινγκ  ονομάζεται  εξαγωγικό  μάρκετινγκ  και 

εξετάζει  το  σύνολο  των  λειτουργιών  μιας  επιχείρησης  που  έχει  σαν  κύρια  ή 

βοηθητική απασχόληση τις εξαγωγές. Σ’ αυτήν την οπτική, το διεθνές μάρκετινγκ 

δεν είναι παρά μια μεταβλητή της διοίκησης εξαγωγών. Οι άλλες μεταβλητές που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτή είναι (Πανηγυράκης, 1999):

1. Η χρηματοδοτική μεταβλητή (χρηματοδότηση, εγγύηση κινδύνων)

2. Η νομική μεταβλητή (διεθνή συμβόλαια πώλησης)

3. Η χρηματοοικονομική μεταβλητή (ασφάλεια, μεταφορά)

4. Η διοικητική μεταβλητή (δασμοί, τυπική διαδικασία εξαγωγής)

 Επιπλέον, πρέπει να δοθεί βαρύτητα στις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζονται στις 

αγορές  του  εξωτερικού  και  οφείλονται  στις  διαφορές  των  περιβαλλοντολογικών 

συνθηκών,  μια  που  το  κάθε  ξεχωριστό  περιβάλλον  απαιτεί  μια  ξεχωριστή 

προσαρμογή όσον αφορά το πρόγραμμα μάρκετινγκ. Για να είναι αποτελεσματική η 

τεχνική  του  διεθνούς  μάρκετινγκ,  είναι  απαραίτητο  να  εφαρμόζεται  στις 

επιστημονικές  της  βάσεις.  Πρέπει  λοιπόν  να εξετάζεται  ο  βαθμός  στον  οποίο το 

προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
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διεθνούς αγοράς, γεγονός που προϋποθέτει τη συνεχή βελτίωση της τμηματοποίησης 

της  αγοράς  (market  segmentation),  της  διαφοροποίησης  του  προϊόντος  (product 

differentiation)  και  της  τοποθέτησης  του  προϊόντος  στην  αγορά  (positioning) 

κάνοντας χρήση των τεχνικών έρευνας αγοράς (market research). 

Είναι  γεγονός  ότι  οι  αγορές  του  εξωτερικού  προσφέρουν  νέους,  επικερδείς  και 

ανεξερεύνητους χώρους, πλεονέκτημα που γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά όταν η 

εσωτερική αγορά είναι  ήδη κορεσμένη.  Σημαντικό όμως όφελος του εξαγωγικού 

προσανατολισμού  είναι  το  ότι  κρατάει  την  επιχείρηση  σε  έναν  υψηλό  βαθμό 

εγρήγορσης καθώς τη φέρνει πιο κοντά στους ανταγωνιστές και τους καταναλωτές. 

Η γνώση που αποκτάται με αυτό τον τρόπο πολλές φορές μπορεί να βοηθήσει την 

επιχείρηση  να  εντοπίσει  στη  διεθνή  αγορά  προϊόντα  που  πιθανόν  να  έχουν  ένα 

μεγάλο βαθμό επιτυχίας και στην εσωτερική αγορά και έτσι να πετύχει πρόσθετα 

κέρδη από τις αντίστοιχες εισαγωγές.

Κάποιοι βασικοί παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης στο εξωτερικό θεωρούνται 

οι εξής (Πανηγυράκης, 1999):

 Υψηλή τεχνολογία

 Υψηλό επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης 

 Αναπτυγμένο επίπεδο μάρκετινγκ

 Αναπτυγμένο επίπεδο οργανωτικής δομής

 Δυνατότητα υπεροχής στην τιμή στην αγορά του εξωτερικού

 Δυνατότητα υπεροχής στην τιμή στην αγορά του εσωτερικού

 Δυνατότητα ευρείας κάλυψης της συγκεκριμένης αγοράς του εξωτερικού

 Κυβερνητική πολιτική που να ευνοεί τις εξαγωγικές προσπάθειες

Ωστόσο,  το  βασικό  κριτήριο  για  την  επιτυχία  του  διεθνούς  μάρκετινγκ  είναι  η 

προσαρμογή  στις  περιβαλλοντικές  διαφορές  από  τη  μία  χώρα  στην  άλλη.  Η 

προσαρμογή αυτή επιτυγχάνεται όταν οι ανεξέλεγκτοι παράγοντες της διεθνούς και 
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της  εσωτερικής  αγοράς,  οι  οποίοι  μπορεί  να  αφορούν  θέματα  ανταγωνισμού, 

πολιτικής ή νομικής φύσης, συμπεριφοράς καταναλωτών, επιπέδου τεχνολογίας και 

άλλα, λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία του μίγματος μάρκετινγκ με τρόπο 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν πιθανοί κίνδυνοι. 

Το  συχνότερο  εμπόδιο  στην  προσπάθεια  αυτή  είναι  ο  εθνοκεντρισμός  και  το 

κριτήριο αυτοαναφοράς ή  SRC (self-reference criterion),  το οποίο προβάλλει τις 

πολιτισμικές αξίες, εμπειρίες και γνώσεις της χώρας του καθενός ως βάση για κάθε 

απόφαση,  θεωρώντας  δεδομένο το  γεγονός  ότι  η  κουλτούρα της  συγκεκριμένης 

χώρας είναι η καλύτερη. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις στο διεθνές μάρκετινγκ που 

δε λαμβάνονται με βάση τα νοήματα, τις αξίες, τα σύμβολα και τις συμπεριφορές 

της  χώρας  του  εξωτερικού  στην  οποία  δραστηριοποιείται  ή  θέλει  να 

δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση είναι συνήθως λανθασμένες.

Τέλος, πολύ σημαντική είναι η απόφαση μιας επιχείρησης για το στάδιο ανάμιξής 

της στο διεθνές μάρκετινγκ. Η λήψη αυτής της απόφασης απαιτεί εκτενή έρευνα και 

ανάλυση των δυνατοτήτων της αγοράς αλλά και της ίδιας της επιχείρησης ώστε να 

αξιολογηθεί  ο  βαθμός  της  επένδυσης.  Τα  τρία  στάδια  ανάμιξης  στο  διεθνές 

μάρκετινγκ, σύμφωνα με τους Cateora and Graham (2005) είναι τα ακόλουθα:

• Έμμεσες εξαγωγές, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν εξάγει απευθείας 

τα προϊόντα της αλλά αυτά φτάνουν στις αγορές του εξωτερικού μέσω των 

εξαγωγών των πελατών της.

• Περιστασιακές  εξαγωγές,  οι  οποίες  αφορούν  επιχειρήσεις  που  δεν  έχουν 

οργανωθεί  ακόμα  πλήρως  όσον  αφορά  την  παραγωγή  και  το  μίγμα 

μάρκετινγκ ώστε να εξάγουν σε τακτική βάση.

• Τακτικές  εξαγωγές,  στην  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  έχει  μόνιμη 

προγραμματισμένη παραγωγή προϊόντων για τις αγορές του εξωτερικού αν 

και βασικός στόχος της  επιχείρησης παραμένει η εγχώρια αγορά.

• Διεθνές μάρκετινγκ, στάδιο κατά το οποίο η επιχείρηση δραστηριοποιείται 

πλήρως στη διεθνή αγορά με παραγωγή προσαρμοσμένη για την κάθε χώρα 

του εξωτερικού.
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• Το  τελικό  στάδιο  ανάμιξης  στη  διεθνή  αγορά  είναι  το  Παγκόσμιο 

μάρκετινγκ,  το  οποίο  αφορά  επιχειρήσεις  που  αντιμετωπίζουν  την 

παγκόσμια αγορά ως ενιαία, τμηματοποιώντας την σε ομάδες πελατών και 

όχι ομάδες χωρών.

1.2 Έρευνα αγοράς στο Διεθνές Μάρκετινγκ

Ως έρευνα μάρκετινγκ ορίζεται η συστηματική συλλογή, καταγραφή και ανάλυση 

των δεδομένων με σκοπό την παροχή πληροφοριών χρήσιμων στη λήψη αποφάσεων 

που αφορούν το μάρκετινγκ. Η διεθνής έρευνα μάρκετινγκ συμπεριλαμβάνει δύο 

επιπλέον  στοιχεία.  Πρώτον,  οι  πληροφορίες  θα  πρέπει  να  διαπερνούν  τα 

πολιτισμικά  σύνορα  και  να  γίνονται  κατανοητές  από  ανθρώπους  διαφορετικών 

χωρών.  Δεύτερον,  τα  περιβάλλοντα  στα  οποία  εφαρμόζονται  τα  εργαλεία  της 

έρευνας είναι συνήθως διαφορετικά σε κάθε αγορά. Επομένως, θα πρέπει τα γνωστά 

και  δοκιμασμένα  εργαλεία  της  έρευνας  αγοράς  να  προσαρμόζονται  σε  εντελώς 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Cateora and Graham, 2005).

 

Η κατανόηση των αναγκών της έρευνας αγοράς στον 21ο αιώνα απαιτεί καταρχήν 

την παρακολούθηση της εξέλιξής της τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Κατά τις 

δεκαετίες του ’60 και του ’70, η διεθνής έρευνα marketing βρισκόταν σε αρχικό 

στάδιο και οι επιχειρήσεις ασχολούνταν κυρίως με τη συλλογή πληροφοριών για 

την εκτίμηση των ευκαιριών που παρουσίαζαν οι αγορές άλλων χωρών ώστε να 

επιλέξουν τις αγορές εισόδου, την τοποθέτηση των προϊόντων τους σ’ αυτές τις 

αγορές και το κατά πόσο έπρεπε να υιοθετηθούν στοιχεία του μίγματος marketing 

ανάλογα με τις συνθήκες των τοπικών αγορών. 

Σ’ αυτή τη φάση, η χώρα βρίσκεται στο κέντρο της ερευνητικής ανάλυσης και της 

συλλογής  δεδομένων  καθώς  και  των  αποφάσεων  εισόδου  λόγω  οικονομικών, 

πολιτικών, γλωσσικών και πολιτιστικών εμποδίων. Συνεπώς, οι διεθνείς ενέργειες 

μιας επιχείρησης συχνά αλλάζουν ανάλογα με τη χώρα (country-by-country basis). 

Επιπλέον, οι εταιρίες έρευνας marketing είναι συνήθως εθνικοί οργανισμοί που δεν 

έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνες σε άλλες χώρες. 
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Ωστόσο,  καθώς  οι  επιχειρήσεις  εξαπλώθηκαν  διεθνώς  και  οι  αγορές  έγιναν  πιο 

παγκοσμιοποιημένες, τα βασικά ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν άλλαξαν 

δραματικά. Έτσι με τη σειρά τους άλλαξαν και επεκτάθηκαν και οι  ανάγκες για 

έρευνα  και  πληροφόρηση  καθώς  δόθηκε  έμφαση  στη  διεξαγωγή  ερευνών  που 

καλύπτουν  πολλές  χώρες  εξετάζοντας  τις  διαφορές  και  ομοιότητες  στη 

συμπεριφορά  και  τις  αντιδράσεις  των  καταναλωτών  που  ζουν  σε  διαφορετικές 

χώρες.

Ταυτόχρονα, καθώς η ανάπτυξη των γνωστών αγορών ελαττώνεται, οι μελλοντικές 

ευκαιρίες  βρίσκονται  στις  αγορές  των  αναπτυσσόμενων  οικονομιών,  όπως  της 

Κίνας και της Ινδίας, αγορές που μετρούν πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου 

πληθυσμού.  Η  ραγδαία  πληθυσμιακή  ανάπτυξη  αυτών  των  χωρών,  μαζί  με  το 

άνοιγμα των αγορών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθιστά την είσοδο σε αυτές 

τις αγορές υποχρεωτική για όσες εταιρίες φιλοδοξούν να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες. 

Η είσοδος σε αυτές τις αγορές,  όπως άλλωστε και η αρχική είσοδος στη διεθνή 

αγορά, απαιτεί τη συλλογή πληροφοριών για την εκτίμηση των ευκαιριών καθώς 

και  το  σχεδιασμό  της  τοποθέτησης,  της  τιμολόγησης,  της  προώθησης  και  της 

διανομής των προϊόντων και των επωνυμιών τους. 

Ωστόσο, μέχρι σήμερα η πλειονότητα των ερευνών αφορούν τα αναπτυγμένα κράτη 

λόγω του ότι στις αναπτυσσόμενες αγορές οι συνθήκες όχι μόνο αλλάζουν συνεχώς 

αλλά και είναι ουσιαστικά διαφορετικές από αυτές στις βιομηχανοποιημένες χώρες. 

Δεν  είναι  μόνο  ότι  η  ποιότητα  ζωής  και  η  αγοραστική  δύναμη  είναι  πολύ 

χαμηλότερα, αλλά και η στάση απέναντι στα εισαγόμενα προϊόντα είναι συχνά πολύ 

περίπλοκη  και  απρόβλεπτη.  Όλα  αυτά  σε  συνδυασμό  με  την  έλλειψη  των 

ερευνητικών και  τεχνολογικών υποδομών για τη διευκόλυνση της  συλλογής  και 

ανάλυσης των δεδομένων καθιστούν πρόκληση το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της 

έρευνας (Craig and Douglas, 1999). 

Σε ένα όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ανάπτυξη συστημάτων 

πληροφοριών  που  αποβλέπουν  στην  ορθολογική  λήψη  αποφάσεων  θεωρείται 
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απαραίτητη  για  κάθε  επιχείρηση.  Σήμερα  υπάρχει  αυξημένη  ανάγκη 

εμπεριστατωμένων πληροφοριών, που να μπορούν να βοηθήσουν το στέλεχος των 

εξαγωγών  να  αντιμετωπίσει  πιο  αποτελεσματικά  τη  διοίκηση  του  κινδύνου  που 

συνδέεται  με  τη  λήψη  αποφάσεων  για  λειτουργία  στο  εξωτερικό  και  την 

προετοιμασία του στρατηγικού εξαγωγικού προγράμματος.

Ωστόσο,  τα  συστήματα  εύρεσης  πληροφοριών  πρέπει  να  επεκτείνουν  τα  πεδία 

έρευνας και λήψης πληροφοριών από τις ώριμες και βιομηχανοποιημένες αγορές 

της  Ευρώπης,  των ΗΠΑ και  της  Ιαπωνίας,  στις  ασταθείς  αλλά αναπτυσσόμενες 

αγορές της Λατινικής Αμερικής, τις πολιτικά ασταθείς αγορές της Μέσης Ανατολής 

και της Ρωσίας, τις γρήγορα μεταβαλλόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας 

και τις νέες αναδυόμενες αγορές της Αφρικής. Το κύριο πρόβλημα που συνήθως 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι ενώ στις αναπτυγμένες χώρες 

υπάρχει  υπερπροσφορά  πληροφοριών,  που  είναι  δύσκολο  να  απορροφηθεί 

αποτελεσματικά, στις υπό ανάπτυξη χώρες η προσφορά πληροφοριών υπολείπεται 

σε ποσότητα και ποιότητα σημαντικά της ζήτησης. Πρέπει επομένως η επιχείρηση 

να γνωρίζει που ακριβώς να ψάξει για να εξασφαλίσει τις πληροφορίες που έχει 

ανάγκη  και  ταυτόχρονα  τον  τρόπο  που  θα  τις  χρησιμοποιήσει  για  να  έχει  τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η αύξηση του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και οι εξελίξεις στη δυνατότητα 

αποθήκευσης  και  επεξεργασίας  των  πληροφοριών  μέσω  των  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των τραπεζών πληροφοριών είναι οι δύο κύριοι παράγοντες που 

έχουν  ενισχύσει  την  ανάγκη  ύπαρξης  ενός  συστήματος  επιχειρησιακών 

πληροφοριών  που  να  αποσκοπεί  στην  αποτελεσματική  εξαγωγή  προϊόντων  στις 

αγορές  του  εξωτερικού  ή  την  είσοδο  της  επιχείρησης  στη  διεθνή  αγορά.  Ένα 

σύστημα  πληροφοριών  για  την  αγορά  του  εξωτερικού  παρέχει  όλες  εκείνες  τις 

απαραίτητες πληροφορίες που είναι αναγκαίες χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά για 

την  αποτελεσματική  λήψη  αποφάσεων  που  έχουν  σχέση  με  το  εξαγωγικό 

πρόγραμμα μάρκετινγκ της επιχείρησης. Το σύνολο των πληροφοριών που έχει στη 

διάθεσή της μια επιχείρηση αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο που απαιτεί σωστή 

διοίκηση, όπως όλοι οι άλλοι πόροι της επιχείρησης.
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Ένα σύστημα πληροφοριών για την αγορά του εξωτερικού περιλαμβάνει τη συνεχή 

και  οργανωμένη  παρακολούθηση  των  παραμέτρων  που  καθορίζουν  το  διεθνές 

επιχειρηματικό  περιβάλλον.  Ωστόσο,  στην  ελληνική  πραγματικότητα  υπάρχει 

μεγάλη έλλειψη μελετών των διαφόρων αγορών του εξωτερικού. Ο βασικότερος 

λόγος είναι οι λιγότερες επενδύσεις για μελέτες στις αγορές αυτές καθώς τέτοιου 

είδους  επενδύσεις  θεωρούνται  λιγότερο  αποδοτικές  σε  σχέση  με  τις  αντίστοιχες 

στην  εσωτερική  αγορά.  Επιπλέον,  βασικά  εμπόδια  στη  διεξαγωγή  αυτών  των 

ερευνών  είναι  η  δυσκολία  στην  απόκτηση  ενός  στατιστικά  αντιπροσωπευτικού 

δείγματος του πληθυσμού της αγοράς ή των αγορών του εξωτερικού που ενδιαφέρει 

την επιχείρηση, η έλλειψη ενός αποτελεσματικού δικτύου πληροφοριών, η έλλειψη 

δευτερογενών  στοιχείων  σε  πολλές  χώρες  και  κατηγορίες  προϊόντων  και  τα 

προβλήματα συντονισμού της έρευνας σε διαφορετικές χώρες.

Ένα  αποτελεσματικό  σύστημα  πληροφοριών  θα  πρέπει  να  είναι  ικανό  να 

υποστηρίζει  την  εξαγωγική  επιχείρηση  στην  πραγματοποίηση  ανάλυσης  του 

περιβάλλοντος, της αγοράς, του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας της 

γενικότερης  πολιτικής  μάρκετινγκ.  Συγκεκριμένα,  πρέπει  να  περιλαμβάνει 

(Πανηγυράκης, 1999):

 μελέτες  που  να  αποβλέπουν  στη  λεπτομερή  ανάλυση,  παρουσίαση  και 

επεξεργασία των μεταβλητών του οικονομικού, πολιτιστικού,  κοινωνικού, 

πολιτικού  και  νομικού  περιβάλλοντος  της  εξαγωγικής  αγοράς  που 

ενδιαφέρει την επιχείρηση,

 μελέτες που να συγκρίνουν τη δομή της αγοράς, εθνικής και του εξωτερικού, 

σε  σχέση  με  την  ανταγωνιστική  συμπεριφορά  του  κλάδου,  το  βαθμό 

συγκέντρωσης (concentration ratio), τα εμπόδια εισόδου (barriers to entry), 

το  βαθμό  διαφοροποίησης  του  προϊόντος  (product differentiation),  την 

κάθετη  ολοκλήρωση  (vertical integration),  την  οριζόντια  ολοκλήρωση 

(horizontal integration) και τη διαφοροποίηση του επιχειρησιακού κινδύνου 

(diversification),
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 μελέτες ανάλυσης των δυνατοτήτων της αγοράς, στις οποίες επιδιώκεται μια 

πρόβλεψη του ύψους των πωλήσεων που μπορεί να πετύχει η επιχείρηση σε 

μια αγορά του εξωτερικού, και τέλος

 μελέτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας του κάθε ενός από τα στοιχεία 

του μίγματος μάρκετινγκ, όπως αυτά εκφράζονται στην εξαγωγική αγορά, με 

σκοπό να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Η ανάλυση της διεθνούς και της εθνικής αγοράς περιλαμβάνει την παρακολούθηση 

της μεταβολής δημογραφικών και οικονομικών χαρακτηριστικών, την πορεία της 

οικονομίας και πολιτικές, κοινωνικές, ανταγωνιστικές και τεχνολογικές μεταβολές. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στις μεταβολές που παρατηρούνται στο μέγεθος 

του  συγκεκριμένου  κλάδου  προϊόντων,  στο  ρυθμό  ανάπτυξης  του  και  στις 

ανταγωνιστικές πιέσεις από άλλους κλάδους.

Οι ζητούμενες πληροφορίες διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες (Πανηγυράκης, 

1999):

− Πληροφορίες για τις τάσεις,  τις προτιμήσεις και τη δομή της αγοράς του 

εξωτερικού,  όπως  οι  δυνατότητες  της  αγοράς,  οι  προτιμήσεις  και 

προδιαθέσεις  των  αγοραστών,  η  δομή  του  δικτύου  διανομής,  η 

διαθεσιμότητα μέσων μαζικής επικοινωνίας, η ύπαρξη νέων προϊόντων στις 

διάφορες αγορές του εξωτερικού, οι ανταγωνιστικές πωλήσεις, τα εμπόδια 

εισόδου  στην  αγορά,  η  στρατηγική  μάρκετινγκ  των  διάφορων 

ανταγωνιστών, τα ανταγωνιστικά προϊόντα, οι  ανταγωνιστικές λειτουργίες 

και το ύψος των ανταγωνιστικών επενδύσεων.

− Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και μέσων παραγωγής και 

πιο  συγκεκριμένα  για  τη  διαθεσιμότητα  εκπαιδευμένου  εργατικού 

δυναμικού,  τη  δυνατότητα  δανεισμού  ή  προσέλκυσης  κεφαλαίων,  τη 

δυνατότητα  αγοράς  άλλων  επιχειρήσεων  ή  των  μορφών  κάθετης 

ολοκλήρωσης.
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− Γενικές  περιβαλλοντολογικές  πληροφορίες  που  σχετίζονται  με  τις 

οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, το επίπεδο επιστημονικής και 

τεχνολογικής ανάπτυξης και τις διοικητικές πρακτικές.

Πολλές επιχειρήσεις βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε δημοσίου χαρακτήρα 

πηγές πληροφοριών για τις αγορές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρουν, όπως 

για  παράδειγμα  το  Υπουργείο  Εμπορίου,  ο  ΟΠΕ  (Ελληνικός  Οργανισμός 

Εξωτερικού Εμπορίου), οι εμπορικοί ακόλουθοι των Ελληνικών Πρεσβειών στις 

διάφορες χώρες και οι Εθνικοί Τραπεζικοί Οργανισμοί. Ωστόσο, οι πηγές αυτές 

χαρακτηρίζονται ουσιαστικά ανεπαρκείς για να ανταποκριθούν στην πρόκληση 

του εξαγωγικού εμπορίου.

Η ύπαρξη τραπεζών πληροφοριών αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο επιτυχίας 

της  εξαγωγικής  προσπάθειας  της  επιχείρησης  καθώς  δίνουν  τη  δυνατότητα 

απόκτησης της κατάλληλης βιβλιογραφίας αλλά και πρακτικά στοιχεία, όπως ο 

βαθμός του πολιτικού κινδύνου στις διάφορες χώρες του εξωτερικού, το μέγεθος 

και οι  τάσεις  στις  διάφορες  αγορές  προϊόντων,  οι  νομοθετικές  ρυθμίσεις  και 

προδιαγραφές  των προϊόντων,  η  δομή του δικτύου διανομής,  οι  τελωνειακές 

ρυθμίσεις και τα κόστη, και τέλος η ανάλυση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που 

βρίσκονται ήδη εγκατεστημένες στις αγορές του εξωτερικού.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν διεθνούς χαρακτήρα τράπεζες πληροφοριών 

παγκοσμίων οργανισμών (π.χ.  IMF,  OECD,  U.N.,  UNESCO,  World Bank), οι 

οποίες  παρέχουν  πολλά  από  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  τον  καθορισμό 

ευκαιριών  στις  αγορές  του  εξωτερικού.  Τέτοιου  είδους  πηγές  ονομάζονται 

δευτερογενείς  (secondary sources)  και  χαρακτηρίζονται  από  ακρίβεια  και 

χαμηλό  κόστος,  παρέχοντας  έτσι  στην  επιχείρηση  πληροφορίες  για  το 

περιβάλλον  και  τα  γενικότερα  προβλήματα  της  αγοράς  μιας  χώρας  του 

εξωτερικού.

Πληροφορίες  μακρο-οικονομικού  χαρακτήρα  παρέχονται  από  πολλές  και 

διαφορετικές πηγές στοιχείων και συνήθως βασίζονται ή αποτελούν μέρος της 

τράπεζας στοιχείων των Ηνωμένων Εθνών ή της World Bank. Συγκεκριμένα, τα 
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ετήσια  στατιστικά  και  δημογραφικά  στοιχεία  των Ηνωμένων  Εθνών  και  της 

UNESCO αποτελούν  επίσημες  πηγές  πολλών δημογραφικών και  κοινωνικών 

στατιστικών,  εξαιρετικά  λεπτομερών,  που  καλύπτουν  ένα  μεγάλο  αριθμό 

χωρών.  Από  την  άλλη,  η  World Bank δημοσιεύει  στατιστικές  σειρές  και 

πληροφορίες,  που  περιλαμβάνουν  βασικούς  δείκτες  όπως  πληθυσμός,  κατά 

κεφαλή  εισόδημα,  πληθωρισμός,  βαθμός  αναλφαβητισμού,  παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στοιχεία που αναφέρονται ανά κλάδο και 

στην εξέλιξη της κίνησης κεφαλαίων. Συμπληρωματικά στοιχεία, εκτός από την 

ετήσια  έκθεση  στατιστικών  στοιχείων  της  World Bank,  είναι  και  οι  ειδικές 

εκδόσεις της τράπεζας ανά χώρα (Country Economic Report).

Σήμερα, σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη διεθνή αγορά αποτελούν οι 

προσωπικές  πηγές,  οι  κυριότερες  από  τις  οποίες  είναι  η  έρευνα  αγοράς,  το 

τμήμα  πωλήσεων  και  οι  διάφοροι  μεσάζοντες  που  συνεργάζονται  με  την 

επιχείρηση. Πέρα από τις μελέτες έρευνας αγοράς, οι πωλητές έχουν μια ακριβή 

γνώση  της  τιμολογιακής  πολιτικής  των  ανταγωνιστών,  των  προβλημάτων 

διανομής των προϊόντων της επιχείρησης, των αντιδράσεων των καταναλωτών 

σε νέα προϊόντα και της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών, 

λόγω του ότι βρίσκονται κοντά στους αγοραστές των προϊόντων της επιχείρησης 

στις διάφορες αγορές.

Παρόλο που οι διαδικασίες διεκπεραίωσης μιας έρευνας αγοράς που αποσκοπεί 

στη βελτίωση της διεθνούς δράσης μιας επιχείρησης διαφέρουν ανάλογα με το 

σκοπό της έρευνας και τη μορφή των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν, τα 

βασικά στάδια που ακολουθούνται είναι συνήθως τα εξής (Cateora and Graham, 

2005):

1. Καθορισμός του προβλήματος καθώς και των αντικειμενικών στόχων με 

σαφήνεια ώστε να επιτευχθεί η τελική αντιμετώπιση του προβλήματος 

και η πρακτική μέτρηση της απόδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

2. Προσδιορισμός  των  πηγών  πληροφόρησης  ώστε  να  επιτευχθούν  οι 

αντικειμενικοί στόχοι.
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3. Σύγκριση κόστους και οφέλους της ερευνητικής προσπάθειας.

4. Συλλογή  των  αναγκαίων  δεδομένων  από  τις  δύο  βασικές  πηγές 

πληροφόρησης,  τις  δευτερογενείς  που αποτελούνται  από πληροφορίες 

που είναι ήδη διαθέσιμες καθώς έχουν συλλεχτεί πρωταρχικά για κάποιο 

άλλο  σκοπό  και  τις  πρωτογενείς  που  αποτελούνται  από  πρωτότυπες 

πληροφορίες  που  έχουν  συλλεχτεί  για  τη  συγκεκριμένη  μελέτη.  Τα 

δευτερογενή στοιχεία παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και  διακρίνονται 

σε εσωτερικά (από τα αρχεία της επιχείρησης) και εξωτερικά (υλικό που 

έχει  ήδη  δημοσιευτεί  σε  διάφορες  μελέτες  από  την  κυβέρνηση, 

δημοτικές  αρχές,  συλλόγους,  συνδικαλιστικές  οργανώσεις,  εταιρίες 

συμβούλων  επιχειρήσεων,  διαφημιστικές  επιχειρήσεις,  οργανισμούς 

εξωτερικού εμπορίου και εμπορικών ερευνών, ινστιτούτα εξαγωγών).

5. Ανάλυση  και  ερμηνεία  των  στοιχείων  με  τη  χρήση  της  κατάλληλης 

στατιστικής τεχνικής ανάλογα με το είδος των συλλεχθέντων δεδομένων.

6. Προετοιμασία  και  παρουσίαση  της  γραπτής  έκθεσης,  η  οποία 

περιλαμβάνει  μια  εισαγωγή  με  τους  στόχους  της  έρευνας  και  τη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της και συγκεκριμένες προτάσεις επιχειρησιακής δράσης.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την έρευνα αγοράς 

αφορούν κυρίως τα δευτερογενή στοιχεία καθώς πολλές αγορές στο διεθνή χώρο 

χαρακτηρίζονται  από  έλλειψη  τέτοιου  είδους  στοιχείων.  Συνήθως  υπάρχει 

συσχετισμός στο βαθμό ανάπτυξης μιας χώρας και στην ποιότητα και ποσότητα 

δευτερογενών στοιχείων για την εν λόγω αγορά.

1.3 Εντοπισμός αγορών εξωτερικού

Ένα πολύ βασικό στάδιο  της  εξαγωγικής  διαδικασίας  είναι  η  περιγραφή και 

ανάλυση των διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων στον  εντοπισμό αγορών - 

στόχων για  εξαγωγές.  Η διαδικασία  αυτή συνήθως επιβάλλει  μια  λεπτομερή 

ανάλυση και εκτίμηση των ευκαιριών που παρουσιάζουν οι διάφορες αγορές του 

εξωτερικού, έχοντας υπόψη τις δυνατότητες της επιχείρησης.
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Αρχικά, χρησιμοποιείται μια ολόκληρη σειρά κριτηρίων που είναι ενδεικτικά 

της εξαγωγικής δυνατότητας της επιχείρησης και μεταβάλλονται ανάλογα με το 

μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της λειτουργίας της, το βαθμό εμπειρίας που 

διαθέτει, το μέγεθος της μελλοντικής της δραστηριότητας, κ.τ.λ. Η επιχείρηση 

οφείλει  να καθορίσει το μέγεθος της παραγωγής που μπορεί να διαθέσει για 

εξαγωγές,  τους  πόρους  και  το  είδος  των ικανοτήτων που απαιτούνται,  αλλά 

κυρίως  την  ετοιμότητα  και  δυνατότητα  για  την  αντιμετώπιση  των 

επιχειρηματικών κινδύνων που συνδέονται  με τις  εξαγωγικές δραστηριότητες 

και λειτουργίες στις αγορές του εξωτερικού. 

Αφού  προσδιοριστούν  οι  πιθανότητες  επιτυχίας  που  μπορεί  να  έχει  μια 

επιχείρηση σε μια δεδομένη αγορά, καθώς επίσης και ο βαθμός ανταγωνισμού 

που  θα  αντιμετωπίσει,  γίνεται  μια  πρώτη  εκτίμηση  των  αναγκαίων 

επιχειρησιακών  μέσων  που  απαιτούνται  για  την  επίτευξη  των  εξαγωγικών 

στόχων της επιχείρησης.

Οι υπάρχουσες μέθοδοι επιλογής αγοράς βασίζονται στην ακριβή εκτίμηση των 

επιχειρησιακών ευκαιριών σε αντιπαράθεση με τους συνδεδεμένους κινδύνους 

και τις ιδιαίτερες συνθήκες εισόδου. Η επιχείρηση, αρχίζοντας από το γεγονός 

ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει λεπτομερώς όλες τις πιθανές ευκαιρίες που της 

παρέχονται στο διεθνή χώρο, χρησιμοποιεί συνήθως οικονομικά και χρηματο-

οικονομικά  κριτήρια  που  αναφέρονται  στις  διάφορες  εναλλακτικές  λύσεις. 

Τελικά, η επιχείρηση είναι σε θέση να καθορίσει το είδος των αγορών που είναι 

περισσότερο ευνοϊκές για την επίτευξη των εξαγωγικών της στόχων. 

Η εκτίμηση των επιχειρησιακών ευκαιριών αναφέρεται στην ακριβή εκτίμηση 

της πραγματικής και μελλοντικής ζήτησης των προϊόντων της επιχείρησης. Ο 

αποτελεσματικότερος τρόπος για την αντιμετώπιση της έλλειψης στατιστικών 

σε διεθνή κλίμακα είναι η συσχέτιση της ζήτησης του προϊόντος με κοινωνικές 

και  δημογραφικές  μεταβλητές,  όπως  το  μέγεθος  του  πληθυσμού,  ο  ρυθμός 

μεταβολής  του  πληθυσμού  που  συσχετίζεται  με  το  ρυθμό  οικονομικής 
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ανάπτυξης  της  χώρας  και  την  αγοραστική  δυνατότητα  του  πληθυσμού,  η 

πληθυσμιακή  δομή,  η  γεωγραφική  συχνότητα  σε  σχέση  με  τη  διανομή  του 

προϊόντος  και  το  τελικό  κόστος,  το  κατά  κεφαλή  εισόδημα  καθώς  και  οι 

οικονομικοί  δείκτες  που  παρέχονται  από  διεθνείς  οργανισμούς.  Με βάση τα 

παραπάνω κριτήρια,  η  εξαγωγική επιχείρηση κρίνει  την  ελκυστικότητα  κάθε 

αγοράς του εξωτερικού.

Ένα ακόμα κριτήριο της επιλογής της αγοράς του εξωτερικού είναι ο βαθμός 

πολιτικού  κινδύνου  και  το  γενικότερο  πολιτικό  περιβάλλον  μιας  χώρας.  Οι 

παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη γι’ αυτό το κριτήριο είναι: διαδηλώσεις, 

απεργίες,  πολιτικές  δολοφονίες,  εθνικοποιήσεις,  περιορισμοί  μετακινήσεων 

κεφαλαίων  ξένης  ιδιοκτησίας  και  κυβερνητικές  παρεμβάσεις.  Ειδικευμένες 

επιχειρήσεις και οργανισμοί, όπως ο Economist, παρέχουν ενδεικτικούς δείκτες 

του βαθμού πολιτικής σταθερότητας των διαφορετικών χωρών.

Τέλος,  δύο  ακόμα  πολύ  σημαντικά  κριτήρια  για  την  επιλογής  αγοράς  του 

εξωτερικού είναι ο βαθμός ομοιότητας της με την εθνική αγορά, όσον αφορά 

δημογραφικές,  οικονομικές  πολιτικές  και  κοινωνικο-πολιτιστικές  μεταβλητές, 

καθώς  και  το  μέγεθος  και  η  ποιότητα  του  ανταγωνισμού  που  επηρεάζει  τη 

δυνατότητα  της  επιχείρησης να  εισέλθει  και  να  λειτουργήσει  επικερδώς  στη 

συγκεκριμένη αγορά.

Η είσοδος σε μια αγορά του εξωτερικού με την πραγματοποίηση εξαγωγών είναι 

μια  στρατηγική  που  εφαρμόζεται  για  εκείνες  συνήθως  τις  αγορές  που  δεν 

δικαιολογούν  την  επένδυση  για  ίδια  παραγωγή  στη  συγκεκριμένη  χώρα, 

δίνοντας ταυτόχρονα στην επιχείρηση τη δυνατότητα να εξαγάγει τα προϊόντα 

της σε ένα σημαντικό αριθμό χωρών ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας και εμπειρίας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει 

να πραγματοποιεί μόνη της τις εξαγωγικές της διεργασίες, χωρίς την παρεμβολή 

άλλων  επιχειρήσεων  η  μεσαζόντων,  αναλαμβάνει  την  έρευνα  αγοράς,  τη 

διαπραγμάτευση  με  τους  ξένους  πελάτες,  την  έκδοση  των  αναγκαίων 

πιστοποιητικών  και  συνοδευτικών  για  την  εξαγωγή  εγγράφων,  όπως  και  τη 
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φυσική  διανομή  των  προϊόντων  της.  Η  πολιτική  αυτή  μπορεί  να  αποβεί 

περισσότερο  επικερδής  για  την  εξαγωγική  επιχείρηση,  εάν  οι  πωλήσεις 

αυξάνονται  σε μεγαλύτερο βαθμό από το κόστος που συνεπάγεται  ή  που θα 

ήταν αναγκαίο για να ικανοποιηθούν οι εξαγωγικοί συνεργάτες της.

1.4 Συμπεράσματα

Στο  παρόν  κεφάλαιο  τονίστηκε  η  αναγκαιότητα  της  έρευνας  αγοράς  για  το 

εξαγωγικό μάρκετινγκ καθώς και ο καθοριστικός της ρόλος στο σχεδιασμό και 

στη  σωστή  εφαρμογή  του  μίγματος  μάρκετινγκ  κατά  την  εξαγωγική 

δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Ωστόσο, εκτός από τον έλεγχο της διαδικασίας 

προώθησης,  τιμολόγησης  και  διανομής  του  προϊόντος,  ιδιαίτερα  σημαντικό 

στοιχείο  είναι  και  η  πλήρης  εκτίμηση  της  προέλευσης  (ιστορία,  γεωγραφία, 

πολιτική  οικονομία,  τεχνολογία  και  κοινωνικοί  θεσμοί)  και  των  συστατικών 

στοιχείων  (αξίες,  ήθη  και  έθιμα,  σύμβολα,  πίστη  και  τρόπος  σκέψης)  του 

πολιτισμού κάθε χώρας καθώς είναι δεδομένα που δεν μπορούν να τεθούν υπό 

έλεγχο  αλλά  πρέπει  να  ληφθούν  σοβαρά  υπόψη  για  την  προετοιμασία  του 

στρατηγικού  σχεδίου  μάρκετινγκ.  Στο  επόμενο  κεφάλαιο  περιγράφονται  τα 

βασικά στοιχεία του πολιτισμικού περιβάλλοντος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα 

οποία επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την προσπάθεια εξαγωγικής δραστηριότητας 

στη συγκεκριμένη χώρα.

21



Κεφάλαιο 2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

2.1 Σύντομη ιστορία της Ρωσίας

Από τη δημιουργία της η ιστορία της Ρωσίας είναι ένδοξη. Αφού απελευθερώθηκε 

από την κυριαρχία των Μογγόλων τον 12ο αιώνα, απέκτησε πολύ γρήγορα μεγάλη 

δύναμη.  Οι  σταδιακές  κατακτήσεις  οδήγησαν  στο  κτίσιμο  μιας  αχανούς 

αυτοκρατορίας  που  εκτεινόταν  σε  μεγάλο  μέρος  της  Ασίας  και  της  Ευρώπης. 

Ακολούθησε η ταραχώδης περίοδος της κομμουνιστικής εξουσίας η οποία τελείωσε 

το 1991 και από τότε η Ρωσία είναι μια δημοκρατία και ένας από τους μεγαλύτερους 

εξαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η  οικονομική  μεταβολή  που  σημειώθηκε  κατά  το  1990  αποδείχτηκε  μεγάλη 

δοκιμασία  για  τη  Ρωσία.  Η  μετάβαση  από  σύστημα  κεντρικού  σχεδιασμού  σε 

ελεύθερη  αγορά  είχε  ως  αποτέλεσμα  δύο  οικονομικές  κρίσεις  και  αυστηρές 

δημοσιονομικές  μεταρρυθμίσεις.  Σήμερα  η  Ρωσία  διανύει  μια  περίοδο  σταθερής 

ανάπτυξης κατά μέσο όρο 7% μέσα στη νέα χιλιετία. Η υποτίμηση του ρωσικού 

νομίσματος και ο πληθωρισμός περιορίστηκαν με σκληρές δημοσιονομικές πολιτικές 

και συνεπώς δημιουργήθηκαν κατάλληλες συνθήκες για ξένες επενδύσεις, οι οποίες 

αναπτύχθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Από τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές του 1990 η Ρωσία έχει κάνει 

σημαντική  πρόοδο  στην  κοινωνική  και  οικονομική  ανάπτυξη  καθώς  και  στη 

μετάβασή της σε μια οικονομία αγοράς. Από τα πρώτα χρόνια μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας του 1990 δόθηκε προτεραιότητα στη δημιουργία των βασικών κρατικών 

θεσμών και στη διευθέτηση της οικονομικής και πολιτικής κρίσης που οδήγησε σε 

οικονομική κατάρρευση το 1998.

Στην πρώτη θητεία του Προέδρου  Putin η  κυβέρνηση άρχισε  να  επικεντρώνεται 

περισσότερο  στις  μακροπρόθεσμες  κοινωνικές  και  οικονομικές  προκλήσεις  που 

αντιμετώπιζε η χώρα ενώ στη δεύτερη θητεία του δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή 

αρκετών  μεγαλεπήβολων  και  φιλόδοξων  πολιτικών,  διοικητικών  και  κοινωνικών 

μεταρρυθμίσεων. Σκοπός τους ήταν η οργάνωση του πολιτικού συστήματος ώστε να 
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μείνουν δύο ή τρία μεγάλα κόμματα, η επιπλέον ενδυνάμωση του ομοσπονδιακού 

κέντρου στις σχέσεις του με τις επαρχίες και η αναδιοργάνωση των δήμων και των 

τοπικών  συνόρων.  Οι  μεταρρυθμίσεις  περιελάμβαναν  φιλόδοξα  προγράμματα 

διοικητικής αναδιάρθρωσης (για τη δομή και τις λειτουργίες της κυβέρνησης και την 

ανάπτυξη  της  διοίκησης  απόδοσης),  μεταρρυθμίσεις  των  δημόσιων  υπηρεσιών 

(διοίκηση  ανθρωπίνων  πόρων  των  δημόσιων  υπηρεσιών),  αναδιάρθρωση  των 

φυσικών μονοπωλίων κυρίως στον ενεργειακό και οικονομικό τομέα και τραπεζικές 

μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, εκτενείς κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη 

μείωση του επιπέδου φτώχιας και στην αλλαγή του αναποτελεσματικού κοινωνικού 

συστήματος της σοβιετικής εποχής βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή.

Η Ρωσία σήμερα διαδραματίζει ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό ρόλο και 

είναι ηγέτης και πρωτοπόρος της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. 

Είναι άλλωστε μέλος των G8 και οι αιτήσεις για την αποδοχή της στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου (WTO) και στον OECD θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το 

διεθνές κύρος της. Τέλος, η Ρωσία αναζητάει οικονομικούς δεσμούς με γειτονικές 

της  χώρες  και  γι’  αυτό  δημιούργησε  την  Κοινοπολιτεία  Ανεξάρτητων  Κρατών 

(Commonwealth of Independent States (CIS))  ενώ  πλησίασε  και  την  Κίνα, 

προσπαθώντας να δημιουργήσει τοπικές συμμαχίες.

Κάποια στατιστικά στοιχεία για τη Ρωσία παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1.

2.2 Γεωγραφία

Η Ρωσία καλύπτει περίπου 9.000 χλμ. από τα φιλανδικά σύνορα στη Δύση μέχρι το 

Βερίγγειο Πορθμό στην Ανατολή, στο σημείο που αντικρίζει απέναντι την Αλάσκα 

των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τεράστια επικράτεια της ποικίλλει σε εδάφη από τους 

Αρκτικούς  πάγους  στο  Βορρά  μέχρι  την  Κασπία  θάλασσα  στο  Νότο  και  μέχρι 

αμέτρητες  οροσειρές  με  φυσικές  πηγές  στα  Σιβηρικά  Όρη  στην  Ανατολή.  Η 

συνολική μάζα της ρωσικής γης είναι 17.075.200 τετρ. χλμ. (γη: 16.995.800 τετρ. 

χλμ., νερό: 79.400 τετρ. χλμ.). Πρωτεύουσα είναι η Μόσχα και άλλες μεγάλες πόλεις 

είναι η Αγία Πετρούπολη, το Novosibirsk, το Nizhny Novgorod, το Yekaterinburg, η 

Samara, το Kazan και το Chelyabinsk.
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Πίνακας 2.1. Στατιστικά στοιχεία

Έκταση  17.075.400 τ. χλμ.
Πληθυσμός  143.500.000 (2005)
Πρωτεύουσα  Μόσχα
Σύνθεση πληθυσμού  81,5% Ρώσοι, Τάταροι 3,8%, Ουκρανοί 

3% (συνολικά περισσότερες από 100 

εθνικότητες)
Γλώσσες  Ρωσική, άλλες
Θρησκείες Χριστιανοί  Ορθόδοξοι,  Μουσουλμάνοι, 

Εβραίοι και Βουδιστές
Νόμισμα  1 Ρούβλι = 100 Kopeks
Μεγάλα Πολιτικά Κόμματα  United  Russia,  Communist  Party, 

Liberal Democratic Party, Just Russia. 
Κυβέρνηση  Democratic Federation.

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος 

στη Μόσχα.

Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά την έκταση. Ωστόσο, 

είναι  δυσμενώς  τοποθετημένη  σε  σχέση  με  τις  μεγάλες  θαλάσσιες  γραμμές  του 

κόσμου. Παρά το μέγεθός της, μεγάλο μέρος της χώρας έχει έλλειψη κατάλληλου 

εδάφους  και  κλίματος  (είναι  είτε  πολύ  κρύο  είτε  πολύ  ξηρό)  για  γεωργικές 

καλλιέργειες.  Χώρες  που  συνορεύουν  με  τη  Ρωσία  είναι  το  Αζερμπαϊτζάν,  η 

Λευκορωσία, η Κίνα, η Εσθονία, η Φιλανδία, η Γεωργία, το Καζαχστάν, η Βόρεια 

Κορέα,  η  Λετονία,  η  Λιθουανία,  η  Μογγολία,  η  Νορβηγία,  η  Πολωνία  και  η 

Ουκρανία. Το έδαφος της αποτελείται από μεγάλες πεδιάδες με χαμηλούς λόφους 

δυτικά των Ουραλίων, αχανή κωνοφόρα δάση και τούνδρα στη Σιβηρία καθώς και 

βουνά κατά μήκος των νότιων συνόρων.

Το κλίμα ποικίλλει από στέπες στο νότο μέχρι  υγρό ηπειρωτικό στο μεγαλύτερο 

μέρος  της  Ευρωπαϊκής  Ρωσίας,  από  αρκτικό  στη  Σιβηρία  μέχρι  το  κλίμα  της 

τούνδρας στον πολικό βορρά. Επιπλέον, ο χειμώνας είναι δροσερός στις ακτές της 

Μαύρης Θάλασσας και παγωμένος στη Σιβηρία και το καλοκαίρι θερμό στις στέπες 

και δροσερό στις αρκτικές ακτές (www.bma.ru).
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Η  χώρα  έχει  ευρεία  βάση  φυσικών  πηγών  που  συμπεριλαμβάνουν  μεγάλα 

αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα, ξυλείας και πολλών στρατηγικών 

ορυκτών και μετάλλων. Τα αξιοθαύμαστα κλιματικά και εδαφικά εμπόδια καθώς και 

οι μεγάλες αποστάσεις εμποδίζουν την εκμετάλλευση των φυσικών ορυκτών. Όσον 

αφορά τη χρήση της ρωσικής γης, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2005, μόνο 

το  7,17%  είναι  καλλιεργήσιμο  έδαφος,  ενώ  ακόμα  μικρότερο  ποσοστό  (0,11%) 

αποτελείται από μόνιμες καλλιέργειες (www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook).

2.3 Οι άνθρωποι

Ο πληθυσμός της Ρωσίας είναι μικρός σε σχέση με το μέγεθός της και ανομοιογενώς 

κατανεμημένος,  με  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  κατοίκων  να  βρίσκονται  στις 

ευρωπαϊκές περιοχές και κοντά στα Ουράλια όρη. Σε μη φιλόξενες περιοχές, όπως ο 

βορράς και το μεγαλύτερο μέρος της Σιβηρίας, η πυκνότητα του πληθυσμού είναι 

συχνά  λιγότερη  από  1  άτομο  σε  κάθε  τετραγωνικό  χιλιόμετρο.  Συγκεκριμένα,  ο 

πληθυσμός  της  Ρωσίας  είναι  141.377.752  κάτοικοι  (2007)  με  αρνητικό  ποσοστό 

ανάπτυξης -0,474% (www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook).

Η ηλικιακή δομή του ρωσικού πληθυσμού διαμορφώνεται ως εξής: το 14,6% είναι 

ηλικίας έως 14 χρονών, το 71,1% είναι από 15 έως 64 χρονών και το υπόλοιπο 

14,4% είναι από 65 χρονών και πάνω. Οι εθνικές ομάδες που κατοικούν στη ρωσική 

επικράτεια είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό Ρώσοι (79,8%), αλλά και Τάταροι (3,8%), 

Ουκρανοί  (2%),  Bashkir  (1,2%),  Chuvash  (1,1%),  ενώ  το  υπόλοιπο  12,1% 

αποτελείται  από  διάφορες  μικρότερες  εθνικές  ομάδες 

(www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook).  Επίσημη  γλώσσα  είναι  η 

ρωσική,  αλλά  υπάρχουν  και  πολλές  μειονοτικές  γλώσσες,  ενώ  κύριες  θρησκείες 

είναι η Ρωσική Ορθόδοξη και η Μουσουλμανική.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το δημογραφικό παραμένει το κυριότερο πρόβλημα στη 

Ρωσία. Ο πληθυσμός της Ρωσίας μειώνεται κατά 800.000 άτομα ετησίως και προς το 

παρόν δεν διαφαίνεται περίπτωση άμεσης αναστροφής της κατάστασης. Το θετικό 

25



ωστόσο  είναι  ότι  ο  ίδιος  ο  πρώην  Πρόεδρος  Putin αναγνώρισε  δημόσια  τη 

σοβαρότητα του προβλήματος και εξήγγειλε μέτρα αντιμετώπισής του. Το επίδομα 

που λαμβάνουν οι οικογένειες με ένα παιδί θα διπλασιαστεί και για το δεύτερο παιδί 

θα  αυξηθεί  κατά 4 φορές σε  111 USD. Το αρνητικό στοιχείο είναι  ότι  δεν έχει 

προβλεφθεί  ο  τρόπος  χρηματοδότησης  των  δαπανών  αυτών  από  τον  κρατικό 

προϋπολογισμό. Επίσης, σε μία χώρα όπου η γραφειοκρατία βασιλεύει η διαδικασία 

είσπραξης προβλέπεται μακρά και βασανιστική.

2.4 Πολιτικό σύστημα και διακυβέρνηση

Η  Ρωσική  Ομοσπονδία  αποτελεί  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  πρώην  Σοβιετικής 

Ένωσης. Αρχηγός του κράτους ήταν ο Πρόεδρος Vladimir Putin από το 2000 έως το 

2008  ενώ  αρχηγός  της  κυβέρνησης  ήταν  ο  Πρωθυπουργός  Viktor  Alekseyevich 

Zubkov από το Σεπτέμβριο του 2007 έως το Μάιο του 2008. Οι προεδρικές εκλογές 

στις 2 Μαρτίου 2008 ανέδειξαν τον Dmitry Medvedev ως νέο Πρόεδρο της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας  με  ποσοστό  70,3%.  Ο  Πρόεδρος  εκλέγεται  άμεσα  με  μαζική 

ψηφοφορία  και  λογοδοτεί  στην  Ομοσπονδιακή  Βουλή  που  αποτελείται  από  δύο 

επιμέρους συμβούλια: το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, το οποίο έχει 178 μέλη, δύο 

από κάθε διοικητική μονάδα της Ομοσπονδίας, και την Κρατική Δούμα (Κρατικό 

Συμβούλιο), η οποία έχει 450 μέλη και τετραετή θητεία.  Σύμφωνα με το Σύνταγμα 

του 1993, ο Πρόεδρος εκλέγεται με τετραετή θητεία και μπορεί να υπηρετήσει το 

πολύ δύο θητείες. Υπάρχει επίσης ο πρωθυπουργός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο 

με βάση τις  προτάσεις  της Βουλής και  ένα εκτενές δίκτυο τοπικών συμβουλίων. 

Μετά  την  ανάληψη  της  Προεδρίας  από  τον  νεοεκλεγέντα  κ.  Dmitry Medvedev, 

πρωθυπουργός της χώρας ανέλαβε ο πρώην Πρόεδρος κ. Vladimir Putin.

Η  πολιτική  σταθερότητα  και  εδραίωση,  κυρίως  μέσω  της  διαμόρφωσης  μιας 

μεταρρυθμιστικής  κυβέρνησης,  τη  δημιουργία  μιας  δυνατής  κοινοβουλευτικής 

πλειοψηφίας και την εδραίωση κοινού νομικού πλαισίου σε όλη την Ομοσπονδία, 

είναι ένα σημαντικό κατόρθωμα που συνεισφέρει θετικά στις συνεχείς διαρθρωτικές 

μεταρρυθμιστικές  προσπάθειες  της  χώρας.  Μετά  από  ένα  κύμα  τρομοκρατικών 

επιθέσεων στο Βόρειο Καύκασο και στη Μόσχα, η κυβέρνηση πήρε μέτρα για την 
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ενδυνάμωση της δημόσιας ασφάλειας και την επαναφορά του κεντρικού πολιτικού 

ελέγχου στις επαρχίες.

Ο Πρόεδρος  Putin κατάφερε να συγκεντρώσει πολύ μεγάλο μερίδιο εξουσίας στα 

χέρια του. Αρκετοί από τους πιο φιλόδοξους οπαδούς της ολιγαρχίας στη χώρα είναι 

οικειοθελώς εξόριστοι ενώ άλλοι βρίσκονται στη φυλακή. Κάποιοι εκφοβίστηκαν 

ενώ μερικοί από τους πιο δυνατούς εξισορροπιστές (counterbalances) στη σύγχρονη 

Ρωσία έχουν «εξημερωθεί» με άγριο τρόπο. Παρόλα αυτά, ο  Putin προώθησε ένα 

φιλελεύθερο  απολυταρχικό  καθεστώς.  Επίσης,  σημαντικό  στοιχείο  είναι  και  ο 

ανυποχώρητος ανταρτοπόλεμος που μαστίζει ακόμα τη Ρωσία στην Τσετσενία και 

απειλεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή του Βόρειου Καύκασου.

2.5 Διοικητικό Σύστημα

Η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελείται από 89 ομοσπονδιακές περιοχές, πολλές από τις 

οποίες  αντανακλούν  τις  εθνικές  ιδιαιτερότητες  που  έχουν  τις  ρίζες  τους  επί 

σοβιετικού καθεστώτος (www.wikipedia.com). Οι περιοχές αυτές χωρίζονται σε έξι 

κατηγορίες: περιφέρειες,  περιφέρειες - κράι, δημοκρατίες,  αυτόνομες περιφέρειες, 

αυτόνομοι  θύλακες  και  τις  δύο  ομοσπονδιακές  πόλεις  (Μόσχα  και  Αγία 

Πετρούπολη).

Αν  και  υπάρχουν  κάποιες  διαφορές  ανάμεσα  στις  κατηγορίες,  όλες  οι  περιοχές 

θεωρούνται ισότιμα μέλη της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι μεγαλύτερες από αυτές τις 

ομοσπονδιακές περιοχές απολαμβάνουν μερικώς αυτόνομο καθεστώς. Ως συνθετικά 

τμήματα του ομοσπονδιακού κράτους, κάθε μία από τις περιοχές έχει τους δικούς 

της ιδρυτικούς νόμους, πολιτικούς θεσμούς και τοπική νομοθεσία. Περίπου οι μισές 

περιοχές έχουν συνάψει διμερείς συνθήκες που διαμορφώνουν τη σχέση τους με την 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.

Επιπλέον, η Ρωσία χωρίζεται σε επτά μεγάλα ομοσπονδιακά διαμερίσματα (federal 

districts), καθένα από τα οποία συμπεριλαμβάνει αρκετές ομοσπονδιακές περιοχές. 

Ο  διαχωρισμός  που  φαίνεται  στον  Πίνακα  2.2  εξυπηρετεί  ουσιαστικά  την 

ομοσπονδιακή διακυβέρνηση της Ρωσίας.
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Πίνακας 2.2 Πληθυσμός και επιφάνεια ανά ομοσπονδιακή περιοχή

Πληθυσμός (εκατ.) Επιφάνεια (χιλ. τετρ. χλμ.)

Βορειοδυτική 14,0 1.678
Κεντρική 38,0 651
Νότια 22,9 589
Βόλγας 31,2 1.038
Ουράλια 12,4 1.789
Σιβηρία 20,1 5.115
Άπω Ανατολή 6,7 6.216
Σύνολο 145,3 17.075

Πηγή:  Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος 

στη Μόσχα.

Ο Πρόεδρος είναι ο αρχηγός του κράτους, ο αρχιστράτηγος των ρωσικών ενόπλων 

δυνάμεων και η υψηλότερη εκτελεστική εξουσία της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός 

ελέγχει τις δραστηριότητες της κυβέρνησης και υπηρετεί ως ενεργός Πρόεδρος εάν ο 

Πρόεδρος αρρωστήσει και είναι ανίκανος να φέρει εις πέρας το έργο του.

Ο νομοθετικός  κλάδος  της  Ρωσικής  Ομοσπονδίας,  όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω, 

αντιπροσωπεύεται από μια βουλή που αποτελείται από δύο νομοθετικά σώματα: το 

Ομοσπονδιακό  Συμβούλιο  (Federation Council)  και  την  Κρατική  Δούμα  (State 

Duma). Στην κορυφή του ρωσικού δικαστικού συστήματος είναι τα τρία ανώτατα 

δικαστήρια: το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο 

Arbitrazh (Εμπορικό Δικαστήριο).

Το  κατώτερο  κυβερνητικό  στρώμα  στη  Ρωσική  Ομοσπονδία  είναι  η  τοπική 

αυτοδιοίκηση. Το κυβερνητικά σώματα σε αυτό το επίπεδο είναι σχετικά καινούρια. 

Γενικότερα, η συνολική επιρροή της τοπικής αυτοδιοίκησης εξαρτάται από το πόση 

εξουσία της έχει δοθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι ξένοι επενδυτές θα 

πρέπει  να  γνωρίζουν  τη  θέση  και  τις  απόψεις  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  στις 

περιοχές όπου διεξάγουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες καθώς η τοπική 

αυτοδιοίκηση έχει περιορισμένη επιρροή και στη φορολογία.
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Η διάσπαση της εξουσίας που συνέβη επί ημερών Προέδρου Γιέλτσιν μετέτρεψε τη 

Ρωσία  σε  έναν  κατακερματισμένο  οικονομικό  χώρο.  Οι  επενδυτές  πρέπει  να 

αντιμετωπίσουν μία πληθώρα τοπικών νόμων, διαταγμάτων, φόρων, τελών και εν 

γένει  κανόνων.  Οι  επιχειρήσεις  σε  αρκετές  περιφέρειες  πρέπει  συχνά  να 

δημιουργούν  δεσμούς  με  την  τοπική  διοίκηση,  να  καταβάλλουν  σημαντικές 

«εθελοντικές»  συνεισφορές  στον  τοπικό  προϋπολογισμό  και  επιπλέον  να 

αντιμετωπίζουν την εκτεταμένη διαφθορά.

2.6 Συμπεράσματα

Όπως  έχει  γίνει  ήδη  κατανοητό,  η  εκτίμηση  και  ανάλυση  του  πολιτισμικού 

περιβάλλοντος  μιας  χώρας  είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  στοιχείο  για  τη  λήψη 

αποφάσεων που αφορούν την εξαγωγική επέκταση μιας επιχείρησης. Ωστόσο, εκτός 

από  την  ιστορία,  τη  γεωγραφία,  τη  δημογραφία  και  το  πολιτικό  και  διοικητικό 

σύστημα,  θα  πρέπει  να  δοθεί  μεγάλη  βαρύτητα  και  στην  επιρροή της  πολιτικής 

οικονομίας  και  της  οικονομικής  κατάστασης  μιας  χώρας  στους  κοινωνικούς 

θεσμούς, τις πολιτισμικές αξίες και τον τρόπο σκέψης των πολιτών - καταναλωτών. 

Παρακάτω περιγράφονται η οικονομική κατάσταση της Ρωσικής Ομοσπονδίας,  η 

εξέλιξη διαφόρων τομέων της ρωσικής οικονομίας καθώς και  οι  οικονομικές και 

εμπορικές συναλλαγές της Ρωσίας με τις υπόλοιπες χώρες.
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Κεφάλαιο 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3.1 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες

Το 2006 ήταν η όγδοη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης της Ρωσίας, κατά την οποία 

όχι μόνο βελτίωσε την εσωτερική οικονομική της κατάσταση, αλλά και τη διεθνή 

οικονομική της θέση, μετά την οικονομική κρίση του 1998. Το ονομαστικό Α.Ε.Π. 

έχει πλέον υπερτριπλασιασθεί, φθάνοντας τα 979 δις USD περίπου, ενώ το επίπεδο 

της  βιομηχανικής  παραγωγής  παρουσίασε  αύξηση  κατά  60%.  Ο  κρατικός 

προϋπολογισμός  παρουσιάζει  πλεόνασμα από το  2001 ενώ το  2006 τελείωσε με 

αύξηση του ΑΕΠ κατά 9%. Επιπλέον, οι θετικές οικονομικές εξελίξεις στη Ρωσία 

είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών κατά 30% περίπου ετησίως και την 

αύξηση της κατανάλωσης νοικοκυριών κατά 10% ετησίως.

Σύμφωνα  με  έκθεση  εμπειρογνωμόνων  των  διεθνών  οργανισμών 

χρηματοοικονομικών αξιολογήσεων Standard & Poor’s και Fitch, η πιστοληπτική 

ικανότητα της Ρωσίας βελτιώθηκε (κατάταξη από ΒΒ+ σε ΒBΒ+) τον Ιούλιο του 

2006. Τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία χρησιμοποίησε το σταθεροποιητικό της ταμείο 

για την προπληρωμή του χρέους της σοβιετικής εποχής στους πιστωτές του  Paris 

Club και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF). Το εξωτερικό χρέος μειώθηκε σε 

39% του ΑΕΠ, κυρίως μέσω της μείωσης του κρατικού χρέους, αν και το εμπορικό 

χρέος προς τους ξένους έχει αυξηθεί κατά πολύ.

Τον  Σεπτέμβριο  του  2005,  ο  Πρόεδρος  Πούτιν  όρισε  4  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.
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Επίσης,  μια  σειρά  μεταρρυθμίσεων  εφαρμόστηκαν  στο  φορολογικό,  τραπεζικό, 

εργατικό και γεωργικό τομέα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό 

ξένων επενδυτών και εμπόρων, οι οποίοι πίστεψαν στις οικονομικές προοπτικές της 

Ρωσίας. Έτσι, οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν από 14,6 δις USD το 2005 σε 

περίπου 30 δις USD το 2006. Το 2006 το ΑΕΠ της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 6,6% ενώ 

ο  πληθωρισμός  ήταν  κάτω  από  10%  για  πρώτη  φορά  τα  τελευταία  10  χρόνια. 

Επιπλέον, η Ρωσία υπέγραψε διμερή συμφωνία πρόσβασης στην αγορά με τις ΗΠΑ, 

γεγονός που δείχνει πιθανή είσοδο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO).

Επιπλέον,  η  ανεργία  και  οι  οικονομικές  ανισότητες  περιορίζονται  τα  τελευταία 

χρόνια. Το 2006, ο ενεργός πληθυσμός της Ρωσίας ήταν 74,3 εκ. κάτοικοι, δηλαδή 

λίγο περισσότερο από το μισό του πληθυσμού της  χώρας.  Το ποσοστό ανεργίας 

σημείωσε πτώση τα τελευταία χρόνια και έφθασε το 7,3%. Η ανεργία επηρεάζει 

σχεδόν στον ίδιο βαθμό τους άνδρες και τις γυναίκες, αλλά η ηλικία που επηρεάζει 

περισσότερο είναι η κατηγορία των 30–49 ετών.

Εξετάζοντας  τον  ενεργό  πληθυσμό  της  χώρας  και  τη  συμμετοχή  του  στους 

διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας παρατηρούμε τα εξής: Το 2006 ο 

πρωτογενής, ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας συμμετέχουν στο Α.Ε.Π. κατά 

6%, 36,1% και 57,9%, αντίστοιχα, ενώ το εργατικό δυναμικό κατανέμεται ως εξής: 

10,8% στον πρωτογενή, 29,1% στο δευτερογενή και 60,1% στον τριτογενή τομέα.

Η ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων δεν έχει ακόμη πλήρως εφαρμοσθεί στη 

Ρωσία.  Έτσι,  κάθε  εργαζόμενος  που  εργάζεται  σε  περιοχή  από  την  οποία  δεν 

κατάγεται,  θα  πρέπει  να  εγγραφεί  στο  περιφερειακό  Γραφείο  και  να  αποκτήσει 

κάρτα παραμονής (propiska). H διαδικασία αυτή είναι συνήθως μακράς διάρκειας 

και επηρεάζεται από τη δυσλειτουργία της ρωσικής δημόσιας διοίκησης (απώλεια 

φακέλων,  διαφθορά  κλπ.).  Έτσι,  πολλοί  εργαζόμενοι  ζουν  υπό  καθεστώς 

παρανομίας.

Εξετάζοντας  το  σύνολο  του  ενεργού  πληθυσμού,  σε  σχέση  με  την  εκπαίδευση, 

παρατηρούμε ότι ο βαθμός εκπαίδευσής του είναι αρκετά υψηλός και το μεγαλύτερο 

μέρος  των Ρώσων εργαζομένων κατέχει  δίπλωμα 5ετούς  ή  και  6ετούς  ανώτερης 
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εκπαίδευσης. Επίσης, περίπου το 50% των ατόμων που αναζητούν εργασία κατέχει 

δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πίνακας 3.1 Μακροοικονομικά μεγέθη

Πηγή: Θεσμικό – Επενδυτικό Πλαίσιο στη Ρωσία, Κανόνες και Πρότυπα Εμπορίου, 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδας 
στη Μόσχα.
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Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των μισθών και των πραγματικών εισοδημάτων 

του πληθυσμού μετά το 2000,  αφού η 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.

Παρόλα  αυτά,  υπάρχουν  ακόμα  πολύ  σημαντικά  προβλήματα.  Το  πετρέλαιο,  το 

φυσικό αέριο και τα μεταλλεύματα αντιστοιχούν σε πάνω από το 80% των εξαγωγών 

και 32% των κρατικών εσόδων, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη στην διακύμανση 

των  διεθνών  τιμών  των  ειδών  αυτών.  Η  μεταποιητική  βάση  της  Ρωσίας  έχει 

καταστραφεί και πρέπει να αντικατασταθεί ώστε να επιτευχθεί ευρεία οικονομική 

ανάπτυξη (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, Αύγουστος 2007). Τέλος, σημαντικά 

προβλήματα παρουσιάζουν το τραπεζικό σύστημα αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη 

γραφειοκρατία.

Επιπλέον,  υφίστανται  ακόμη  κάποιες  ανισότητες  μεταξύ  των  Ομόσπονδων 

Κρατιδίων, αφού η Μόσχα αντιπροσωπεύει σήμερα το 40% της ρωσικής αγοράς, η 

Αγία Πετρούπολη το 8% - 12%, ανάλογα με το προϊόν, και πέντε άλλες πόλεις της 

Ρωσίας  αντιπροσωπεύουν  η  καθεμία  το  5%  -  8%  της  αγοράς.  Το  ετήσιο  κατά 

κεφαλή  εισόδημα  σε  μερικές  πόλεις  της  επαρχίας  και  ιδιαίτερα  σε  περιοχές 

παραγωγής πετρελαίου είναι υψηλότερο πολλές φορές από εκείνο της Μόσχας. Έτσι, 

το κατά κεφαλή Α.Ε.Π. στην Ιγκουσέτια υπολογίζεται σε μόλις 445 USD, ενώ στη 

Μόσχα ανέρχεται σε 9.370 USD και στο Τυουμέν (πετρελαιοπαραγωγός περιφέρεια) 

φτάνει τα 20.320 USD.

Παρά  την  αύξηση  των  επενδύσεων  σε  τομείς  πέραν  της  ενέργειας,  η  ρωσική 

οικονομία  παραμένει  ουσιαστικά  εξαρτημένη  από  την  ενέργεια.  Ο  κυβερνητικός 

στόχος για διαφοροποίηση της οικονομίας σε τομείς εκτός ενέργειας και ενίσχυση 

της μεταποιητικής δραστηριότητας δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Η εξάρτηση αυτή σε 

συνδυασμό με τον ουσιαστικό αποκλεισμό των ξένων εταιριών από «στρατηγικούς 

τομείς» της ρωσικής οικονομίας εμποδίζει τις ξένες επενδύσεις στην ενέργεια και 

έτσι  προκαλεί  την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της συνολικής οικονομικής 

δραστηριότητας.
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Το Υπουργείο Βιομηχανίας  και  Ενέργειας στο υπουργικό συμβούλιο υπέβαλε το 

νομοσχέδιο  με  το  οποίο  θεσπίζονται  οι  τομείς  «στρατηγικής  σημασίας»  για  την 

ασφάλεια  της  χώρας,  για  τους  οποίους  προβλέπονται  περιορισμοί  στις  ξένες 

επενδύσεις.  Οι  τομείς  «στρατηγικής  σημασίας»  είναι  η  αεροναυπηγική  και 

διαστημική βιομηχανία,  η πυρηνική ενέργεια,  η αμυντική βιομηχανία,  τα φυσικά 

μονοπώλια  και  η  ανάπτυξη  των  κρατικών  πλουτοπαραγωγικών  πηγών  (κυρίως 

ενεργειακά  κοιτάσματα).  Προβλέπεται  ότι  στους  τομείς  «στρατηγικής  σημασίας» 

όταν το ξένο μερίδιο φτάνει έως το 50% δεν απαιτείται η έγκριση των αρχών. Αν 

όμως το υπερβαίνει, απαιτείται έγκριση της κυβερνητικής επιτροπής. Η Υπηρεσία 

Ασφαλείας επιθυμούσε το ανώτατο ποσοστό της ξένης συμμετοχής χωρίς απαίτηση 

έγκρισης να μην υπερβαίνει το 30%.

Η αύξηση της κατανάλωσης παραμένει η κυριότερη παράμετρος ανόδου του ΑΕΠ. 

Η γρήγορη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κορυφώθηκε προς τα τέλη του 2004, 

βοηθούμενη και από τη χαλάρωση της φορολογικής πολιτικής.

3.2 Οικονομική ανάπτυξη

Από το 1998,  μετά την οικονομική κρίση και  ιδιαίτερα μετά το 2000,  ο ρυθμός 

οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας παρουσίασε αύξηση άνω του 6%. Ιδιαίτερα την 

περίοδο μετά το φθινόπωρο του 1998,  η  ονομαστική αξία  του Α.Ε.Π.  αυξήθηκε 

πάνω από τρεις φορές και έφθασε περίπου τα 978,7 δις  USD, ενώ το επίπεδο της 

βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 60% περίπου.

Βασικοί άξονες του νέου οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης της Ρωσίας 

είναι:

1. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Μετά την οικονομική κρίση του 1998, η 

Ρωσία σημειώνει συνεχή βελτίωση των δημοσιονομικών της δεδομένων. Ιδιαίτερα 

μετά το 2002, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού ανήλθε σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, 

τα έσοδα του προϋπολογισμού ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις, κυρίως λόγω των 

εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου.
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2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ: Το 1998 το ρωσικό κράτος κήρυξε 

ουσιαστικά  χρεοκοπία  δηλώνοντας  αδυναμία  εκπληρώσεως  των  δανειακών 

υποχρεώσεών του. Από τότε η κατάσταση έχει σημειώσει σημαντικότατη βελτίωση, 

αφού το ποσοστό του εξωτερικού χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ μειώθηκε από 61,6%, 

το 2000, σε 27,5%, το 2006.

Το δημόσιο χρέος της Ρωσίας (εγχώριο και  εξωτερικό) αντιστοιχεί  στο 20% του 

ΑΕΠ της. Το δημόσιο εξωτερικό χρέος συνεχίζει να μειώνεται και έφθασε το 7,1% 

του Α.Ε.Π. το 2006, κυρίως λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου. Αντίθετα, το 

ιδιωτικό εξωτερικό χρέος συνεχίζει να αυξάνεται μετά το 2003. Πιο συγκεκριμένα, 

το 2005 το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 50 δις USD και έφθασε τα 150 

δις USD (~15% Α.Ε.Π.). Επίσης, η δημοσιονομική πολιτική ευνόησε τον έλεγχο των 

δαπανών, με συνέπεια ο κρατικός προϋπολογισμός να παρουσιάζει πλεόνασμα τα 

τελευταία έξι έτη.

3.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:  Μετά  τα  πρώτα  σταθεροποιητικά 

μέτρα  της  κυβέρνησης,  το  2000,  και  την  υποτίμηση  του  ρουβλίου,  άρχισαν  να 

λαμβάνονται μέτρα νομισματικής σταθερότητας. Παράλληλα, στη συναλλαγματική 

αυτή σταθεροποίηση συνέβαλαν και τα μεγάλα έσοδα της χώρας από τις εξαγωγές 

πετρελαιοειδών.  Τα  συναλλαγματικά  αποθέματα  της  χώρας  σημείωσαν  μεγάλη 

αύξηση  τα  τελευταία  χρόνια  και  έφθασαν  το  2006  τα  295,6  δις  USD,  ενώ  το 

πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε το ίδιο έτος σε 95,5 δις USD.

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ: Ένα από τα πρώτα μέτρα 

μετά  την  ανάληψη  της  εξουσίας  από  τον  Πρόεδρο  Putin ήταν  η  βελτίωση  του 

επιχειρηματικού κλίματος και η προσέλκυση επενδύσεων.

5.  ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Βασίζεται στη βελτίωση των όρων 

λειτουργίας  των επιχειρήσεων  και  των  δημοσίων υπηρεσιών  (καταπολέμηση  της 

γραφειοκρατίας,  πρόοδος  της  διαδικασίας  διοικητικής  αποκέντρωσης,  επίσπευση 

ιδιωτικοποιήσεων,  μεταρρυθμίσεις  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος, 

φορολογικές διευκολύνσεις).

35



6.  ΜΕΤΡΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  Η  ρωσική  κυβέρνηση,  υποκινούμενη 

κυρίως από την αύξηση των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών, προώθησε 

τέσσερα προγράμματα ύψιστης εθνικής προτεραιότητας: α) βελτίωση της δημόσιας 

υγείας, β) βελτίωση του εκπαιδευτικού τομέα (ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

για 38.000 σχολεία), γ) ενίσχυση των κοινωνικών κατοικιών και δ) ενίσχυση της 

γεωργίας.

7.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ:  Οφείλεται  κατά  μεγάλο  ποσοστό  στην 

οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας. Το 2000 η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ενίσχυση 

της απασχόλησης και έθεσε ως στόχο της τον περιορισμό της ανεργίας.

3.3 Σταθεροποιητικό Ταμείο

Δημιουργήθηκε  στις  αρχές  του  2004  ως  τρόπος  απορρόφησης  των  υπερβολικών 

εσόδων του προϋπολογισμού που οφείλονταν στις υψηλές διεθνείς τιμές πώλησης 

του  ρωσικού  πετρελαίου  και  φυσικού  αερίου.  Το  Ταμείο  λειτουργεί 

σταθεροποιητικά για την οικονομία γιατί απορροφά τα υπερβολικά έσοδα και βοηθά 

την  Κεντρική  Τράπεζα  να  αποφεύγει  την  υπερβάλλουσα  ρευστότητα  που  θα 

προκαλούσε η μαζική εισροή ξένου συναλλάγματος.

Οι  αναλυτές  εκτιμούν  ότι  ακόμη  και  στο  σημερινό  επίπεδο  διαθεσίμων  του  το 

Ταμείο είναι σε θέση να απορροφήσει το σοκ μίας οικονομικής κρίσης, ανάλογης 

εκείνης της περιόδου 1998 – 1999. Από το 2008, θα αποκτήσει νέα μορφή καθώς θα 

διαχωριστεί  στο  Αποθεματικό  Ταμείο  και  το  Ταμείο  Επερχόμενων  Γενεών.  Το 

πρώτο θα έχει τον ρόλο του «μαξιλαριού» σε περίπτωση οικονομικής κρίσης, όπως 

και σήμερα,  ενώ το δεύτερο θα αποσκοπεί  στη συσσώρευση κεφαλαίων και  την 

επένδυσή  τους  με  στόχο  να  ωφεληθούν  οι  επερχόμενες  ρωσικές  γενεές,  όταν 

πιθανώς  θα  έχουν  εκλείψει  τα  έσοδα  από  το  πετρέλαιο  και  το  φυσικό  αέριο 

(Πρεσβεία της Ελλάδας στη Μόσχα, Αύγουστος 2007).

3.4 Πλήρης μετατρεψιμότητα ρουβλίου

Από την 1η Ιουλίου 2006 η ρωσική κυβέρνηση ήρε όλους τους περιορισμούς που 

σχετίζονταν με το ρούβλι καθιστώντας το πλήρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ζήτημα 
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θεωρείται  πρωτίστως  ως  συμβολικό  της  ρωσικής  εθνικής  υπερηφάνειας  καθώς 

αντανακλά  την  ανοδική  πορεία  της  ρωσικής  οικονομίας.  Το  ρούβλι  θα  γίνει 

πραγματικά ένα διεθνές πλήρως μετατρέψιμο νόμισμα όταν θα καταστεί δυνατή η 

αλλαγή του με άλλα νομίσματα στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό θα επιτευχθεί όταν το 

ρούβλι θα είναι τόσο ισχυρό ώστε να είναι ελκυστικό για τις ξένες αγορές.

Ωστόσο,  με  την  άρση  των  περιορισμών  για  το  ρούβλι,  οι  ξένοι  επενδυτές  ήδη 

μπορούν να ανοίγουν λογαριασμούς σε ρούβλια στη Ρωσία. Επιπλέον, οι κάτοικοι 

εξωτερικού δεν απαιτείται πλέον να ανοίγουν λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα 

της  Ρωσίας  προκειμένου  να  επενδύσουν  σε  κρατικά,  δημοτικά  ή  εταιρικά 

χρεόγραφα. Κατά συνέπεια, η ρωσική οικονομία καθίσταται ελκυστικότερη για τους 

ξένους επενδυτές.

3.5 Ενεργειακός Τομέας

Η σύγχρονη ρωσική πραγματικότητα επηρεάζεται κατά βάση από τις εξελίξεις στον 

ενεργειακό τομέα. Οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου και δευτερευόντως του 

φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν ένα κλίμα ευφορίας στη ρωσική 

οικονομία. Ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει πλεονάσματα και τα κυριότερα 

μεγέθη εξελίσσονται θετικά.

Η  ρωσική  οικονομία  παρουσιάζει  διπλή  όψη  καθώς  σε  ορισμένους  κλάδους  ο 

ανταγωνισμός είναι ελεύθερος και σκληρός (π.χ. λιανεμπόριο, πληροφορική κτλ.), 

ενώ σε άλλους η κρατική παρουσία είναι ακόμη έντονη. Η δεδηλωμένη πρόθεση της 

κυβέρνησης  είναι  οι  στρατηγικοί  τομείς  της  οικονομίας  να  ξαναπεράσουν  υπό 

κρατικό  έλεγχο,  χωρίς  ωστόσο  να  είναι  σαφές  ποιοι  τομείς  είναι  στρατηγικοί. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα κρατικής επέκτασης είναι ο ενεργειακός τομέας.

Η μεγαλύτερη αποτυχία της οικονομικής πολιτικής είναι η διατηρούμενη εξάρτηση 

της οικονομίας από την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Ο μεταποιητικός τομέας στην 

ουσία κατέρρευσε μετά την  κατάργηση του σοβιετικού καθεστώτος  και  δεν  έχει 

ξαναβρεί τη λάμψη του έκτοτε.
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Η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποιεί πλέον ανοικτά την ενέργεια ως το κύριο όπλο 

κατά  την  άσκηση  εξωτερικής  πολιτικής.  Όπως  δήλωσε  ο  Πρόεδρος  Putin 

απευθυνόμενος  στο  Ρωσικό  Συμβούλιο  Ασφαλείας  τον  Δεκέμβριο  του  2005,  η 

Ρωσία πρέπει να διεκδικήσει την παγκόσμια ηγεσία στο «βασίλειο της ενέργειας». 

Το βαθύτερο νόημα αυτής της αναγγελίας προβάλλει πλέον ξεκάθαρο: με όπλο την 

ενέργεια έχουν κερδηθεί μάχες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Στο  εσωτερικό  πολιτικό  πεδίο,  το  παράδοξο  είναι  ότι  παρόλα  τα  δείγματα 

συγκέντρωσης  μεγαλύτερης  εξουσίας  στους  κύκλους  του  Κρεμλίνου,  η 

δημοτικότητα  του  πρώην  Προέδρου  Putin διατηρείται  σε  υψηλά  επίπεδα  και 

εξακολουθεί να θεωρείται ο πιο δημοφιλής πολιτικός. Ο Καρλ Μαρξ έγραψε ότι το 

κράτος δεν είναι τίποτα περισσότερο από εκτελεστικό όργανο της αστικής τάξης. 

Στη Ρωσία όμως ο πρώην Πρόεδρος Vladimir Putin έχει ανατρέψει τα πράγματα: το 

κράτος  επιβάλλεται  στις  σημαντικότερες  επιχειρήσεις,  όχι  το  αντίθετο.  Έχει 

προκύψει ένα νέο υβρίδιο χώρας και εταιρίας, στο οποίο συγχωνεύονται ο δημόσιος 

και  ο  ιδιωτικός  τομέας  και  λειτουργούν  στην  υπηρεσία  του  Κρεμλίνου. 

Δημιουργήθηκε ένα «εταιρικό κράτος», όπου το Κρεμλίνο ελέγχει όλες τις βασικές 

βιομηχανίες της χώρας. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει οικονομικός χώρος που να έχει 

μείνει ελεύθερος κάπου στη Ρωσία.

3.6 Μεταφορές

Οι μεταφορές στη χώρα γίνονται κυρίως με αεροπλάνα και με τον Υπερ-σιβηρικό 

σιδηρόδρομο. Το οδικό σύστημα είναι καλά ανεπτυγμένο σε όλη τη χώρα ενώ τα 

μεγάλα ρωσικά ποτάμια αποτελούν σημαντικό μέρος των οδών επικοινωνίας καθώς 

και της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:

Οδικές μεταφορές

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν μία προβληματική κατάσταση σε ό,τι 

αφορά το οδικό δίκτυο της χώρας. Σημειώνεται όμως μία ποιοτική μεταβολή καθώς 

σήμερα το 84% των δρόμων είναι ασφαλτοστρωμένοι.
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Σιδηροδρομικές μεταφορές

Η Ρωσία διαθέτει 149.000 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών. Εξ’ αυτών τα 85.000 χλμ. 

εξυπηρετούν όλους τους πολίτες, ενώ τα 62.000 χλμ. εξυπηρετούν συγκεκριμένες 

βιομηχανίες. Το 10% του εξοπλισμού αντιμετωπίζει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και 

πάνω από το ήμισυ του δικτύου χρειάζεται εκσυγχρονισμό.

Οι  ρωσικοί  σιδηρόδρομοι  εξακολουθούν  να  διοικούνται  από  το  Υπουργείο 

Μεταφορών. Το 2001 η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 

σε τρεις φάσεις, που προβλέπει το μετασχηματισμό των ρωσικών σιδηροδρόμων σε 

μία μερικώς ιδιωτική εταιρία έως το 2010. Ωστόσο, η πρόοδος που σημειώνεται 

είναι  αργή  καθώς  οι  σιδηρόδρομοι  αποτελούν  τον  κύριο  τρόπο  μεταφοράς  και 

συνεπώς έχουν στρατηγική σημασία για την χώρα.

Ποτάμιες μεταφορές

Οι μεταφορές μέσω ποταμών σημειώνουν διαρκή πτώση. Η Ρωσία έχει σημαντικό 

αριθμό  μεγάλων  ποταμών,  όμως  οι  μακρύτεροι  βρίσκονται  στη  Σιβηρία  και 

εκβάλλουν στον Αρκτικό Ωκεανό.

Αεροπορικές μεταφορές

Μετά  την  κατάργηση  του  μονοπωλίου  της  Aeroflot στις  αρχές  του  1990, 

δημιουργήθηκαν 400 εταιρίες, εκ των οποίων οι περισσότερες διέθεταν ένα ή δύο 

αεροσκάφη. Ο ανταγωνισμός από τις ξένες αεροπορικές εταιρίες είναι ολοένα και 

εντονότερος.  Τον  Μάιο  του  2006  η  κυβέρνηση  εξήγγειλε  τη  δημιουργία  ενός 

δεύτερου εθνικού αερομεταφορέα.

Λιμένες

Η Ρωσική Ομοσπονδία διαθέτει 43 θαλάσσιους λιμένες. Οι κυριότεροι είναι η Αγία 

Πετρούπολη και το Καλίνινγκραντ στη Βαλτική, το Νοβοροσσίσκ και το Σότσι στη 

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 εταιριών της χώρας, οι οποίες πιέζονται 

να αυξήσουν τις εξαγωγικές τους δυνατότητες.
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3.7 Μεταλλεία – Ορυχεία

Το ρωσικό έδαφος είναι πολύ πλούσιο σε μεταλλεύματα και ορυκτά. Εξάλλου, σε 

αρκετές  περιπτώσεις,  η  χώρα  αποτελεί  τον  κυριότερο  παραγωγό  και  εξαγωγέα 

παγκοσμίως. Οι ρωσικές εξαγωγές σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την εξαγωγή 

τέτοιων προϊόντων, χωρίς συνήθως καμία προστιθέμενη αξία.

Συγκεκριμένα,  η  Ρωσία διαθέτει  το  1/5 της  παγκόσμιας  παραγωγής νικελίου και 

κοβαλτίου.  Επίσης,  είναι  από  τους  μεγαλύτερους  παραγωγούς  κάρβουνου, 

σιδηρομεταλλευμάτων,  χρυσού,  πλατίνας  και  διαμαντιών.  Η  Russian Aluminium 

ελέγχει το 12 – 13% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου.

3.8 Διαρθρωτικές Αλλαγές 2000 – 2006

3.8.1 Φορολογική Αναθεώρηση

Η ρωσική κυβέρνηση έλαβε συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα για την ανάπτυξη και 

ενδυνάμωση  του  ιδιωτικού  τομέα,  όπως  η  υιοθέτηση  του  πρώτου  μέρους  του 

φορολογικού κώδικα το 1998 και η υιοθέτηση του δεύτερου μέρους το 2000.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό φορολόγησης της προσωπικής περιουσίας μειώθηκε σε 

13%  ανεξαρτήτως  ύψους  εισοδήματος  και  τα  διάφορα  κοινωνικά  τέλη 

αντικαταστάθηκαν  με  έναν  ενοποιημένο  και  αντιστρόφως  αναλογικό  κοινωνικό 

φόρο. Το ποσοστό φορολόγησης των εταιρικών κερδών μειώθηκε από το 35% στο 

24% και απλουστεύθηκαν οι διαδικασίες. Καταργήθηκαν οι φόροι επί του κύκλου 

εργασιών καθώς και ο περιφερειακός φόρος επί των πωλήσεων ύψους 5%. Ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας μειώθηκε από 20% σε 18% ενώ βελτιώθηκαν οι διατάξεις για 

τη  φοροαπαλλαγή  συνηθισμένων  επιχειρηματικών  εξόδων  και  απλοποιήθηκε  η 

φορολογία του πετρελαϊκού τομέα και των μικρών επιχειρήσεων.

3.8.2 Ακίνητη περιουσία

Ο Νέος Κώδικας  Γης  του  2001 επιτρέπει  πλέον  την  ιδιωτική ιδιοκτησία  και  τις 

ελεύθερες συναλλαγές αστικής και εμπορικής γης. Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2002, 

υιοθετήθηκε  νέος  νόμος  για  τις  γεωργικές  εκτάσεις,  ο  οποίος  προβλέπει  την 

40



ελεύθερη  αγοραπωλησία  τους  μεταξύ  Ρώσων  πολιτών  και  τη  δυνατότητα 

εκμίσθωσής τους σε αλλοδαπούς, έως και για 49 έτη.

Ανοδικά  κινείται  η  αγορά  ακινήτων  ενώ  το  2006  οι  τιμές  πώλησης  κατοικιών 

αυξήθηκαν κατά 80 – 100%. Η τάση της αγοράς είναι η ενοικίαση των χώρων να 

γίνεται  ήδη  από  τη  φάση  της  κατασκευής  των  κτιρίων.  Τέλος,  το  2006 

παρατηρήθηκε άνοδος των ενοικίων κατά 8 – 10%.

Όσον  αφορά  τους  αποθηκευτικούς  χώρους,  παρά  την  ισχυρή  κατασκευαστική 

δραστηριότητα  παρατηρείται  σημαντική  έλλειψη  αποθηκευτικών  χώρων  που 

πληρούν  διεθνείς  προδιαγραφές.  Ωστόσο,  προς  το  παρόν  η  ζήτηση  ξεπερνά 

σημαντικά την προσφορά. Στις αρχές του 2006 στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας 

υπήρχαν  1,65  εκ.  τ.μ.  αποθηκευτικών  χώρων,  εκ  των  οποίων  τα  670.000  τ.μ. 

πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές. Εκτιμάται ότι σύντομα μπορεί να ισορροπήσει 

προσφορά και ζήτηση, οπότε και να σημειωθεί μικρή πτώση των τιμών.

Ανοδικά  κινούνται  και  οι  τιμές  ενοικίασης  καταστημάτων.  Το  Global Retail 

Newsletter (www.globalretailnews.com) κατατάσσει τη Μόσχα στην 5η θέση από 

άποψη  κόστους  ενοικίασης  στο  κέντρο  της  πόλης,  μετά  το  Χονγκ  –  Κονγκ,  το 

Λονδίνο, το Παρίσι και το Σίδνεϊ. Στη Μόσχα λειτουργούν ήδη 80 εμπορικά κέντρα 

και μέσα στο 2006 προστέθηκαν άλλα 21.

3.8.3 Συνταξιοδότηση

Με την αναθεώρηση του σχετικού νόμου, δόθηκε η δυνατότητα στους εργαζομένους 

να επιλέγουν μόνοι τους το συνταξιοδοτικό τους φορέα. Παρόλα αυτά, έως 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 

που υπάρχουν. Το 2005 έγινε επίσης νέα αναθεώρηση για την κοινωνική ασφάλεια 

με  στόχο  τους  συνταξιούχους  (δωρεάν  χορήγηση  ορισμένων  φαρμάκων,  δωρεάν 

χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και μείωση των δημοτικών φόρων).
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3.8.4 Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και διαφθοράς

Οι διαδικασίες ίδρυσης και αδειοδότησης απλουστεύθηκαν σημαντικά, όπως επίσης 

μειώθηκε ο αριθμός των ελέγχων που μπορεί να γίνουν επί των εταιριών. Ωστόσο, 

στην πράξη οι τοπικές αρχές εξακολουθούν να κάνουν αρκετούς απροειδοποίητους 

ελέγχους κατά παραβίαση της νέας νομοθεσίας.

Ο πρώην Πρόεδρος Putin έθεσε ως στόχο την κατάργηση της τάξης των ολιγαρχιών 

ώστε να δημιουργηθεί  μία οικονομία που θα λειτουργεί  με διαφάνεια βάσει  των 

δυνάμεων της αγοράς και όχι βάσει των πολιτικών διασυνδέσεων. 

Παρά  την  ευρύτατη  διαφυγή  δασμών  και  φόρων  από  τα  τελωνεία,  αυτά  είναι 

υπεύθυνα για  την  είσπραξη άνω του 30% των  συνολικών εσόδων του κρατικού 

προϋπολογισμού.  Ωστόσο,  αποτελούν την  υπ’  αριθμόν  ένα  εστία  διαφθοράς  στη 

χώρα.  Η  κυβέρνηση  έχει  καταρτίσει  σχέδιο  καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στα 

τελωνεία, το οποίο θα υλοποιήσει κατά την περίοδο 2007 – 2009. Προβλέπει τον 

τριπλασιασμό των μισθών τους και τη χορήγηση 1.019 νέων διαμερισμάτων στους 

τελωνειακούς. Επίσης, προβλέπεται η χρήση ανιχνευτών ψεύδους, η εγκατάσταση 

βιντεοκαμερών, καθώς και το πρόγραμμα εναλλαγής τους σε διαφορετικές θέσεις 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

3.8.5 Τραπεζικός τομέας

Ο  ρωσικός  τραπεζικός  τομέας  γνώρισε  3  φάσεις  ανάπτυξης.  Μέχρι  το  1995  ο 

τραπεζικός τομέας ήταν πολύ επικερδής και αναπτύχθηκε σημαντικά σε μία περίοδο 

οικονομικής  κρίσης.  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  από  αυτές 

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 
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αυξήθηκαν  κατά  31%  και  οι  συνολικές  καταθέσεις  αυξήθηκαν  κατά  37,5%,  σε 

πραγματικές τιμές. Εντούτοις, το 2006 η 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.

Οι  ξένες  τράπεζες  εκτιμάται  ότι  αύξησαν  το  μερίδιό  τους  στη  ρωσική  αγορά, 

φθάνοντας  στο  18%.  Η  κυπριακή  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ξεκίνησε  πρόσφατα  τις 

εργασίες της με ένα Γραφείο Αντιπροσωπείας και δύο καταστήματα, αλλά προς το 

παρόν επικεντρώνεται στο corporate και όχι στο retail banking.

3.9 Λιανικό Εμπόριο

Επί σοβιετικού καθεστώτος, η οικονομία βασιζόταν στην παραγωγή και όχι στην 

κατανάλωση.  Η  άνοδος  των  ατομικών  εισοδημάτων  τα  τελευταία  χρόνια,  σε 

συνδυασμό με τη γοητεία που ασκούσαν τα ξένα εμπορικά σήματα, τη στιγμή 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.

Η άνοδος του συνολικού κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου σε συνδυασμό με 

το γεγονός ότι η προσφορά χώρων δεν καλύπτει τη ζήτηση συνεχίζουν να οδηγούν 

προς  τα  πάνω  τις  τιμές  των  καταστημάτων.  Το  ύψος  των  πωλήσεων  λιανικής 

ανέρχεται σε 250 δις USD και αναμένεται να φτάσει τα 500 δις USD έως το τέλος 

της  δεκαετίας.  Παράλληλα,  το  ποσοστό  των  κενών  χώρων  καταστημάτων  είναι 

λιγότερο από 1%.

Η ανοδική πορεία της αγοράς λιανικής της Ρωσίας έχει περισσότερες ομοιότητες με 

τη  Βραζιλία,  την  Κίνα  και  την  Ινδία  παρά  με  τις  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες.  Η 

εξάπλωση δυτικού τύπου πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων είναι φανερή 

στις μεγάλες πόλεις. Εταιρίες όπως η ΙΚΕΑ (Σουηδία), η Ramstore (Τουρκία) και η 

Metro (Γερμανία) έχουν πλέον καθιερωθεί. Η ΙΚΕΑ λειτουργεί δύο  MEGA Malls 

στη Μόσχα, από τα οποία το ένα συγκεντρώνει 52 εκ. επισκέπτες την εβδομάδα και 

βρίσκεται στην 1η θέση πανευρωπαϊκά και το άλλο συγκεντρώνει 42 εκ. επισκέπτες.
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Οι  Ρώσοι  ξοδεύουν  το  70%  του  εισοδήματός  τους  για  αγορές  λιανικής.  Αυτό 

ισοδυναμούσε με 2.748 USD κατά κεφαλή το 2006 σε σύγκριση με 2.394 USD το 

2005. Μετά τη Μόσχα, πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται και προς τις άλλες πόλεις και 

ιδίως τις 13 που έχουν πληθυσμό άνω του 1 εκ. κατοίκων.

3.10 Εξωτερικό Χρέος

Το 1998 το  ρωσικό κράτος  κήρυξε ουσιαστικά χρεοκοπία  δηλώνοντας  αδυναμία 

εκπληρώσεως  των  δανειακών  υποχρεώσεών  του.  Από  τότε  η  κατάσταση  έχει 

σημειώσει  σημαντικότατη  βελτίωση.  Άλλωστε,  πολλοί  διεθνείς  οργανισμοί 

αξιολόγησης  τοποθετούν  τη  Ρωσία  στο  επενδυτικό  επίπεδο  (investment –  grade 

credit rating),  το  οποίο  σημαίνει  ότι  η  χώρα θεωρείται  αρκετά ασφαλής και  για 

όσους επενδυτές δε θέλουν να αναλάβουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Το δημόσιο χρέος της Ρωσίας (εγχώριο και  εξωτερικό) αντιστοιχεί  στο 20% του 

ΑΕΠ  της.  Το  ότι  το  εξωτερικό  δημόσιο  χρέος  αντιστοιχεί  στο  18%  του  ΑΕΠ 

οφείλεται  κυρίως  στις  υψηλές  τιμές  του  πετρελαίου.  Επίσης,  η  δημοσιονομική 

πολιτική ευνόησε τον έλεγχο των δαπανών, με συνέπεια ο κρατικός προϋπολογισμός 

να παρουσιάζει πλεόνασμα τα τελευταία έξι έτη.

Τον Μάιο του 2006 η Ρωσία συμφώνησε με τις χώρες του  Paris Club την πρώτη 

αποπληρωμή και του υπόλοιπου χρέους έως το τέλος του Αυγούστου 2006 με την 

καταβολή €22,3 δις. Κατά συνέπεια, το εξωτερικό χρέος της Ρωσίας θα μειωθεί σε 

50 δις  USD. Η Ρωσία θα αντλήσει  τα απαιτούμενα ποσά από τα διαθέσιμα του 

Σταθεροποιητικού Ταμείου, τα οποία αυξάνονται κατά 5 δις USD μηνιαίως χάρη στα 

υψηλά έσοδα της χώρας από τις διεθνείς πωλήσεις πετρελαίου.

Η κυβέρνηση δε σχεδιάζει προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό για την περίοδο 2006 – 

2008. Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη δανείων από ξένες κυβερνήσεις ή διεθνείς 

οργανισμούς,  εκτός  εάν  πρόκειται  για  χρηματοδότηση  υφιστάμενων  σχεδίων. 

Ωστόσο,  παρά  τη  δραστική  περιστολή  του  δημοσίου  εξωτερικού  χρέους,  το 
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συνολικό χρέος της χώρας αυξάνεται λόγω του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, στον 

οποίο αναλογεί ήδη το 55% του συνολικού εξωτερικού δανεισμού.

3.11 Ξένες Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις σε σταθερό κεφάλαιο σημείωσαν σημαντική αύξηση άνω 

του 10%, μετά το 2003 αλλά το επίπεδο των επενδύσεων στη Ρωσία παραμένει 

ακόμη αρκετά χαμηλό σε  σχέση με τις  χώρες που έχουν ανάλογη ανάπτυξη και 

κυμαίνεται  στο  18%  περίπου  του  ΑΕΠ  έναντι  25%  σε  άλλες  υπό  ανάπτυξη 

οικονομίες.  Οι  αιτίες  βρίσκονται  στην  πολιτική  αστάθεια,  την  οικονομική 

αβεβαιότητα,  την  ευρεία  διαφθορά  και  τέλος  στη  φορολογική  αντιμετώπιση των 

επιχειρήσεων. Έτσι, σε έρευνα του 2006, το 84% των επενδυτών θεωρούν κυριότερο 

εμπόδιο τη διαδικασία απόκτησης άδειας παραμονής και βίζας, το 78% τη διαφθορά 

και το 71% την αντικρουόμενη νομοθεσία.

Παρόλα  αυτά,  η  επιθυμία  για  επανεπένδυση  των  κερδών  (91%  των  επενδυτών 

ενδιαφέρονται  για επανεπένδυση των κερδών τους)  δείχνει  την  εμπιστοσύνη των 

ξένων  επενδυτών  στη  ρωσική  οικονομία  και  τη  βελτίωση  του  επιχειρηματικού 

κλίματος.  Η  ρωσική  κυβέρνηση,  η  οποία  αρχικά  αντιμετώπισε  το  πρόβλημα 

διαφυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό, έλαβε υπόψη της το χαμηλό ποσό των Άμεσων 

Ξένων  Επενδύσεων  (Α.Ξ.Ε.)  στη  χώρα  και  δημιούργησε  κίνητρα  προσέλκυσης 

Α.Ξ.Ε. (αναθεώρηση επενδυτικού νόμου, Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου). Παραμένουν 

όμως κάποια προβλήματα που πρέπει να λυθούν, όπως: προστασία της ιδιοκτησίας, 

διμερείς  συμφωνίες  προστασίας  επενδύσεων,  απλούστευση  φορολογικού 

συστήματος, είσοδος στον Π.Ο.Ε. κλπ.

Ωστόσο, την περίοδο 2003 – 2005 οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά και 

ανήλθαν σωρευτικά σε  36 δις  USD. Το πρώτο τρίμηνο του 2006 οι  Α.Ξ.Ε.  στη 

Ρωσία ανήλθαν σε 3,8 δις USD έναντι 1,9 δις USD το αντίστοιχο διάστημα του 

2005. Κατά συνέπεια, σημειώθηκε αύξηση κατά 100%.

Η αύξηση των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια οφείλεται σε τρεις παράγοντες: την 

ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την αναγκαία αύξηση των εσόδων 
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για  τη  χρηματοδότηση  επενδύσεων  και  τη  θέσπιση  φορολογικών  κινήτρων  που 

διευκολύνουν την αναδιανομή των κερδών των μεγάλων εξαγωγικών ομίλων και 

οδηγούν  στην  προσέλκυση  νέων  Α.Ξ.Ε.  στους  τομείς  της  αναδιάρθρωσης  της 

βιομηχανίας  και  της  μεταφοράς  τεχνολογίας,  τόσο  στο  επίπεδο  των  μεθόδων 

παραγωγής, όσο και στο οργανωτικό επίπεδο.

Η μεγαλύτερη επένδυση ήταν η εξαγορά της ζυθοποιίας “Krasny Vostok” από την 

ομοειδή τουρκική εταιρία “Efes Breweries”. Άλλες σημαντικές επενδύσεις ήταν η 

εξαγορά  της  εταιρίας  διανομής  ηλεκτρικής  ενέργειας  “Rusenergosbyt”  από  την 

ιταλική εταιρία “Enel” (105 εκ.  USD) και η αγορά μεριδίου της εταιρίας “Power 

Machines” από τη γερμανική “Siemens’ (93 εκ. USD). H “Siemens” προσπαθεί την 

τελευταία  διετία  να  αγοράσει  εξολοκλήρου  την  “Power Machines”,  που 

κατασκευάζει κυρίως κινητήρες αεροπλάνων και τουρμπίνες, αλλά οι προσπάθειές 

της απέτυχαν λόγω της σταθερής άρνησης της ρωσικής κυβέρνησης να συναινέσει 

καθώς θεωρεί τη ρωσική εταιρία ως στρατηγικής σημασίας για τα συμφέροντα της 

χώρας.  Η  αγορά  μειοψηφικού  μεριδίου  αντί  της  πλήρους  εξαγοράς  αποτελεί 

συμβιβαστική λύση.

Για το σύνολο του 2006 οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Ρωσία ανήλθαν στα 20 δις 

USD έναντι 13,1 δις  USD το 2005. Σωρευτικά, το σύνολο των ξένων επενδύσεων 

στη  Ρωσία  υπολογίζεται  σε  113,8  δις  USD.  Το  53%  του  συνόλου  των  ξένων 

επενδύσεων  προήλθαν  από  τρεις  χώρες,  την  Ολλανδία,  την  Κύπρο  και  το 

Λουξεμβούργο. Οι χώρες αυτές συγκεντρώνουν παραδοσιακά τα ρωσικά κεφάλαια 

που φεύγουν από τη χώρα και επομένως σε μεγάλο ποσοστό πρόκειται για κεφάλαια 

που επαναπατρίζονται.

Ωστόσο, χώρες όπως η Κύπρος και οι Παρθένες Νήσοι οφείλουν την κατάταξή τους 

στο γεγονός ότι φιλοξενούν υπεράκτιες εταιρίες, οι οποίες προχωρούν σε επενδύσεις 

στη Ρωσία. Ομοίως, οι μεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στη Ρωσία, δηλαδή αυτές 

της “3E” και της “Chipita” του ομίλου  Vivartia, επισήμως είναι κυπριακές και όχι 

ελληνικές,  αφού  έχουν  γίνει  μέσω  των  κυπριακών  θυγατρικών  εταιριών  τους. 

Αντίστοιχα,  η  Ολλανδία  οφείλει  εν  μέρει  την  κατάταξή  της  στο  γεγονός  ότι 
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προσφέρει  ευνοϊκό  φορολογικό  καθεστώς  στις  εταιρίες,  με  αποτέλεσμα  αρκετές 

επενδύσεις ευρωπαϊκών εταιριών στη Ρωσία, όπως και σε άλλες χώρες, να γίνονται 

μέσω των ολλανδικών θυγατρικών τους.

Πίνακας  3.2 Οι  μεγαλύτεροι  ξένοι  επενδυτές  (στο  σύνολο  του  επενδεδυμένου 
κεφαλαίου)

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟ (δις USD)
Κύπρος 21,67

Ολλανδία 20,24
Λουξεμβούργο 18,35

Βρετανία 12,5
Γερμανία 9,75

ΗΠΑ 8
Γαλλία 3,36
Ινδία 2,7

Παρθένες Νήσοι 2,42
Ελβετία 2,12

Πηγή: Έκθεση Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας 

της Ελλάδος στη Μόσχα.

Σύμφωνα με στοιχεία της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας οι ξένες επενδύσεις στη 

Ρωσία ανήλθαν σε 87,9 δις USD το 9μηνο του 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,5 

φορές έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2006. Από αυτές το 22,2% αφορούσε 

Α.Ξ.Ε.,  το 1,75% επενδύσεις  χαρτοφυλακίου και το 75,9% άλλες επενδύσεις.  Το 

μεγαλύτερο ποσοστό εισροών απορρόφησε ο τομέας εμπορίου, η μεταποίηση και ο 

τομέας  εξόρυξης  πετρελαίου  και  φυσικού  αερίου.  Οι  ρωσικές  επενδύσεις  στο 

εξωτερικό ανήλθαν σε 54,2 δις USD. Οι κυριότερες εκροές αφορούσαν τους τομείς 

εμπορίου,  μεταποίησης,  χρηματοοικονομικών  υπηρεσιών  (Μηνιαία  Έκθεση 

Οικονομίας Ρωσίας 2007, ΟΕΥ Μόσχας).

3.12 Ελληνικές επενδύσεις στη Ρωσία

Οι ελληνικές επενδύσεις στη Ρωσία αγγίζουν τα €2,5 δις σε επενδεδυμένο κεφάλαιο. 

Ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Ρωσία είναι η  Coca –  Cola 3Ε μέσω της εταιρίας 
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COCA –  COLA HBC Eurasia, η οποία έχει τα δικαιώματα επί των σημάτων της 

Coca Cola  για το σύνολο της επικράτειας. Διαθέτει 11 εργοστάσια εμφιάλωσης και 

το  2004  πραγματοποίησε  από  κοινού  με  την  The Coca Cola Inc.  των  ΗΠΑ τη 

μεγαλύτερη  ξένη  επένδυση  στη  Ρωσία  (εξαιρουμένου  του  ενεργειακού  τομέα) 

εξαγοράζοντας την εταιρία παραγωγής χυμών MULTON.

Επιπλέον, εταιρική παρουσία στη Ρωσία (LLC FRIGOGLASS EURASIA) έχει και η 

FRIGOGLASS,  θυγατρική  της  3Ε,  η  οποία  την  προμηθεύει  με  επαγγελματικά 

ψυγεία  για  τη  διάθεση  των  προϊόντων  της.  Η  εταιρία  διαθέτει  εργοστάσιο 

παραγωγής στην πόλη Orel, νότια της Μόσχας.

Η  CHIPITA του  ομίλου  Vivartia διαθέτει  παραγωγική  μονάδα  στην  Αγία 

Πετρούπολη, από την οποία διοχετεύει τα προϊόντα της (είδη snacks και αρτοποιίας - 

ζαχαροπλαστικής)  σε  πολύ  μεγάλο  αριθμό  σημείων  πωλήσεως.  Επίσης, 

πραγματοποιεί και εξαγωγές.

Άλλες  σημαντικές  ελληνικές  παρουσίες  είναι  οι  εταιρίες  ΣΑΡΑΝΤΗΣ, 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ,  PROMETEI,  MEDIA STROM και  INTRACOM.  Η  εταιρία 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ  δραστηριοποιείται  στην  εισαγωγή  και  διανομή  καλλυντικών  στη 

ρωσική  αγορά.  Η  ΜΗΧΑΝΙΚΗ  είναι  η  μόνη  ελληνική  παρουσία  στον 

κατασκευαστικό  τομέα,  η  οποία  μάλιστα  έχει  εξασφαλίσει  την  οικοδόμηση  και 

εκμετάλλευση  σημαντικού  οικοπέδου  στον  εξωτερικό  περιφερειακό  δρόμο  της 

Μόσχας  και  ουσιαστικά  χρηματοδοτεί  την  υλοποίηση  του  έργου  μέσω  της 

κατασκευής  από  τοπική  εταιρία.  Η  PROMETEI διαθέτει  εργοστάσιο  παραγωγής 

τσιμέντου στην πόλη Βόλγκογκραντ.

Οι κυριότεροι τομείς δράσης των ελληνικών εταιριών είναι η ενέργεια, το εμπόριο, 

τα τρόφιμα, ο τουρισμός και οι μεταφορές. Εκτιμάται ότι οι ελληνικές επενδύσεις 

παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και πάντως κατώτερο των δυνατοτήτων της ρωσικής 

αγοράς. Πάντως, η υπογραφή της συμφωνίας για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-

Αλεξανδρούπολη και για τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream, καθώς και άλλες 
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αναμενόμενες συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας αποτελούν δείγματα ενίσχυσης 

της συνεργασίας και ενδυνάμωσης των επενδύσεων στις δύο χώρες.

Οι  δύο  χώρες  έχουν  υπογράψει  διμερή  Συμφωνία  για  την  Προστασία  των 

Επενδύσεων, που στη χώρα μας κυρώθηκε με το Ν. 2248/94 (ΦΕΚ 187Α) και ισχύει 

από  23/2/1997,  η  οποία  προβλέπει  την  αρχή  της  μη  διάκρισης.  Τέλος,  η  Ρωσία 

αποτελεί επίσης μέλος του Γραφείου Πολυμερών Εγγυήσεων Επενδύσεων MIGA.

3.13 Εξωτερικό εμπόριο

Οι ρωσικές εξαγωγές σημείωσαν σημαντική θετική πορεία τα τελευταία χρόνια. Πιο 

συγκεκριμένα τα τρία τελευταία χρόνια πέρασαν από τα 183,5 δις  USD στα 303,9 

δις  USD,  το  2006.  Τα  2/3  περίπου  των  ρωσικών  εξαγωγών  αφορούν  προϊόντα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το μερίδιο αυτών των προϊόντων έχει αυξηθεί τα 

τελευταία χρόνια (το 2004 ήταν 54%, ενώ το 1995 ήταν μόλις 40%), κάτι το οποίο 

καθιστά  τη  ρωσική  οικονομία  ευαίσθητη  στις  διεθνείς  διακυμάνσεις  των  τιμών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο  τομέας  των  μετάλλων  και  των  προϊόντων  τους  είναι  ο  δεύτερος  σε  σημασία 

μεταξύ των εξαγόμενων προϊόντων της Ρωσίας. Το 2006, η συμμετοχή του τομέα 

στις συνολικές ρωσικές εξαγωγές άγγιξε το 14%, επίπεδο στο οποίο κυμαίνονται οι 

εξαγωγές μετάλλων τα τελευταία 5 έτη. Επιπλέον, η Ρωσία εξάγει μηχανήματα και 

εξοπλισμό  (6%  επί  του  συνόλου  των  εξαγωγών  του  2006)  καθώς  και  χημικά 

προϊόντα (6% επί του συνόλου των εξαγωγών του 2006).

Το  2005  το  44%  των  ρωσικών  εισαγωγών  αποτελείται  από  μηχανήματα  και 

εξοπλισμό.  Την  ίδια  περίοδο,  τα  τρόφιμα  αποτελούσαν  το  18%  των  συνολικών 

εισαγωγών και τα χημικά προϊόντα το 17%.

Η Ρωσία απολαμβάνει πλεονεκτημάτων από την υπογραφή Συμφωνιών Ελεύθερου 

Εμπορίου  με  τις  χώρες  της  Κοινοπολιτείας  Ανεξαρτήτων  Κρατών  και  από  τη 

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με την Ε.Ε.
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3.14 Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας 

Η  Ε.Ε.  είναι  πλέον  ο  πρώτος  εμπορικός  εταίρος  της  Ρωσίας.  Το  μερίδιο  των 

συνολικών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ρωσίας και Ε.Ε. αυξήθηκε σημαντικά, 

ιδιαίτερα μετά την είσοδο νέων κρατών μελών της Ανατολικής Ευρώπης, και πέρασε 

από το 36,8% το 2004 (Ε.Ε.-15), σε 52,1% το 2005 (Ε.Ε.-25). Οι συναλλαγές μεταξύ 

Ρωσίας και Ε.Ε.-25 έφθασαν τα 143 δις USD συνολικά.

Οι εισαγωγές της Ρωσίας από την Ε.Ε. συνεχίζουν να αυξάνονται και η Γερμανία 

παραμένει ο κυριότερος προμηθευτής της Ρωσίας, ενώ ακολουθεί η Ιταλία και η 

Γαλλία.  Το  μερίδιο  συμμετοχής  των  ανεπτυγμένων  βιομηχανικών  χωρών  στις 

ρωσικές εισαγωγές ελαττώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, πλην των Η.Π.Α., οι 

οποίες το 2005 αύξησαν το μερίδιό τους.

Μεταξύ  των  χωρών  της  Κοινοπολιτείας,  η  Ρωσία  ενδυνάμωσε  τους  εμπορικούς 

δεσμούς στο πλαίσιο της EVRAZES (Euroasian Economic Association), η οποία, 

εκτός της Ρωσίας, περιλαμβάνει τη Λευκορωσία, το Καζαχστάν, την Κιργιζία, το 

Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Το 2005, το 7,8% των εμπορικών συναλλαγών 

της  Ρωσίας  έγιναν  με  τις  εν  λόγω  χώρες.  Η  Ουκρανία  και  η  Λευκορωσία 

παραμένουν  οι  κυριότεροι  εμπορικοί  εταίροι  της  Ρωσίας  στο  πλαίσιο  της 

Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.

3.15 Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ρωσίας

Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία των κυριότερων εμπορικών εταίρων 

της Ρωσίας, παρόλα αυτά η θέση της βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, 

υπάρχουν  περαιτέρω  δυνατότητες  ανάπτυξης  του  διμερούς  εμπορίου  μέσω  της 

διεύρυνσης  της  ποικιλίας  των  ελληνικών  εξαγωγών  και  της  ενίσχυσης  της 

συνεργασίας με ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Το 2006 ο συνολικός όγκος εμπορίου παρουσίασε αύξηση κατά 10% και έφθασε τα 

4.018 εκ. USD, έναντι 3.665 εκ. USD το 2005, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε 

αρνητικό για την Ελλάδα φτάνοντας τα 3.135 εκ. USD και διατηρήθηκε σχεδόν στα 
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ίδια επίπεδα με το 2005. Το μεγάλο έλλειμμα που παρουσιάζεται οφείλεται, κατά 

κύριο λόγο, στις ελληνικές εισαγωγές πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου.

Οι  ελληνικές  εξαγωγές  αυξήθηκαν  κατά  60% το  2006 φθάνοντας  τα  €441,1  εκ. 

έναντι  €275,7  εκ.  το  2005.  Σε  ό,τι  αφορά την  εξέλιξη  του  εμπορικού  ισοζυγίου 

Ελλάδας  –  Ρωσίας,  το  2006  οι  ελληνικές  εξαγωγές  σημείωσαν  αύξηση  60%,  οι 

εισαγωγές  αύξηση  κατά  5,5%,  ο  όγκος  συναλλαγών  αύξηση  κατά  9,6%  και  το 

εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας μικρή αύξηση κατά 0,7%.

Η Ρωσία ανέβηκε το 2006 στην 11η θέση των καλύτερων πελατών των ελληνικών 

προϊόντων,  από  τη  14η  θέση  στην  οποία  βρισκόταν  το  2005.  Επίσης,  η  Ρωσία 

παρέμεινε  στην  3η  θέση των  καλύτερων προμηθευτών της  Ελλάδας.  Το 2006 η 

Ρωσία απορρόφησε το 2,65% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, έναντι 1,96% 

το 2005.

Τα κυριότερα ελληνικά προϊόντα που εξήχθησαν από την Ελλάδα στη Ρωσία το 

2006 ήταν τα παρακάτω:

 Γουναρικά

 Φρούτα

 Χρωστικές ύλες (κυρίως χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση πολυεστέρες)

 Καπνά

 Λέβητες / μηχανές

 Παρασκευάσματα φρούτων – λαχανικών

3.16 Συμπεράσματα – Προοπτικές

Η αύξηση του ελληνικού ενδιαφέροντος είναι δεδομένη, όπως αποδεικνύεται τόσο 

από την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2006,  όσο και  από την άνοδο της 

επενδυτικής δραστηριότητας (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ, FRIGOGLASS, 

εξαγορά της MULTON από την HBC, κτλ.). Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι δυνατότητες 

της ρωσικής αγοράς είναι σημαντικά μεγαλύτερες καθώς σχεδόν όλοι οι τομείς της 

οικονομίας παρουσιάζουν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη 

και σε συνδυασμό με την πολιτική σταθερότητα και την ωριμότητα της ασκούμενης 
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οικονομικής  πολιτικής  συνιστούν  ένα  μάλλον  ευνοϊκό  περιβάλλον.  Τα  χρόνια 

προβλήματα  (γραφειοκρατία,  διαφθορά,  πολυνομία,  ανεπάρκεια  νομικού 

συστήματος)  δε  φαίνεται  να  αποθαρρύνουν  τους  ξένους  επενδυτές,  οι  οποίοι 

συρρέουν στη Ρωσία χάρη στα υψηλά περιθώρια κέρδους που επιτρέπει η αγορά της.

Είναι  γεγονός  ότι  η  διείσδυση στη ρωσική αγορά απαιτεί  περαιτέρω μελέτη της 

κατάστασης της αγοράς αλλά και ανάλυση όλων των στοιχείων που αποτελούν το 

μίγμα μάρκετινγκ που θα υιοθετήσει η επιχείρηση. Η απόφαση για την επιλογή των 

προϊόντων, των αγορών και του επιπέδου της επένδυσης είναι πολύ σημαντική για 

την  επιτυχία  της  εξαγωγικής  δραστηριότητας.  Στο  επόμενο  κεφάλαιο  γίνεται 

ανάλυση όλων αυτών των στοιχείων της  αγοράς,  που θα συμβάλλουν στη λήψη 

τεκμηριωμένης απόφασης.
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Κεφάλαιο 4 ΘΕΣΜΙΚΟ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1 Προσέγγιση της αγοράς της Ρωσίας

H Ρωσία  διαθέτει  πλεονεκτήματα  στο  πλαίσιο  της  διεθνούς  οικονομίας  που  την 

τοποθετούν σε ευνοϊκή θέση. Λόγω μεγέθους της χώρας (εκτάσεως και πληθυσμού), 

γεωγραφικής γειτνίασης με την Ευρώπη, επάρκειας σε πρώτες ύλες, υψηλού βαθμού 

εκπαίδευσης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  χαμηλού  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 στην εν λόγω αγορά.

H Ρωσία δεν αποτελεί μόνο μια εξαγωγική δύναμη φυσικού αερίου και προϊόντων 

πετρελαίου,  που  ενδιαφέρεται  να  επανεπενδύσει  τα  κεφάλαια  που  εισρέουν  στη 

χώρα με την εξαγορά ξένων εταιριών αλλά αποτελεί, επίσης, μία αγορά με μεγάλη 

ανάπτυξη, η οποία προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις ευκαιρίες για ανάπτυξη. 

Οι ελληνικές εταιρίες λόγω ποιότητας προϊόντων δύνανται να εισέλθουν ενεργά στη 

ρωσική αγορά, εφόσον θα μπορούν να προμηθεύσουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων 

εξασφαλίζοντας σταθερή προμήθεια αυτών.

Τα μακροοικονομικά δεδομένα της Ρωσίας τα τελευταία έτη, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευνοϊκά:

 Το ΑΕΠ αυξάνεται με ρυθμούς άνω του 6% ετησίως τα τελευταία χρόνια.

 Η  οικονομική  κατάσταση  επιτρέπει  την  αύξηση  των  δαπανών  του 

προϋπολογισμού  και  την  εφαρμογή  διαρθρωτικών  μέτρων,  καθώς  το 

δημοσιονομικό πλεόνασμα διαμορφώνεται σε 5 - 7% του ΑΕΠ.

 Τα συναλλαγματικά αποθέματα ανέρχονται σε 295 δις USD.

 Η  κατανάλωση  των  νοικοκυριών  παρουσιάζει  σταθερή  ανάπτυξη  και 

αυξάνεται τα τελευταία έτη κατά 10% ετησίως.

 Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έφθασε τα 95 δις USD.

 Το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου ανέρχεται σε 139,2 δις USD.
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 Ένεκα  των  υψηλών  τιμών  πετρελαίου  η  ρωσική  οικονομία  συνεχίζει  να 

ενισχύεται μειώνοντας το εξωτερικό χρέος της χώρας, γεγονός που οδήγησε 

και στην αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

 Η  Ρωσία  παραμένει  μία  από  τις  πλέον  πλούσιες  χώρες  του  κόσμου 

κατέχοντας  μεγάλες  καλλιεργήσιμες  εκτάσεις,  το  1/4  των  αποθεμάτων 

ξυλείας, πληθώρα αποθεμάτων ορυκτού πλούτου με το 1/3 των αποθεμάτων 

παγκοσμίως  σε  άνθρακα,  τα  κυριότερα  αποθέματα  φυσικού  αερίου,  την 

όγδοη θέση σε  αποθέματα πετρελαίου,  καθώς  και  πλούσια αποθέματα σε 

χρυσό, χάλυβα, νίκελ, μαγνήσιο, μόλυβδο, άργυρο, κ.α.

Εν  τούτοις,  σήμερα  και  παρά  τις  προόδους  που  επιτελούνται,  οι  Άμεσες  Ξένες 

Επενδύσεις  παραμένουν  ακόμη  χαμηλές.  Έτσι  το  σύνολο  των  επενδύσεων  στη 

Ρωσία (εγχώριες και ξένες) αντιπροσωπεύουν μόνο το 15 - 20% του ΑΕΠ, ποσοστό 

που είναι χαμηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες όπως η Κίνα.

4.2 Ευκαιρίες και Προκλήσεις της αγοράς της Ρωσίας

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

συναλλαγών και επιχειρηματικής συνεργασίας, σε διάφορους τομείς όπως (Θεσμικό 

– Επενδυτικό Πλαίσιο στη Ρωσία, Ο.Ε.Υ. Μόσχας, 2007):

 Γεωργία,  παραγωγή  και  επεξεργασία  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.

 Κατασκευές. 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.

 Υπηρεσίες  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.
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 Ενέργεια. Ο κλάδος των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου μετά την 

πρόσφατη  υπογραφή  συμφωνίας  του  πετρελαιαγωγού  ‘Burgas’  – 

Αλεξανδρούπολης καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά στρατηγικό εταίρο για 

την ένωση δικτύων ενέργειας μεταξύ χωρών παραγωγής και κατανάλωσης.

 Δίκτυα  διανομής.  Δεδομένης  της  κατάστασης  στον  κλάδο,  ο  οποίος 

ουσιαστικά  βρίσκεται  υπό  διαμόρφωση,  επιβάλλεται  η  άμεση 

δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

 Υπάρχουν, επίσης, ευκαιρίες στον τομέα ιδιωτικών ιατρικών κέντρων, στον 

τομέα συμβουλευτικών εταιριών καθώς και στον τραπεζικό τομέα.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την είσοδο ελληνικών προϊόντων στην αγορά της 

Ρωσίας λαμβανομένου υπόψη της αύξησης του εισοδήματος των νοικοκυριών τα 

τελευταία  χρόνια  και  ιδίως  στις  μεγάλες  πόλεις,  όπως  η  Μόσχα  και  η  Αγία 

Πετρούπολη.  Αναλυτικότερα,  ευκαιρίες  για  την  εξαγωγή  ελληνικών  προϊόντων 

υπάρχουν στους εξής τομείς: φρούτων και λαχανικών, τροφίμων, γουναρικών και 

ενδυμάτων,  κατασκευαστικών  υλικών,  μαρμάρου  και  προϊόντων  αλουμινίου, 

καλλυντικών  και  ειδών  κουζίνας,  φαρμακευτικών  προϊόντων  και  νοσοκομειακού 

εξοπλισμού, γεωργικών μηχανημάτων, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικού 

υλικού, τηλεπικοινωνιακού υλικού κ.λ.π.

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

αντιμετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά. 

Τέτοιες  είναι  για  παράδειγμα οι  ακόλουθες  (Θεσμικό – Επενδυτικό Πλαίσιο στη 

Ρωσία, Ο.Ε.Υ. Μόσχας, 2007):

 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 εισαγωγής πρώτων υλών και 

τροφίμων,  καθυστερήσεις  τελωνείων,  πολυπλοκότητες  της  νομοθεσίας, 

φορολογικό καθεστώς.

 Το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς.

 Το ασταθές επενδυτικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους.
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 Η  αδυναμία  εφαρμογής  ενιαίων  κανόνων,  πρακτικών  αξιολόγησης  και 

ελέγχου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 Η απαρχαιωμένη εργατική νομοθεσία και πολιτική απασχόλησης.

 Η  δυσκολία  ανεύρεσης  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 εταιρία 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.

 Η ατελής νομοθεσία κρατικών προμηθειών παρά τη δέσμευση της ρωσικής 

κυβέρνησης για σταδιακή εναρμόνιση με το Κοινοτικό κεκτημένο.

 Πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  η  κυβέρνηση  συνεχίζει  να  αυξάνει  τη 

συμμετοχή  του  δημόσιου  τομέα  στις  επιχειρήσεις  ενέργειας  και  άλλους 

στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Συνεπώς είναι σημαντική η ενημέρωση 

και  η  αντίληψη  για  το  ποιοι  τομείς  της  οικονομίας  είναι  ελεύθεροι  για 

επενδύσεις χωρίς την συμμετοχή κρατικών ρωσικών κεφαλαίων.

 Το ασαφές καθεστώς πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 Η  επιβολή  μέτρων  από  τη  ρωσική  πλευρά  κατά  τρόπο  απρόβλεπτο  και 

απροειδοποίητο.

 Η έλλειψη εναρμόνισης των ρωσικών προτύπων με τα διεθνή. Το Υπουργείο 

Οικονομικών υπέβαλλε ήδη προς έγκριση σχέδιο νόμου για τις λογιστικές 

πρακτικές,  το  οποίο  αποτελείται  από  σειρά  νομοθετικών  ρυθμίσεων  τις 

οποίες  πρέπει  να υιοθετήσει  η Ρωσία για  να γίνει  δεκτή στον Π.Ο.Ε.  Το 

σχέδιο προβλέπει συμμετοχή στη διαδικασία συνδέσμων επιχειρηματιών και 

ελεγκτών για την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ωστόσο, η 

συμμετοχή των ανωτέρω οργανώσεων θεωρείται ως σχετικά περιορισμένη.

4.3 Στρατηγική εισόδου στην 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 
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διανομής,  κοινοπραξίες,  κλπ).  Δεδομένου  του  μεγάλου  μεγέθους  της  αγοράς  οι 

ελληνικές εταιρίες θα πρέπει να είναι έτοιμες να καλύψουν τις ποσότητες ζήτησης 

για  την  αγορά  της  Ρωσίας  και  να  διασφαλίσουν  τη  σταθερή  προμήθεια  των 

προϊόντων τους.

Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης της χώρας, οι επιχειρηματίες προσπαθούν 

να εισέλθουν στην αγορά αρχικά σε περιφερειακή 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 εταιρίες.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν καλά οργανωμένα κανάλια διανομής, ιδιαίτερα 

στις δύο αυτές μεγάλες πόλεις, τα οποία επεκτείνονται σιγά-σιγά και σε άλλα σημεία 

της  χώρας:  Νότια  Ρωσία,  περιοχή  ‘Volga’,  Σιβηρία,  κ.λ.π.  Η  εύρεση  εισαγωγέα 

αποτελεί το πρώτο και κυριότερο βήμα για την είσοδο στην αγορά. Συγκεκριμένα, οι 

ελληνικές  επιχειρήσεις  διαθέτουν  τις  ακόλουθες  επιλογές  για  την  εισαγωγή  και 

προώθηση των προϊόντων τους στη ρωσική αγορά (Θεσμικό – Επενδυτικό Πλαίσιο 

στη Ρωσία, Ο.Ε.Υ. Μόσχας, 2007):

4.3.1 Εξαγωγές μέσω συνεργασίας με αντιπροσώπους-διανομείς

Η πρώτη επιλογή που έχει  μια επιχείρηση που θέλει  να εισέλθει  εξαγωγικά στη 

ρωσική  αγορά  είναι  να  αναθέσει  την  προώθηση  των  προϊόντων  της  σε  έναν 

αντιπρόσωπο (sales representative), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την πώληση 

των  προϊόντων  στο  όνομα  της  επιχείρησης.  Ωστόσο,  αυτή  δεν  είναι  συνήθης 

πρακτική  στη  Ρωσία  για  τις  ξένες  εταιρίες,  καθώς  αποφεύγουν  να  στηριχθούν 

αποκλειστικά στις υπηρεσίες ενός αντιπροσώπου λόγω του ότι η ρωσική επικράτεια 

είναι  πολύ  μεγάλη  και  ένας  μόνο  αντιπρόσωπος  συνήθως  δεν  επαρκεί  για  τις 

δυνατότητες της αγοράς. Συχνά όμως οι διανομείς και τα γραφεία αντιπροσωπείας 

χρησιμοποιούν  αντιπροσώπους  για  την  προώθηση  των  προϊόντων  κυρίως  στις 

περιφέρειες.

57



Η πλέον κοινή στρατηγική για την εξαγωγική είσοδο στην αγορά της Ρωσίας είναι η 

επιλογή ενός καλού διανομέα (distributor) ή περισσοτέρων διανομέων ανάλογα με 

το  προϊόν.  Ένας  τυπικός  διανομέας  διαθέτει  και  παραδίδει  τα  προϊόντα  ξένης 

παραγωγής στη λιανική πώληση και τον καταναλωτή, παρέχοντας επίσης στήριξη 

των υπηρεσιών logistics (τελωνειακές άδειες, αποθήκευση, μεταφορά κλπ.). Πολλοί 

Ρώσοι  διανομείς  έχουν δημιουργήσει  δίκτυα στην επαρχία της  Ρωσίας,  τα οποία 

επιτρέπουν μεγαλύτερη διείσδυση για τα ξένης προελεύσεως προϊόντα.

4.3.2 Ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας/υποκαταστήματος, θυγατρικής εταιρίας 

και κοινοπρακτικής επιχείρησης (joint venture)

Μία δεύτερη επιλογή αποτελεί η είσοδος στη Ρωσία είτε με την ίδρυση Γραφείου 

Αντιπροσωπείας, είτε με τη μορφή θυγατρικής εταιρίας, είτε ακόμα σε συνεργασία 

με άλλη εταιρία για την ίδρυση κοινοπρακτικής επιχείρησης (joint venture).

 Άνοιγμα Γραφείου Αντιπροσωπείας.

Το  πλεονέκτημα  της  ίδρυσης  Γραφείου  Αντιπροσωπείας  για  τις  ξένες  εταιρίες 

αποτελεί η στενότερη συνεργασία με τους τελικούς καταναλωτές και ο καλύτερος 

έλεγχος  της  προώθησης  και  διανομής  των  προϊόντων  τους.  Παρόλα  αυτά,  τα 

Γραφεία  Αντιπροσωπείας  δεν  μπορούν  να  εκτελέσουν  εμπορικές  δραστηριότητες 

οποιασδήποτε  μορφής  (πωλήσεις,  άνοιγμα  τραπεζικών  εμπορικών  λογαριασμών 

σύμφωνα  με  τη  ρωσική  νομοθεσία).  Το  δίκτυο  διανομής  και  αντιπροσώπων 

αναλαμβάνει  το έργο  των πωλήσεων.  Η είσοδος  στην αγορά με  αυτή τη μορφή 

ενδυναμώνει τον έλεγχο του ξένου παραγωγού/εξαγωγέα στη διαδικασία διανομής 

και μειώνει τη δυνατότητα αποτυχίας στην αγορά.

 Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη Ρωσία.

Η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη Ρωσία αποτελεί την πλέον προχωρημένη μορφή 

προώθησης  προϊόντων  στην  αγορά  της  Ρωσίας,  αφού  προβλέπει  ολοκληρωμένο 

έλεγχο στον τομέα της διαδικασίας πωλήσεων, από την εισαγωγή μέχρι τις τελικές 

πωλήσεις.

 Ίδρυση κοινοπρακτικής επιχείρησης (Joint Venture).
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Παρότι η πρακτική της δημιουργίας κοινοπρακτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να 

αποτελέσει  μέσον επιτυχούς  επιχειρηματικής  δραστηριοποίησης στη  Ρωσία,  είναι 

προτιμότερο η διαχείριση να βρίσκεται υπό τον έλεγχο ελληνικού κεφαλαίου. Σε 

περίπτωση όπου το ξένο κεφάλαιο έχει τη μειοψηφία, όλα εξαρτώνται από τις καλές 

προθέσεις των Ρώσων ιδιοκτητών της πλειοψηφίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα 

όπου  ξένοι  κάτοχοι  μειοψηφικών  κεφαλαίων  αδυνατούν  να  προστατεύσουν  τα 

δικαιώματά  τους  στα  ρωσικά  δικαστήρια.  Η  δημιουργία  joint venture μεταξύ 

ελληνικής  και  ρωσικής  εταιρίας  είναι  ασφαλέστερο  να  γίνει  αφού  τα  δύο  μέρη 

δοκιμάσουν τη συνεργασία τους για μία συγκεκριμένη περίοδο. Ένα θετικό στοιχείο 

της δημιουργίας joint venture είναι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να απολαμβάνουν 

επιχειρήσεις  με  ρωσική  ταυτότητα.  Σχετικά  με  τις  κρατικές  προμήθειες,  για 

παράδειγμα, υπάρχουν μερικές διατάξεις, ιδιαίτερα στον τομέα των πετρελαιοειδών 

και της ενέργειας, που απαιτούν το 70% των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών να 

γίνονται από Ρώσους προμηθευτές.

4.3.3 Υπηρεσίες δικαιόχρησης (franchising)

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών ο τομέας του franchising αναπτύχθηκε 

σημαντικά  στη  Ρωσία  σε  τομείς  όπως  fast food εστιατόρια,  λιανικό  εμπόριο, 

εκπαίδευση,  fitness και  υγεία,  διασκέδαση,  τουρισμός  και  αυτοκίνητα.  Το 

franchising παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη σε ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών 

και  κυρίως  στον  τομέα  του  “business to business”.  Παράδειγμα  αποτελούν  οι 

υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, οι μεταφορές, οι ταχυδρομικές μεταφορές 

express, τα logistics, οι συμβουλευτικές εταιρίες, η εκπαίδευση στελεχών κ.α.

Η πιο εμφανής διείσδυση έχει γίνει στον τομέα του fast food, όπου πολυεθνικές και 

εγχώριες  εταιρίες  δραστηριοποιούνται  επιτυχώς.  Τα  επόμενα  χρόνια  αναμένεται 

είσοδος νέων εταιριών στον τομέα μικρο-γευμάτων, καφενείων ‘coffee-shops’-‘tea 

shops’, αφού η αύξηση της κατανάλωσης και ο τρόπος εξόδου στα ειδικά αυτά καφέ 

αποτελεί  πλέον  τρόπο  ζωής  της  νέας  ρωσικής  κοινωνίας.  Σημαντικές  ευκαιρίες 

παρουσιάζονται  και  στον τομέα του λιανικού εμπορίου όπου ο κύκλος εργασιών 

αυξάνεται σημαντικά ετησίως. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, οι δυνατότητες για τη 

δραστηριοποίηση μέσω franchising στον τομέα λιανικής και καταναλωτικών αγαθών 

αναμένεται να αυξηθούν.
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4.3.4 Υπηρεσίες άμεσης προώθησης (direct marketing)

Οι υπηρεσίες άμεσης προώθησης (telemarketing fax-marketing και direct marketing) 

είναι γνωστές στη Ρωσία, παρόλα αυτά όμως δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένες. 

Λόγω του γεγονότος ότι τα κανάλια διανομής δεν είναι τόσο ανεπτυγμένα όσο σε 

άλλες  χώρες,  οι  υπηρεσίες  άμεσης προώθησης αποτελούν μια καλή εναλλακτική 

λύση  για  την  προσέγγιση  καταναλωτών  εκτός  των  μεγάλων  αστικών  κέντρων. 

Καλύτερα αποτελέσματα εμφανίζει η πρακτική person-to-person marketing σε σχέση 

με τις άλλες μεθόδους, ιδίως σε προϊόντα υγείας και καλλυντικά. Εκτιμάται ότι στη 

Ρωσία περίπου 1,5 εκ. άτομα ασχολούνται με τον εν λόγω τομέα κυρίως για λόγους 

εξασφάλισης  συμπληρωματικού  εισοδήματος.  Μερικές  πολυεθνικές  εταιρίες  του 

κλάδου, όπως οι Αmway, Avon, Mary Kay και Tupperware, έχουν ήδη εισέλθει στην 

αγορά με θετικά αποτελέσματα. Άλλα κανάλια άμεσης προώθησης (κατάλογοι, e-

commerce, κλπ) είναι ακόμη σε στάδιο νηπιακής μορφής. Σημειώνουμε ότι ο νόμος 

στην Ρωσία απαγορεύει τις απευθείας πωλήσεις για βιολογικά προϊόντα, πρόσθετα 

τροφίμων και βιταμίνες.

Εν  γένει,  ο  πιο  διαδεδομένος  τρόπος  διείσδυσης  στην  αγορά  είναι  μέσω 

αντιπροσώπου  ή  εισαγωγέα-διανομέα  (με  δοκιμαστική  περίοδο  αποκλειστικής 

αντιπροσώπευσης ενός έτους), υπό συνεχή παρακολούθηση της τοπικής αγοράς εκ 

μέρους  της  ελληνικής  επιχείρησης.  Λόγω  μεγέθους  αγοράς,  επιλέγονται  πολλές 

φορές 2, 3 ή και 4 εισαγωγείς. Παράλληλα, εκτός από το ενδεχόμενο αποκλειστικής 

εξαγωγής,  είναι  συχνό  και  το  ενδεχόμενο  συμπαραγωγής  προϊόντων  στη  Ρωσία, 

λόγω εξαιρετικά χαμηλού κόστους και μεγάλου μεγέθους της αγοράς.

4.4 Κρατικές προμήθειες

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (υιοθετήθηκε τον Μάιο του 1999) επιτρέπεται 

στις ξένες 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  στο  επίπεδο  ομοσπονδίας, 

ασκούνται  συνήθως  κυβερνητικές  πιέσεις  για  αγορά  και  προμήθεια  εγχώριων 
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προϊόντων,  ενώ  σε  περιφερειακό  επίπεδο  η  αγορά  μπορεί  να  είναι  πιο  εύκολα 

προσβάσιμη.

4.5 Τα Δίκτυα Διανομής στη Ρωσία

Το σύστημα διανομής προϊόντων κατανάλωσης στη Ρωσία παρουσίασε σημαντικές 

αλλαγές  μετά  τη  διάλυση  της  Σοβιετικής  Ένωσης  και  την  απελευθέρωση  των 

εισαγωγών στη χώρα. Κατά τη διάρκεια του σοβιετικού καθεστώτος, η βιομηχανία 

ήταν  προσανατολισμένη  στην  παραγωγή  προϊόντων  εξοπλισμού  σε  βάρος  των 

προϊόντων κατανάλωσης. Μετά την απελευθέρωση των τιμών από το 1992 και την 

εφαρμογή  πιο  εύκαμπτου  καθεστώτος  για  την  εισαγωγή  των  προϊόντων, 

δημιουργήθηκαν  πολλά  καταστήματα,  περίπτερα  και  supermarkets.  Τα  δίκτυα 

διανομής  αναπτύχθηκαν  ξαφνικά  και  ορισμένοι  τομείς  παρουσιάζουν  πλέον 

ανεπτυγμένα  δίκτυα  διανομής,  ενώ  σε  άλλους  τομείς  βρίσκονται  σε  πρωτογενή 

μορφή.

Κυρίως  στις  μεγάλες  πόλεις,  όπως  η  Μόσχα  και  η  Αγία  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 

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 (Arbat Prestige, L. Etoile, 

Ile de Beaute, Douglas, Rivoli), αθλητικά είδη (Sportmaster, Epitcenter, Intersport), 

κινητά – μηχανήματα τηλεπικοινωνιών (Evroset, Svyaznoi), φαρμακευτικά, τρόφιμα 

(Metro, Auchan) κ.α.

Παραδοσιακές  μορφές  λιανικής  πώλησης,  όπως  τα  καταστήματα  ‘ounivermag’ 

–‘ouniveram’ ,τα οποία διακινούν πολλά προϊόντα πλην τροφίμων, τα καταστήματα 

τροφίμων  ‘gastronom’  –  ‘producty’,  τα  καταστήματα  φωτιστικών  ‘Sviet’,  τα 

καταστήματα οικιακού εξοπλισμού ‘Khoziaistvenny’, τα περίπτερα και οι ανοιχτές 

αγορές, παρά το γεγονός ότι κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς, χάνουν έδαφος 

προς όφελος των μοντέρνων καναλιών διανομής.
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Στις  παραδοσιακές  μορφές  πώλησης  περιλαμβάνονται  τα  ακόλουθα (Τα  κανάλια 

διανομής τροφίμων και λοιπών προϊόντων στην Ρωσία, O.E.Y Mόσχας, 2007):

• Περίπτερα. Διαθέτουν  διάφορα  προϊόντα,  κυρίως  τρόφιμα,  και 

ανταγωνίζονται σοβαρά τα μαγαζιά της γειτονιάς (πολύ πιο κοντά, ανοιχτά 

όλο το 24ωρο). Τα περίπτερα είναι πολυάριθμα στους δρόμους αν και στη 

Μόσχα  υπάρχει  προσπάθεια  περιορισμού  τους  με  τη  θέσπιση  σχετικής 

νομοθεσίας.

• Καταστήματα της  γειτονιάς. Μετά  την  ιδιωτικοποίησή  τους  έγινε 

προσπάθεια βελτίωσης της διάθεσης ποικιλίας προϊόντων αλλά η γκάμα τους 

παραμένει περιορισμένη. Οι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων ‘producty’ 

διαθέτουν  συνήθως  πολλά  καταστήματα.  Σήμερα  τα  καταστήματα  αυτά 

κατέχουν μεγάλο μερίδιο αγοράς.

• Ανοιχτές  αγορές.  Διαθέτουν  κυρίως  τρόφιμα  και  άλλα  καταναλωτικά 

προϊόντα.  Οι  ανοιχτές  αγορές,  οι  αγορές  χονδρεμπορίου  και  ημι-

χονδρεμπορίου  καθώς  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.

Πίνακας 4.1 Μορφή των καναλιών διανομής τροφίμων στη Ρωσία

Πηγή: Θεσμικό  –  Επενδυτικό  Πλαίσιο  στη  Ρωσία,  Γραφείο  Οικονομικών  και 

Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα.
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4.5.1 Τομέας λιανικής πώλησης τροφίμων

Η διάρθρωση των καναλιών διανομής στη Ρωσία άλλαξε σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια. Τα πρώτα σούπερ-μάρκετ δυτικού τύπου εμφανίσθηκαν στη ρωσική αγορά 

μετά το 1990 με περιορισμένη αρχικά επιφάνεια και απευθύνονταν κυρίως στους 

καταναλωτές  υψηλών  εισοδημάτων.  Προς  το  παρόν,  όλα  είναι  ευνοϊκά  για  την 

ανάπτυξη  νέων  μεγάλων  αλυσίδων  καταστημάτων  καθώς  υπάρχει  ευνοϊκότερο 

πολιτικό και οικονομικό κλίμα για την προσέλκυση επενδύσεων και  αύξηση των 

μέσων εισοδημάτων του Ρώσου καταναλωτή. Μετά το 2000, παρατηρήθηκε μεγάλη 

ανάπτυξη των αλυσίδων καταστημάτων στη Ρωσία.  Το 1997, για  πρώτη φορά η 

μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων ‘Ramenka’,  τουρκικών συμφερόντων,  άνοιξε  στη 

Ρωσία και ακολούθησε η γαλλική αλυσίδα τροφίμων ‘AUCHAN’. Παράλληλα, οι 

ρωσικές αλυσίδες (Sedmoi Kontinent, Perekriostok, Pyaterochka, Kopeika, Tander) 

δραστηριοποιούνται δυναμικά στην αγορά.

Το  2004  η  μείωση  του  Φ.Π.Α.  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 USD παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 12% έναντι 

του  2004  (Τα  κανάλια  διανομής  τροφίμων  και  λοιπών  προϊόντων  στην  Ρωσία, 

O.E.Y.  Mόσχας, 2007).  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’ και ‘Pyaterochka’, ενώ 

σημαντική θέση στην αγορά κατέχουν και η ‘Seventh Continent’, ο όμιλος ‘MARTA 

GROUP’, με τις αλυσίδες ‘BILLA’ και ‘GROSMART’ και ο όμιλος ‘AUCHAN’. 

Προσφάτως η URALSIB Financial απέκτησε πλήρη έλεγχο της αλυσίδας ‘discount 

supermarkets Kopeika’ με την εξαγορά του 50% της εταιρίας. Ο όμιλος Carrefour, 

δεύτερη παγκοσμίως μεγαλύτερη αλυσίδα, υπέγραψε συμφωνίες για τη δημιουργία 

Hypermarkets στο Ροστόβ και το Κρασνοντάρ.
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Επόμενος στόχος των εταιριών του κλάδου στη Ρωσία αποτελεί η επέκταση των 

δικτύων διανομής στην επαρχία. Ωστόσο, η επέκταση στην επαρχία απαιτεί μεγάλες 

επενδύσεις ιδιαίτερα στον τομέα των logistics, γεγονός 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 εταιρίες, η ‘Sibirskii Gigant’ και η ‘Sibirskaia Goubernia’ κυριαρχούν στη 

Σιβηρία, άλλη ρωσική αλυσίδα, η ‘Lenta’, κυριαρχεί στη Βόρειο-Δυτική Ρωσία και η 

‘Victoria’ με τις επωνυμίες ‘Kvartal’ και ‘Deshevo’ στην περιοχή του Kaliningrand).

4.5.2 Τα Εμπορικά Κέντρα στη Ρωσία

Το 2006 στη Μόσχα τα εμπορικά κέντρα αντιπροσώπευαν σε επιφάνεια τα 2,9 εκατ. 

τ.μ.  Η επέκταση των εμπορικών κέντρων δεν φαίνεται να σταματάει  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 στη Ρωσία σήμερα 

είναι αρκετά υψηλές και ιδιαίτερα στη Μόσχα, που μπορεί να ξεπεράσουν τα 600 – 

800  USD άνευ  φόρου  ανά  τ.μ.  Ειδικότερα,  τα  ενοίκια  στα  εμπορικά  κέντρα 

πολυτελείας στο κέντρο στις Μόσχας δύνανται να ανέλθουν από 3.000 έως 5.000 

USD ανά τ.μ.

Το κύμα αυτό ανεγέρσεως νέων εμπορικών κέντρων στη Ρωσία, υπάρχει και στην 

περιφέρεια,  ιδιαίτερα στη Βορειοδυτική Ρωσία (Αγία Πετρούπολη),  στα Ουράλια 

(περιοχή  Ekateribourg),  στη  Σιβηρία  (Novossibirski),  στο  κέντρο  (περιοχή  ‘Niji-

Novgorod’ και ‘Samara’) και στην περιοχή του νότου ‘Rostov –Don’. Παρατηρείται, 

επίσης, το φαινόμενο του κλεισίματος των παραδοσιακών αγορών στη Μόσχα και 

της αντικατάστασής τους από εμπορικά κέντρα.

4.6 Κατανάλωση- Πρότυπα

Σύμφωνα  με  τα  επίσημα  στατιστικά  στοιχεία,  ο  πληθυσμός  της  Ρωσικής 

Ομοσπονδίας μειώνεται κι έφθασε τα 142,7 εκατ. άτομα την 1.1.2006. Η Ρωσία είναι 

σήμερα η 7η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο. Εκ του συνόλου του 

πληθυσμού, το 15,7% είναι κάτω των 14 ετών, 66,5% κάτω των 65 ετών και 17,8% 
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άνω των 65 ετών. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ήτοι 73%, ζει στις πόλεις, ο 

μέσος όρος γάμου είναι 25 έτη, ενώ το 29,76% των παιδιών γεννήθηκαν στη Ρωσία 

εκτός γάμου (Τα κανάλια διανομής τροφίμων και λοιπών προϊόντων στην Ρωσία, 

O.E.Y. Mόσχας, 2007).

Οι θετικές εξελίξεις στην οικονομία της Ρωσίας έχουν και το αντίστοιχο αντίκτυπο 

στην καταναλωτική συμπεριφορά καθώς ενισχύουν τη δημιουργία της μεσαίας τάξης 

και την αύξηση της κατανάλωσης. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σταθερή 

αύξηση  του  μέσου  μηνιαίου  εισοδήματος  στη  Ρωσία.  Χαρακτηριστικό  στοιχείο, 

ωστόσο, παραμένει η έντονη διαφορά μεταξύ υψηλών και χαμηλών εισοδηματικών 

τάξεων  (η  Ρωσία  είναι  η  τρίτη  χώρα  σε  αριθμό  εκατομμυριούχων),  η  οποία  τα 

τελευταία έτη φαίνεται να εξισορροπείται από την αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη της 

μεσαίας  τάξης.  Η  εξέλιξη  αυτή  συνεπάγεται  και  αντίστοιχες  επιδράσεις  στα 

καταναλωτικά  πρότυπα  του  πληθυσμού.  Αναμένεται  αύξηση  της  καταναλωτικής 

δαπάνης,  στροφή  προτιμήσεων  στα  επώνυμα  προϊόντα,  υιοθέτηση  «δυτικών» 

καταναλωτικών προτύπων αλλά και αυξημένη καταναλωτική συνείδηση και υψηλή 

ευαισθησία τιμής.

Πίνακας 4.2 Διαχωρισμός πληθυσμού ανά τύπο νοικοκυριού

Πηγή: Θεσμικό  –  Επενδυτικό  Πλαίσιο  στη  Ρωσία,  Γραφείο  Οικονομικών  και 

Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα.
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Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας,  οι πραγματικοί μισθοί 

κατά το 2005 αυξήθηκαν κατά 8,3% έναντι του 2004. Οι μισθοί των νέων γενικά 

είναι υψηλότεροι σε σχέση με τους μισθούς των γονιών τους.

Από  τον  Πίνακα  4.3  παρατηρούμε  ότι  τα  εισοδήματα  ποικίλλουν  το  2006  ανά 

περιοχή. Στην πρωτεύουσα Μόσχα συγκεντρώνεται το 1/3 του πλούτου της χώρας. 

Την 01.05.2006 ο κατώτερος εγκεκριμένος μηνιαίος μισθός στη Ρωσία ήταν 1.100 

ρούβλια (€32). Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 20% 

έως 25% των Ρώσων ζει κάτω από τα επίπεδα της φτώχειας. Η μεσαία τάξη διαθέτει 

μηνιαίο  μισθό της  τάξεως των 4.400 – 15.000 ρούβλια (€130 –  €435)  και  άνω. 

Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις,  το  15%  του  πληθυσμού  (20  περίπου  εκατ.  κάτοικοι) 

διαθέτουν εισοδήματα περίπου επιπέδου δυτικο-ευρωπαϊκών χωρών.

Πίνακας 4.3 Ονομαστικός Μέσος Μηνιαίος Μισθός / ανά άτομο και ανά περιοχή
(Ισοτιμία €1 =34,46 ρούβλια το 2006)

Πηγή: Θεσμικό  –  Επενδυτικό  Πλαίσιο  στη  Ρωσία,  Γραφείο  Οικονομικών  και 

Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα.

4.6.1 Συνήθειες των καταναλωτών

Η  αύξηση  του  οικογενειακού  εισοδήματος  άλλαξε  τις  συνήθειες  του  Ρώσου 

καταναλωτή.  Ο Ρώσος καταναλωτής  χαρακτηρίζεται  κυρίως για  την  στροφή του 

στην κατανάλωση και την έλλειψη της προθυμίας του για αποταμίευση. Επιπλέον, 

παρατηρείται  αύξηση  του  δανεισμού  για  κατανάλωση  και  απόκτηση  στέγης.  Η 

Ρωσία αποτελεί την 17η αγορά στον κόσμο από πλευράς λιανικής κατανάλωσης.
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Εξετάζοντας την κατανάλωση των οικογενειών χαμηλών και υψηλών εισοδημάτων 

παρατηρούμε τα ακόλουθα (Τα κανάλια διανομής τροφίμων και λοιπών προϊόντων 

στην Ρωσία, O.E.Y. Mόσχας, 2007):

• Η οικογένεια χαμηλού εισοδήματος ξοδεύει μηνιαίως 1.027 ρούβλια, εκ των 

οποίων το 49,7% αφορά τρόφιμα,  17,4% άλλα προϊόντα εκτός  τροφίμων, 

20,1% προμήθεια υπηρεσιών, 9,1% ίδια παραγωγή τροφίμων, 2,4% τρόφιμα 

σαν δώρα, 1,1% αλκοολούχα ποτά, 0,2% δώρα για τον εργοδότη.

• Η οικογένεια υψηλού εισοδήματος ξοδεύει μηνιαίως 9.023 ρούβλια, εκ των 

οποίων 69,7% για υπηρεσίες, 17% για αγορά επενδυτικών προϊόντων, 2,3% 

για ακίνητα και 18% για τρόφιμα.

4.6.2 Καταναλωτικές τάσεις στον τομέα των τροφίμων

Οι καταναλωτές στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη ενδιαφέρονται κυρίως για 

την αγορά γνωστής μάρκας και την ποιότητα ενώ η ευαισθησία ως προς την τιμή 

συνεχώς μειώνεται.  Από την  άλλη,  οι  περιφερειακοί  καταναλωτές  ενδιαφέρονται 

πρωτίστως για την τιμή και τις εκπτώσεις και στη συνέχεια για την ποιότητα, ενώ το 

κατά πόσο είναι γνωστή μια μάρκα είναι το τελευταίο στοιχείο που κοιτάζουν.

Η αύξηση του εισοδήματος  και  ο  αυξανόμενος  καταναλωτισμός  άλλαξε  και  τον 

τρόπο που οι Ρώσοι αγοράζουν τρόφιμα ενισχύοντας περισσότερο το μερίδιο των 

μεγάλων  supermarkets.  Παραδοσιακά,  οι  περισσότεροι  Ρώσοι  καταναλωτές 

αγοράζουν τρόφιμα από μικρά, ανεξάρτητα μαγαζιά και ανοιχτές αγορές. Ωστόσο, 

σύμφωνα  με  την  έκθεση  ανάλυσης  αγοράς  «Retail in Russia 2007»,  οι 

νεοεμφανιζόμενοι καταναλωτές της μεσαίας τάξης στη χώρα αναζητούν μεγαλύτερη 

ευκολία, ποιότητα και ασφάλεια στις αγορές τους, προτιμώντας σαφώς τις αλυσίδες 

supermarket (Ben Cooper, 2007).

4.7 Τιμολόγηση

Η τιμή θεωρείται βασικό στοιχείο προώθησης του προϊόντος. Ο Ρώσος καταναλωτής 

αρέσκεται στο λεγόμενο «παζάρι-διαπραγμάτευση τιμής», δίνει σημασία στις τιμές 

αλλά τον ενδιαφέρει και η ποιότητα του προϊόντος. Οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες 

θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένες να 
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προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές για τα προϊόντα τους γνωρίζοντας ότι σε πολλές 

περιοχές  θα  αντιμετωπίζουν  τα  φθηνά  ρωσικά  προϊόντα  καθώς  και  τα  φθηνά 

προϊόντα τρίτων χωρών.

4.8 Προώθηση – Διαφήμιση

Ο κλάδος των διαφημιστικών υπηρεσιών παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στη Ρωσία 

τα τελευταία χρόνια. Η τηλεόραση, το ράδιο και ο τύπος είναι τα κυριότερα μέσα 

προβολής και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι υψηλού επιπέδου. Από το 2002 και 

μετά η σημαντική οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση των εισοδημάτων οδήγησε και 

στην ενδυνάμωση της διαφημιστικής βιομηχανίας.

Στις διαφημιστικές υπηρεσίες επιβάλλεται φόρος από τις τοπικές αρχές, ο οποίος στη 

Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη ανέρχεται σε 5%. Τα έξοδα διαφήμισης από το 

2002 εκπίπτουν από τη φορολογία, σύμφωνα με το κεφάλαιο 25 του Φορολογικού 

Κώδικα.

Τα κυριότερα από τα ρωσικά οικονομικά και κλαδικά περιοδικά αποτελούν χρήσιμα 

εργαλεία  για  το  μάρκετινγκ  προϊόντων.  Παράλληλα,  οι  ημερήσιες  εφημερίδες 

γενικού περιεχομένου, που έχουν μεγάλη κυκλοφορία σε εθνικό επίπεδο, αποτελούν 

καλά μέσα διαφήμισης. Επιπλέον, στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη υπάρχουν 

ημερήσιες  εφημερίδες  και  περιοδικά  στην  αγγλική  και  γερμανική  γλώσσα,  που 

απευθύνονται σε στελέχη της κυβέρνησης, στελέχη ξένων εταιριών και στην τάξη 

υψηλών εισοδημάτων της Ρωσίας και στα οποία η εμπορική διαφήμιση μπορεί να 

έχει αποτελέσματα.

Τέλος,  η  συμμετοχή  των  ελληνικών  εταιριών  στις  καλά  οργανωμένες  εμπορικές 

εκθέσεις της Ρωσίας είναι από τους καλύτερους τρόπους προσέγγισης του ειδικού 

κλαδικού  κοινού,  αφού  διευκολύνονται  οι  επιχειρηματικές  συναντήσεις  με  τους 

πιθανούς  αγοραστές  και  τους  διανομείς,  ενώ  η  παρουσία  στις  εκθέσεις  αυτές 

αποτελεί  απόδειξη  ότι  οι  ελληνικές  εταιρίες  ενδιαφέρονται  ενεργά  να  εισέλθουν 

στην αγορά.
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4.9 Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο κύκλος εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία διατηρείται ακόμη σε 

χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζει ωστόσο σημαντική άνοδο και το 2005 οι πωλήσεις 

μέσω ηλεκτρονικών μέσων ανήλθαν σε 4,4 δις USD (Θεσμικό – Επενδυτικό Πλαίσιο 

στη Ρωσία, Ο.Ε.Υ. Μόσχας, 2007).

Οι περισσότεροι χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκονται στη Μόσχα και 

την  Αγία  Πετρούπολη.  Τα  επόμενα  χρόνια  αναμένεται  περαιτέρω  άνοδος  του 

ηλεκτρονικού εμπορίου λόγω της αναμενόμενης αύξησης των χρηστών του internet. 

Περιορισμό στην ανάπτυξη του τομέα αποτελεί η έλλειψη συστημάτων πληρωμής 

on line. Παρά το γεγονός ότι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια και η χρήση τους παρουσίασε σχετική αύξηση, εν τούτοις, υπάρχει ακόμη 

φόβος  για  τη  χρήση  τους.  Το  πρόγραμμα  της  Ρωσικής  Ομοσπονδίας  ‘E-Russia’ 

στοχεύει στην ενδυνάμωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στα επόμενα χρόνια.

4.10 Επιχειρηματικοί κατάλογοι

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμβουλεύονται, μεταξύ άλλων, τους 

κάτωθι  οδηγούς  για  πληροφορίες  σχετικά  με  ρωσικές  επιχειρήσεις  που 

δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς:

1. KOMPASS http://kompass.com

2. YELLOW PAGES http://www.yellowpages.ru/

4.11 Συμπεράσματα

Το θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο της Ρωσίας, που μελετήθηκε παραπάνω, καθιστά 

εμφανές το γεγονός ότι η ρωσική αγορά αποτελεί μια πρόκληση για τους Έλληνες 

εξαγωγείς  καθώς  παρέχει  πολλές  ευκαιρίες  και  κίνητρα  για  την  είσοδο  των 

ελληνικών  προϊόντων  αλλά  και  πολλές  προκλήσεις  τις  οποίες  καλούνται  να 

αντιμετωπίσουν  οι  επιχειρήσεις.  Επιπλέον,  ιδιαίτερα  σημαντικό  στοιχείο  για  την 

επιτυχία  της  εξαγωγικής  δραστηριότητας  στη  Ρωσία  είναι  η  σωστή  στρατηγική 

εισόδου αλλά και η προσεκτική επιλογή δικτύων διανομής και τρόπων προώθησης 

των προϊόντων.
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Η μελέτη της αγοράς μιας χώρας, εκτός από όλα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4, 

απαιτεί και την καλή γνώση των κανόνων εμπορίου που ισχύουν στη συγκεκριμένη 

χώρα. Οι συχνά πολύπλοκες διαδικασίες για την εισαγωγή των προϊόντων καθώς και 

τα διάφορα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν με σκοπό την προστασία της εγχώριας 

παραγωγής καθιστούν απαραίτητη τη διεξοδική μελέτη των εμπορικών κανόνων, οι 

οποίοι  διαφέρουν  από  αγορά  σε  αγορά  και  μπορεί  να  δημιουργήσουν  πολλά 

προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές.
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Κεφάλαιο 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

5.1 Γενικά

• Τα εισαγόμενα προϊόντα στη Ρωσία υπόκεινται σε τρία είδη φόρων: εισαγωγικούς 

δασμούς,  Φ.Π.Α.,  και  ειδικό  φόρο  κατανάλωσης  (ο  τελευταίος  επιβάλλεται  σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών).

•  Σύμφωνα  με  απόφαση  της  Κεντρικής  Τράπεζας  της  Ρωσίας,  από  το  2000  οι 

εισαγωγείς, για να στείλουν προκαταβολή σε ξένο συνάλλαγμα για την εισαγωγή 

εμπορευμάτων από το εξωτερικό, υποχρεούνται να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό 

σε ρούβλια σε μία από τις ρωσικές τράπεζες, οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες για 

τις διεθνείς συναλλαγές.

• Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν από 01.07.93, όλοι οι Ρώσοι εξαγωγείς 

και οι μικτές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν σε ρούβλια το 50% 

του συναλλάγματος που εισπράττουν μέσα σε 7 ημέρες.

•  Σε  αντίθεση  με  τους  κανόνες  των  εμπορικών  συναλλαγών  της  Ρωσικής 

Ομοσπονδίας με τις δυτικές χώρες (και τη διεθνή πρακτική), οι εξαγωγές στις χώρες 

της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) εξακολουθούν να υπόκεινται σε 

Φ.Π.Α., ενώ οι εξαγωγές από τις χώρες αυτές απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α.

5.2. Επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή προϊόντων

Τελωνειακοί Δασμοί

• Δασμό πληρώνουν όλα τα προϊόντα με βάση τη δασμολογική τους κλάση.

• Για την κωδικοποίηση των προϊόντων χρησιμοποιείται το εναρμονισμένο σύστημα.

• Το ύψος των δασμών ανέρχεται στις περισσότερες περιπτώσεις από 5% έως και 

25% επί της αξίας και για κάποια αγαθά ορίζονται κατώτατα όρια.

•  Η  μορφή  των  τελωνειακών  δασμών  ορίζεται  από  τον  τελωνειακό  κώδικα  (με 

α.61FZ  στις  28/05.2003)  που  τέθηκε  σε  ισχύ  την  01.01.2004.  Η  εφαρμογή  του 

ανετέθη στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων, η οποία ανήκει στο Υπουργείο 

Οικονομικών. Ο νέος τελωνειακός κώδικας ορίζει ότι ταρίφες τελωνειακών δασμών 

αποτελούνται  από  11.032  γραμμές,  εκ  των  οποίων  το  85% φορολογούνται  κατ’ 

αξίαν (‘ad valorem’).

71



Γενικώς, τα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: πρώτες ύλες, 

ημιτελή προϊόντα, τελικά προϊόντα και τρόφιμα με ποσοστά τελωνειακών δασμών 

5%, 10%, 15% και 20%.

Σημειώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εισαγόμενων προϊόντων επιβαρύνονται 

με  δασμούς  5%  (το  36%  το  συνόλου)  και  15%  (το  28%  του  συνόλου),  με 

επιβάρυνση  0%  είναι  το  0,4%  του  συνόλου  των  προϊόντων,  ενώ  με  20% 

επιβαρύνονται το 1,9% του συνόλου. Ο μέσος όρος των τελωνειακών δασμών της 

Ρωσίας έπεσε από το 16% το 1995 στο 12 - 13% το 2005 και ακολουθεί σταδιακή 

μείωση λόγω προσεχούς ένταξης στον ΠΟΕ.

Η βάση δεδομένων της Ε.Ε. για την είσοδο στην αγορά της Ρωσίας ‘Market access’ 

(http://mkaccdb.eu.int)  παρέχει  χρήσιμες  πληροφορίες  για  την  κοινοτική 

ονοματολογία και τα ποσοστά τελωνειακών δασμών που εφαρμόζονται κατά την 

εισαγωγή προϊόντων στη Ρωσία. Η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι δωρεάν 

για  τις  ελληνικές  εταιρίες.  Πληροφορίες  για  το  ύψος  των  δασμών  μπορούν  να 

αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ρωσικής Τελωνειακής Υπηρεσίας: www.russian-

customs.org. Παραθέτουμε στον Πίνακα 5.1 το ύψος των δασμών που επιβάλλονται 

για κάποιες ενδεικτικές κατηγορίες προϊόντων.

Περιορισμοί στις εισαγωγές τροφίμων

Κάποιοι  περιορισμοί  σε  εισαγωγές  τροφίμων  και  ειδικότερα  κρεατικών  από 

διάφορες  χώρες  μπήκαν  σε  εφαρμογή  το  2006  κυρίως  από  τοπικές  αρχές.  Οι 

απαγορεύσεις αναφορικά με το κρέας ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2005 μετά από 

έναν ισχυρισμό των ρωσικών αρχών για παραβίαση των κτηνοτροφικών κανονισμών 

στην Πολωνία. Το Δεκέμβριο του 2005 απαγορεύτηκαν οι εισαγωγές κρέατος και 

από τη Βραζιλία λόγω μιας επιδημίας στη χώρα. Με αυτό τον τρόπο, η ρωσική 

κυβέρνηση προσπάθησε να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή κρέατος.

Από το Δεκέμβριο του 2005 η Ρωσία καθιέρωσε περιορισμό και  στις  εισαγωγές 

ζωικών προϊόντων στη χώρα μέσω της Ουκρανίας.  Από τον Απρίλιο του 2006 η 

Ρωσική  Ομοσπονδιακή  Υπηρεσία  Κτηνοτροφικού  και  Υγειονομικού  Ελέγχου 
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(Rosselkhoznadzor)  επέβαλε  προσωρινές  απαγορεύσεις  στις  εισαγωγές  διαφόρων 

ειδών κρεάτων από τη Σουηδία (www.euromonitor.com).

Οι περιορισμοί  αυτοί  αναμένεται  να αναταράξουν την ανταγωνιστική κατάσταση 

στην  αγορά  τροφίμων  της  Ρωσίας  κατά  την  τρέχουσα  περίοδο,  γεγονός  που  θα 

οδηγήσει  σε  ελλείψεις  προϊόντων  και  σε  αύξηση  τιμών.  Κατά  συνέπεια,  τα 

περιθώρια  κέρδους  των  παραγωγών  θα  μειωθούν  και  θα  αναγκαστούν  να 

αναζητήσουν  νέες  στρατηγικές  ανάπτυξης  των  πωλήσεων.  Έτσι,  μπορεί  να 

στραφούν στη  διαφοροποίηση της  γκάμας των προϊόντων τους,  στην  παύση της 

παραγωγής συγκεκριμένων τύπων τροφίμων και στην εισαγωγή νέων προϊόντων.

Πίνακας 5.1 Δασμοί ανά κατηγορία προϊόντων

Πηγή: Θεσμικό  –  Επενδυτικό  Πλαίσιο  στη  Ρωσία,  Γραφείο  Οικονομικών  και 

Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα.
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5.3. Φόροι κατά την διάθεση προϊόντων στην αγορά

Τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ρωσίας υπόκεινται καταρχήν σε ένα 

γενικό  φόρο,  τον  Φόρο  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.),  και  δευτερευόντως  σε 

ειδικούς φόρους, οι οποίοι ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

5.3.1 Γενικός Φόρος

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι ένας γενικός φόρος που ισχύει για 

όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Εφαρμόζεται με έναν ενιαίο συντελεστή 18%, 

εκτός  από  μερικά  προϊόντα,  όπως  τα  τρόφιμα,  τα  φαρμακευτικά  και  τα  παιδικά 

ενδύματα, για τα οποία ο συντελεστής είναι 10%. Περιορισμένος αριθμός αγαθών, 

όπως ο ιατρικός εξοπλισμός, εξαιρούνται του Φ.Π.Α.

Οι εισαγωγές προϊόντων υπόκεινται σε Φ.Π.Α. κατά την είσοδο των προϊόντων στα 

τελωνεία.  Ο  Φ.Π.Α.  υπολογίζεται  με  βάση  την  τελωνειακή  αξία  του  προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων, οι οποίοι 

κυμαίνονται  από  5%  έως  30%.  Προϊόντα  παραγόμενα  στη  Ρωσία  ή 

συναρμολογούμενα  στη  Ρωσία  από  ρωσική  ή  ξένη  εταιρία  και  ακολούθως 

εξαγόμενα από τη Ρωσία απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. Προϊόντα τα οποία εισάγονται 

σε είδος από ξένους επενδυτές για την κατάρτιση του κεφαλαίου νέων επιχειρήσεων 

δύνανται  να  απαλλάσσονται  του  Φ.Π.Α.  κατά  την  διάρκεια  της  συγκεκριμένης 

περιόδου.

5.3.2 Ειδικοί Φόροι

Για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων προβλέπεται και πληρωμή ειδικού φόρου ο 

οποίος  ρυθμίζεται  στη  βάση  κάποιων  χαρακτηριστικών  του  προϊόντος:  προϊόντα 

καπνού  (τσιγάρα,  υποκατάστατα  καπνού,  κλπ),  οινοπνευματώδη  ποτά,  μπύρα, 

καφές, αυτοκίνητα, κοσμήματα και άλλα είδη πολυτελείας. Το ποσοστό των ειδικών 

φόρων ποικίλλει από 20% έως 570%.

Για παράδειγμα, τα αλκοολούχα προϊόντα επιβαρύνονται με ειδικό φόρο από 8 μέχρι 

135  ρούβλια  ανά  λίτρο  αιθυλικής  αλκοόλης,  ανάλογα  με  το  ποσοστό  αιθυλικής 

αλκοόλης  που  περιέχουν,  τα  προϊόντα  οίνου  από  4  έως  88  ρούβλια  ανά  λίτρο, 
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ανάλογα με το είδος, οι μπύρες από 0 έως 5,30 ρούβλια ανά λίτρο και ο καπνός 

μέχρι 574 ρούβλια ανά κιλό. Στα τσιγάρα η επιβολή του ειδικού φόρου διαφέρει 

ανάλογα με το είδος τους, στα αυτοκίνητα φτάνει τα 142 ρούβλια ανά ίππο, ανάλογα 

με την ιπποδύναμη, ενώ στο πετρέλαιο φτάνει μέχρι και 3.360 ρούβλια ανά τόνο 

(www.russian-tax-code.com/PartII/Section8/Chapter22).

5.4 Διαδικασίες Εισαγωγής

5.4.1 Απαιτούμενα παραστατικά κατά την εισαγωγή

Ο εισαγωγέας υποχρεούται να συνοδεύει τα προϊόντα του με τιμολόγιο εξαγωγής, 

παραστατικό μεταφοράς,  πιστοποιητικό προέλευσης και  λοιπά πιστοποιητικά που 

απαιτούνται για το συγκεκριμένο προϊόν (προέλευση, ποιότητα, άδεια).

Παράλληλα,  ο  εισαγωγέας  θα  πρέπει  να  συμπληρώσει  στη  ρωσική  γλώσσα  το 

τελωνειακό  παραστατικό  μεταφοράς  (customs  freight  declaration),  το  οποίο 

περιλαμβάνει  τα  εξής  έγγραφα:  συμβόλαιο,  εμπορικά  έγγραφα  όπως  τιμολόγια, 

λίστες αποστολής και συσκευασίας,  παραστατικό μεταφοράς, άδεια εισαγωγής αν 

απαιτείται,  πιστοποιητικό  εναρμόνισης  (conformity  certificate),  πιστοποιητικό 

ασφάλειας,  πιστοποιητικό προέλευσης,  αν απαιτείται,  και  άλλα παραστατικά που 

εγγυώνται  τη  νομιμότητα  των  δηλουμένων  στοιχείων  από  τους  εξαγωγείς  και 

εισαγωγείς.

Οι εξαγωγείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν το πιστοποιητικό εξαγωγής, αν είναι 

αναγκαίο, για την απόκτηση της σχετικής άδειας εξαγωγής. Επιπλέον, οι κανονισμοί 

ελέγχου  συναλλάγματος  απαιτούν  την  έκδοση  της  άδειας  για  την  εισαγωγή  και 

εξαγωγή συναλλάγματος για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα, όσον αφορά 

την πραγματική αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο εισαγωγής και εξαγωγής, για 

την καταπολέμηση της υπο-τιμολόγησης και υπερτιμολόγησης προϊόντων.

5.4.2 Ελεύθερες Τελωνειακές Ζώνες /Ειδικές Οικονομικές Ζώνες

Υπάρχουν  περιορισμένες  ελεύθερες  τελωνειακές  ζώνες  και  αποθήκες  για  την 

στήριξη επενδύσεων σε ειδικές ζώνες. Οι ελεύθερες αυτές τελωνειακές ζώνες και 
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αποθήκες  είναι  σε  τελωνειακές  περιοχές  (αεροδρόμια,  λιμάνια,  σιδηροδρομικούς 

σταθμούς, σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων και βιομηχανίες αυτοκινήτων).

Παράδειγμα ελεύθερης οικονομικής ζώνης αποτελεί το ‘Kaliningrad FEZ’, το οποίο 

χορηγεί  ειδικά  κίνητρα  για  επενδυτές  και  εξαγωγείς.  Πιο  συγκεκριμένα,  όλα  τα 

εισαγόμενα  προϊόντα  στην  εν  λόγω  ζώνη  εξαιρούνται  των  εισαγωγικών  και 

τελωνειακών δασμών. Επιπλέον, όταν εισάγονται προϊόντα στα οποία προστίθεται 

προστιθέμενη αξία πάνω από 30% και ακολούθως προωθούνται για μεταφορά σε 

άλλα  σημεία  της  Ρωσίας  απαλλάσσονται  των  τελωνειακών  δασμών  και 

ποσοστώσεων.

Γενικότερα,  οι  ελεύθερες  τελωνειακές  ζώνες  προσφέρουν  πολλά  οφέλη  στους 

εξαγωγείς καθώς τα προϊόντα που εισάγονται σε αυτές τις ζώνες απαλλάσσονται από 

τελωνειακούς δασμούς, από το κόστος αποθήκευσης και σε πολλές περιπτώσεις και 

από το Φ.Π.Α. Κατά συνέπεια, μειώνεται το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων 

στη ρωσική αγορά και γίνονται πιο ανταγωνιστικά. Στον Πίνακα 5.2 υπάρχει λίστα 

με τις Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες στη ρωσική επικράτεια.

Επιπλέον, από το 2005 έχουν προσδιοριστεί 6 Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ), 

από τις οποίες οι τέσσερις αφορούν ζώνες υψηλής τεχνολογίας (ΖΙΤ) και βρίσκονται 

στις πόλεις Tomsk, Strelna (κοντά στην Αγία Πετρούπολη) Zelonograd και Doubna 

(κοντά  στη  Μόσχα),  ενώ  δύο  είναι  ζώνες  βιομηχανικής  παραγωγής  (ΖΡΙ)  και 

βρίσκονται  στις  περιοχές  Elabouga (Tatarsan)  και  Lipetsk.  Οι  εταιρίες  που 

συμμετέχουν στις ΕΟΖ απολαμβάνουν ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, π.χ. 

η  φορολογία  κερδών  ανέρχεται  σε  20%,  η  εταιρία  απαλλάσσεται  από  φόρο 

περιουσίας, ακινήτων και μεταφορών για 5 έτη καθώς και από τους τελωνειακούς 

δασμούς και Φ.Π.Α. Ωστόσο, για να συμμετέχει μια ξένη επιχείρηση στις Ειδικές 

Οικονομικές Ζώνες θα πρέπει να έχει  δημιουργήσει θυγατρική εταιρία βάσει του 

ρωσικού δικαίου.

5.4.3 Ετικέτες προϊόντων

Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Ρωσίας θα πρέπει να συνοδεύονται 

από ετικέτες στη ρωσική γλώσσα, όπου αναγράφονται κάποιες βασικές πληροφορίες 
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για  το  προϊόν.  Έτσι,  στις  ετικέτες  των  προϊόντων  πρέπει  να  αναφέρεται,  για 

παράδειγμα,  η  σύνθεση  του  προϊόντος,  η  ποσότητα,  ο  τρόπος  αποθήκευσης  και 

συντήρησης,  ο  τρόπος  χρήσης,  τα  στοιχεία  του  παραγωγού,  η  προέλευση,  η 

ημερομηνία λήξης και άλλες πληροφορίες κατά περίπτωση.

Δεν υπάρχει ειδική μορφή για τις ετικέτες αρκεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 

απαιτούνται.  Η  τοποθέτηση  των  ετικετών  μπορεί  να  γίνει  από  τους  Έλληνες 

εξαγωγείς ή Ρώσους εισαγωγείς, κατά την άφιξή τους στα τελωνεία της Ρωσίας αλλά 

η ετικέτα θα πρέπει να αναγράφει την θρεπτική αξία και πληροφορίες σχετικά με την 

ασφάλεια υγείας στην ρωσική. Οι ετικέτες αυτές θα πρέπει να είναι κολλημένες σε 

κάθε μονάδα συσκευασίας (κυτίο, σάκος συσκευασίας).

Πίνακας 5.2 Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1. Nakhodka FEZ (περιοχές Nakhodka και Partizansky)
2. Sakhalin FEZ (περιοχή Sakhalin) 

3. LFBZ - 'Free Business Zone of Leningrad' (περιοχή Αγίας Πετρούπολης)
4. Vyborg FEZ (περιοχή Vyborg, Leningrad)
5. Yantar FEZ (περιοχή Kaliningrad)
6. Dauria FEZ (περιοχή Chita)
7. Sadko FEZ (περιοχή Novgorod)
8. Kuzbass FEZ (περιοχή Kemerovo)
9. EVA FEZ (αυτόνομη εβραϊκή περιοχή)
10. Altai FEZ (περιοχή Altai)
11. Οικολογική και Οικονομική Ζώνη 'Gorny Altai' (περιοχή Altai)
12. Technopolice Zelenograd FEZ (περιοχή Zelenograd, Μόσχα)
13. Kuriles Subzone (περιοχές Βόρειου Kuril, Kuril και Νοτίου Kuril, Sakhalin)
14. Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου 'Sheremetievo' (ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στην επικράτεια 

της Μόσχας δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο Sheremetievo)
15. Ελεύθερη Τελωνειακή Ζώνη 'Moscow' - FOP (δίπλα στο αεροδρόμιο Vmukovo)
16. Ελεύθερη Τελωνειακή Ζώνη Moscow 'FOB Terminal' (στην περιοχή του λιμανιού Western 

River Port)

Πηγή: Russian Foreign Investment Promotion Center (www.fipc.ru)

5.4.4 Πιστοποιητικά-Πρότυπα
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Τα προϊόντα που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να συνοδεύονται από 

ανάλογες  πιστοποιήσεις,  οι  οποίες  υποβάλλονται  στις  τελωνειακές  αρχές  με  την 

εισαγωγή κάθε παρτίδας  του προϊόντος.  Το βασικό πιστοποιητικό που πρέπει  να 

φέρουν όλα τα  προϊόντα  είναι  το  Πιστοποιητικό  Καταλληλότητας  (Certificate  of 

Conformity) (GOST) από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικών Κανονισμών και 

Μετρολογίας (γνωστή ως Gosstandart) (www.gost.ru).

Κάποια  προϊόντα,  όπως  τα  προϊόντα  τροφίμων,  τα  ιατρικά  μηχανήματα,  τα 

φαρμακευτικά  και  κάποια  καλλυντικά,  τα  προϊόντα  τηλεπικοινωνιών,  τα 

μηχανήματα  του  τομέα  των  ορυχείων,  των  εξορύξεων,  του  πετρελαίου  και  του 

φυσικού αερίου,  πιθανόν να απαιτούν επιπλέον πιστοποιητικά από εξειδικευμένα 

όργανα. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από αρμόδια Υπουργεία ή Υπηρεσίες.

Τα  προϊόντα  που  εισάγονται  πρέπει  να  αξιολογούνται  από  εγκεκριμένο  κέντρο 

ελέγχου. Υπάρχει σημαντικός αριθμός ερευνητικών ινστιτούτων και άλλων αρχών 

που  είναι  εγκεκριμένα  για  την  διενέργεια  των  ελέγχων.  Κάποιες  φορές,  η 

πιστοποίηση  στη  Ρωσία  μπορεί  να  απαιτήσει  και  περαιτέρω  έλεγχο  στον  τόπο 

παραγωγής των προϊόντων στην Ελλάδα. Αξιολογήσεις καταλληλότητας που έχουν 

πραγματοποιηθεί υπό διαδικασίες που προσδιορίζονται από διεθνή συστήματα στα 

οποία η Ρωσία είναι  μέλος και  αναγνωρίζονται από την Gosstandart  μπορούν να 

διευκολύνουν και  να επιταχύνουν τη διαδικασία.  Τέτοια συστήματα είναι και τα 

ακόλουθα:

• International Electrotechnical Commission (IEC)  Quality Assessment 

System for Electronic Components (IECQ) (www.iecq.org): Πρόκειται για 

ένα  πρόγραμμα πιστοποίησης για  ηλεκτρικά και  ηλεκτρονικά εξαρτήματα 

και  προϊόντα  που  συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  της  απαγόρευσης 

επικίνδυνων  ουσιών,  το  οποίο  παρέχει  ανεξάρτητη  πιστοποίηση  ότι  τα 

ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα, τις προδιαγραφές ή 

άλλα έγγραφα.

• IEC  System  for  Conformity  Testing  and  Certification  of  Electrical 

Equipment  (IECEE) (www.iecee.org):  Είναι  ένα  ακόμα  πρόγραμμα 

πιστοποίησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το οποίο στοχεύει στη μείωση των 
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εμποδίων  του  διεθνούς  εμπορίου  που  προέρχονται  από  τις  διαφορετικές 

εθνικές πιστοποιήσεις και τα διαφορετικά κριτήρια αποδοχής.

Περιορισμένος  αριθμός  ξένων  οργανισμών  έχει  διαπίστευση  για  την  διενέργεια 

ελέγχων καταλληλότητας  για  τα ρωσικά πρότυπα,  όπως για  παράδειγμα το  SGS 

Inspection Services S.A.  of Switzerland (www.ch.sgs.com), το οποίο είναι μέλος 

του  ομίλου  SGS Group και  έχει  στόχο  τον  έλεγχο  και  τη  διασφάλιση  της 

καταλληλότας για τα προϊόντα και τις διαδικασίες σε όλα τα στάδια της εφοδιαστική 

αλυσίδας.

Τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδοθούν για μια παρτίδα προϊόντων μόνο ή γενικά 

για το προϊόν βάσει συμβολαίου ή για την παραγωγή (πιστοποίηση εργοστασίου). Τα 

τελευταία  δύο  εκδίδονται  με  συγκεκριμένη  χρονική  ισχύ  που  ανανεώνεται.  Στις 

περισσότερες  περιπτώσεις  τη  διεκπεραίωση  των  διαδικασιών  για  την  έκδοση 

πιστοποίησης των προϊόντων αναλαμβάνει ο εισαγωγέας. Απαιτείται λοιπόν στενή 

συνεργασία μεταξύ εξαγωγέα και Ρώσου εισαγωγέα καθώς ο τελευταίος είναι σε 

θέση  να  εκτελέσει  καλύτερα  τις  διαδικασίες  στη  Ρωσία.  Υπάρχει  επίσης  η 

δυνατότητα  τη  διαδικασία  της  πιστοποίησης  να  αναλάβει  εταιρία  που  παρέχει 

ανάλογες υπηρεσίες.

5.4.5 Απαγορεύσεις και περιορισμοί εισαγωγών

 Οι εισαγωγές και εξαγωγές στη Ρωσία ρυθμίζονται από τον Ομοσπονδιακό 

νόμο του 2003 ‘Περί κανονισμού της κυβέρνησης για τις Διεθνείς Εμπορικές 

Δραστηριότητες’ (Government Regulation of International Trade activities), 

ο  οποίος  ρυθμίζει  την  εισαγωγή  ποσοστώσεων,  αδειών  και  άλλων 

προσωρινών περιορισμών για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές.

 Οι άδειες εισαγωγής χορηγούνται  από το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικής 

Ανάπτυξης και Εμπορίου (Ministry of Economic Development and Trade) 

και στις περιφερειακές διοικήσεις του και ελέγχονται από την Τελωνειακή 

Επιτροπή  του  Κράτους  (State  Customs  Committee).  Οι  άδειες  για  τα 

κυνηγητικά  όπλα,  πυρομαχικά,  είδη  αυτοάμυνας  χορηγούνται  από  το 

Υπουργείο Εσωτερικών.
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 Άδειες εισαγωγής απαιτούνται για ορισμένα προϊόντα όπως χαλιά, έγχρωμες 

τηλεοράσεις,  πυρομαχικά,  αιθυλικό  αλκοόλ,  φαρμακευτικά,  στρατιωτικός 

εξοπλισμός, πολύτιμα μέταλλα, υλικά ραδιενεργά, πέτρες, δηλητήρια, βότκα 

κ.λ.π.

 Για την εισαγωγή των προϊόντων αυτών οι ελληνικές επιχειρήσεις δύνανται 

να  απευθύνονται  στο  Ρωσικό  Υπουργείο  Οικονομικής  Ανάπτυξης  και 

Εμπορίου (www.economy.gov.ru).

5.5 Οδηγός εμπορικών συναλλαγών στη Ρωσία

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στη Ρωσία θα πρέπει να 

λάβουν  υπόψη καταρχήν το  πρόβλημα της  αποπληρωμής  των  προϊόντων και  να 

αναζητήσουν  τον  κατάλληλο  τρόπο  καταβολής  των  οφειλόμενων  ποσών  στις 

οριζόμενες ημερομηνίες. Παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι επιχειρηματίες πληρώνουν, 

οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

κάλυψη των εξαγωγών τους, π.χ. μέσω ενέγγυων πιστώσεων (Letter of Credits) ή 

άλλων μεθόδων.

Στη  χώρα  δραστηριοποιούνται  μεγάλες  ξένες  αλλά  και  ρωσικές  τράπεζες  με  τις 

οποίες  οι  ελληνικές  εταιρίες  μπορούν  να  συνεργάζονται  σχετικά  με  την 

φερεγγυότητα  των  ρωσικών  επιχειρήσεων  και  την  εξασφάλιση  των  συναλλαγών 

τους. Είναι γνωστό ότι για την εισαγωγή προϊόντων στη Ρωσία δεν αρκεί η ύπαρξη 

εμπορικής επιχείρησης αλλά και η απόκτηση ανάλογης άδειας εισαγωγής προϊόντων. 

Έτσι  ενδείκνυται  οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  να  συνεργάζονται  με  τις  εν  λόγω 

επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη  σημασία  έχει  η  τοποθέτηση  ικανών  στελεχών  από  την  Ελλάδα  με 

εξειδικευμένη  εμπειρία  και  γνώση  της  τοπικής  αγοράς  και  νοοτροπίας  και  η 

προσεκτική  επιλογή  Ρώσου  συνεργάτη  -  εισαγωγέα  -  αντιπροσώπου  για  την 

προώθηση των προϊόντων. Τα στελέχη αυτά μπορούν να αναλάβουν την εκπαίδευση 

άλλων  στελεχών  στη  Ρωσία.  Σε  περιπτώσεις  επενδυτικής  παρουσίας  με  μόνιμη 

εγκατάσταση  στη  Ρωσία,  προτεραιότητα  ιδιαίτερης  σημασίας  αποτελεί  η 

τοποθέτηση  Έλληνα  διευθύνοντος  συμβούλου  με  εμπειρία,  ειδικές  γνώσεις  των 
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δομών της αγοράς και κατανόηση της συναλλακτικής και καταναλωτικής εγχώριας 

νοοτροπίας.

Το  επίπεδο  αμοιβών  του  επικεφαλούς  είναι  συνήθως  ευθυγραμμισμένο  και 

ενδεχομένως  να  υπερβαίνει  τις  αποδοχές  υψηλόμισθων  manager  της  ελληνικής 

αγοράς  εργασίας  διότι  το  στέλεχος  αναμένεται  να  αναλάβει  τη  λειτουργία  της 

εταιρίας, να έχει την ευθύνη των προσλήψεων αλλά και της επίπονης διαδικασίας 

εκπαίδευσης του εγχώριου εργατικού δυναμικού.

Στην περίπτωση επιλογής πολίτη της Ρωσίας ως έμμισθου άμεσου συνεργάτη της 

ελληνικής επιχείρησης, απαιτείται η διασφάλιση της αξιοπιστίας του. Είναι γνωστό 

ότι  οι  Ρώσοι  συνεργάτες,  οι  οποίοι  γνωρίζουν τα  διεθνή  λογιστικά  πρότυπα,  τις 

διεθνείς  πρακτικές  και  την  αγγλική  γλώσσα  είναι  περιορισμένοι  σε  αριθμό.  Η 

επιλογή του Ρώσου συνεργάτη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Ιδιαίτερα η 

απόκτηση πιστοποιητικών πρέπει  να γίνει  από τον  ίδιο  τον  επιχειρηματία ή  από 

πρόσωπο  απολύτου  εμπιστοσύνης  προς  αποφυγή  προβλημάτων  αντιγραφής 

προϊόντων.

Ενδείκνυται  επίσης η  προσεκτική διερεύνηση της ρωσικής αγοράς,  του μεγέθους 

της,  των  καναλιών  διανομής  και  των  συνεργατών  ή  αντιπροσώπων  για  την 

προώθηση προϊόντων στη ρωσική αγορά ή την ανάληψη δραστηριοτήτων με σκοπό 

την ίδρυση οργανωμένης επιχείρησης με δομή ή ανάληψη πρωτοβουλίας επένδυσης 

στη Ρωσία.

Ενδείκνυται  αρχικά  η  δημιουργία  απλής  μορφής  διάρθρωσης  και  δομής  μικρής 

επιχείρησης στη Ρωσία εξωτερικεύοντας παράλληλα το maximum των υπηρεσιών, 

που  αφορούν  νομικές  υπηρεσίες,  φορολογικές  υπηρεσίες  και  υπηρεσίες 

πληροφορικής. Ιδιαίτερα στα λογιστικά γραφεία, λόγω συχνών και μακροχρόνιων 

ελέγχων από φορείς των υπηρεσιών της Εφορίας,  θα πρέπει να δημιουργείται το 

αίσθημα  της  υπευθυνότητας  του  εξωτερικού  λογιστικού  γραφείου  σε  περίπτωση 

ποινής.
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Θα  πρέπει  να  εξετασθεί  προκαταβολικά  το  μέγεθος  της  αγοράς,  οι  μεγάλες 

απαιτούμενες ποσότητες και η δυνατότητα συνεχούς και σταθερής προμήθειας και 

τα  επενδυτικά  σχέδια  θα  πρέπει  να  είναι  καταλλήλως  προσαρμοσμένα.  Λόγω 

μεγέθους αγοράς, για την έναρξη δραστηριότητας εξαγωγών απαιτείται ενδεχομένως 

η επιλογή 2 ή 3 ή και 4 μεγάλων εισαγωγέων, που να καλύπτουν όλη τη χώρα.

Η εκκίνηση δραστηριότητας συνήθως είναι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη. Η 

Μόσχα απορροφάει το 40% της κατανάλωσης και ακολουθεί η Αγία Πετρούπολη. 

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και στην περιφέρεια, όπου κάποιες φορές η 

κατανάλωση είναι σημαντική.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει γνώση της νοοτροπίας του Ρώσου επιχειρηματία και 

πιο συγκεκριμένα χρειάζεται η δημιουργία προσωπικών σχέσεων μαζί του. Οι Ρώσοι 

επιχειρηματίες  σαν  χαρακτήρες  είναι  ιδιαίτερα  συγκρατημένοι  και  σπάνια 

χαμογελούν  στην  αρχή  κρατώντας  αυτό  για  το  σπίτι  και  την  οικογένειά  τους. 

Συνήθως  μετά  την  απόκτηση  της  εμπιστοσύνης,  σε  ένα  δεύτερο  στάδιο,  είναι 

ιδιαίτερα θερμοί.

Η Ρωσία είναι μία χώρα όπου η προσωπική σχέση και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

είναι σημαντικό στοιχείο. Στην καθημερινή ζωή οι Ρώσοι συνεργάτες εκτιμούν το 

ενδιαφέρον  των  ξένων  για  την  προσωπική  τους  ζωή,  την  οικογένειά  τους,  το 

ενδιαφέρον  για  το  ρωσικό  πολιτισμό  καθώς  και  την  προσπάθεια  ομιλίας  λίγων 

λέξεων στα ρωσικά. Οι συζητήσεις διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και συχνότερα 

στην  ρωσική  με  διερμηνέα.  Όπως  τονίστηκε,  η  απλή  ανταλλαγή  επιστολών  και 

διαφημιστικών εντύπων δεν είναι δυνατό να αντικαταστήσουν την αμεσότητα της 

προσωπικής επαφής. Στις προκαθορισμένες συναντήσεις με δημόσιες υπηρεσίες για 

διευθέτηση  θεμάτων  αδειοδοτήσεων,  παραλαβής  διοικητικών  εγγράφων  και 

συλλογής λοιπών πληροφοριών, οι Έλληνες συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν τα 

ωράρια χωρίς καθυστερήσεις και υπεροπτική συμπεριφορά.

Η αξία  των  επαγγελματικών  γευμάτων  έχει  ιδιαίτερη  σημασία  στη  Ρωσία,  όπως 

ακριβώς  και  στις  άλλες  δυτικοευρωπαϊκές  χώρες.  Η  παραμονή  στη  Ρωσία  για 
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προώθηση  προϊόντων  και  επενδύσεων,  θα  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  μίας 

εβδομάδας. Η επιτυχία ενός Έλληνα επιχειρηματία στη ρωσική αγορά εξαρτάται από 

τρεις  βασικές  προϋποθέσεις:  την  επιλογή  ενός  καλώς  μελετημένου  σχεδίου,  την 

ανεύρεση επί τόπου ρωσόφωνου συνεργάτη και τέλος την διάθεσή του να ξοδέψει 

χρόνο και χρήμα. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι  τα αποτελέσματα των 

ερευνών αγοράς έχουν σχετική αξία, λόγω του ευμετάβλητου χαρακτήρα τόσο του 

θεσμικού πλαισίου, όσο και των συνθηκών της αγοράς, καθώς τα δεδομένα συνεχώς 

μεταβάλλονται. 

Επίσης,  αναμένεται  η  ίδρυση  μεγάλων  εμπορικών  κέντρων  και  η  λειτουργία 

πολυκαταστημάτων, τα οποία θα μεταβάλουν τη δομή και τη μορφή των δικτύων 

διανομής. Παράλληλα, πριν την επιλογή του τομέα διείσδυσης, θα πρέπει να γίνει 

προσεκτική έρευνα αγοράς του τομέα, αν είναι δυνατή η διείσδυση, αν ο τομέας 

ελέγχεται από ισχυρούς ρωσικούς ομίλους και αν υπάρχουν περιθώρια διείσδυσης 

στην αγορά, αφού μερικοί τομείς είναι προστατευόμενοι και μοιρασμένοι.

Όσον αφορά τις  επιχειρηματικές συναντήσεις  στη Ρωσία,  είναι  σημαντικό να μη 

γίνουν  παραχωρήσεις  κατά  τη  διάρκεια  των  διαπραγματεύσεων  (πλην  μερικών 

εκπτώσεων) και οι θέσεις να είναι σταθερές απέναντι στους Ρώσους επιχειρηματίες. 

Κατά  τη  διάρκεια  των  επιχειρηματικών  συναντήσεων,  οι  Ρώσοι  επιχειρηματίες 

αρέσκονται  συνήθως στον  σεβασμό και  στην τήρηση του  ωραρίου  στα  διάφορα 

rendez vous, χωρίς όμως αυτό να είναι τόσο αυστηρό, όπως στις Δυτικοευρωπαϊκές 

χώρες.  Αρχικά  ο  καθορισμός  μίας  επιχειρηματικής  συνάντησης  είναι  δύσκολο 

σημείο και απαιτείται συχνά ένα διάστημα εβδομάδων για απάντηση σε e-mail, fax ή 

τηλέφωνο.  Μερικές  φορές  ενδεχομένως  οι  επιχειρηματικές  συναντήσεις  ίσως  να 

ακυρωθούν χωρίς δικαιολογία.

Εάν  κάποιος  δεν  μιλάει  ρωσικά,  θα  ήταν  καλύτερο  κατά  την  διάρκεια  των 

συναντήσεων αυτών να απασχολήσει κάποιο διερμηνέα. Σε μερικές περιπτώσεις, οι 

Ρώσοι  συνομιλητές  προτιμούν  μία  συνάντηση  σε  ένα  ευχάριστο  περιβάλλον 

ξενοδοχείου,  ή  στην  έδρα  της  εταιρίας  τους  (λόγω  του  έντονου  κυκλοφοριακού 

προβλήματος), ενώ πολλές φορές αρέσκονται και στα επαγγελματικά γεύματα.
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Είναι σημαντικό να γίνεται συνάντηση με τον Διευθυντή της εταιρίας και με άτομα 

με  αποφασιστική  αρμοδιότητα.  Είναι  γνωστό  ότι  οι  εταιρίες  έχουν  αρκετά 

συγκεντρωτική διοίκηση και  θα  πρέπει  να  υπάρχει  απευθείας  συνάντηση με  τον 

Διευθυντή. Κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών συναντήσεων ανταλλάσσονται 

ελεύθερα επαγγελματικές κάρτες (visit cards) στην αγγλική και ρωσική και συνήθως 

ενδείκνυται  η  αναγραφή  της  αγγλικής  και  ρωσικής  στην  κάθε  πλευρά  με  την 

υποχρεωτική αναγραφή του e-mail.  Επίσης,  μικρά επιχειρηματικά  δώρα γίνονται 

αποδεκτά, αλλά δεν αναμένονται. Κυρίως κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση μικρά δώρα, 

που  αντιπροσωπεύουν  την  χώρα  προέλευσης  του  ξένου  επιχειρηματία.  Τέλος,  η 

παραμονή στη Ρωσία για προώθηση προϊόντων και επενδύσεων, θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον μίας εβδομάδας.

5.6 Πρακτικές πληροφορίες

Χρόνος

Ο  χρόνος  δεν  έχει  την  ίδια  αξία  που  έχει  στην  Ελλάδα.  Μετά  την  άφιξη  στο 

αεροδρόμιο της Μόσχας, δε χρειάζεται να καταναλώσει κάποιος ενέργεια, να είναι 

ανυπόμονος και επιθετικός για επίσπευση των διαδικασιών. Για τις επιχειρηματικές 

συναντήσεις , θα πρέπει να τηρείται το ωράριο, έστω και αν οι Ρώσοι είναι χαλαροί 

στον τομέα αυτόν.

Συναντήσεις

Κατά  τη  διάρκεια  των  επιχειρηματικών  συναντήσεων  δεν  χρειάζεται  ο  Έλληνας 

εξαγωγέας να επιμένει να ολοκληρωθεί το συμβόλαιο. Αν ο συνομιλητής του οδηγεί 

την συζήτηση σε άλλο σημείο, θα πρέπει αυτός να ακολουθήσει την συζήτηση και 

στην κατάλληλη στιγμή να επαναφέρει το θέμα του συμβολαίου.

Προϊόντα

Ο Έλληνας  εξαγωγέας  θα  πρέπει  να  δείξει  στους  Ρώσους  πιθανούς  πελάτες  ότι 

γνωρίζει  τέλεια  το  προϊόν  και  την  τεχνολογία  του  καθώς  και  να  είναι 

προετοιμασμένος να απαντήσει άμεσα σε οποιαδήποτε ερώτηση, πριν την υπογραφή 

του συμβολαίου,  γνωρίζοντας ότι  πολλές φορές είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η 

υπογραφή του συμβολαίου από την πρώτη κιόλας συνάντηση.
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Τα παραστατικά (documentation)

Τα αγγλικά είναι η πλέον συνηθισμένη γλώσσα, ωστόσο όχι σε τόσο ευρεία κλίμακα 

όσο στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι δυνατή η χορήγηση καταλόγων προϊόντων 

στην αγγλική,  αλλά θα ήταν καλό να προστεθεί  και ένα φύλλο μετάφρασης στη 

ρωσική  γλώσσα.  Είναι  προτιμότερο  να  δίνεται  έμφαση  στην  καλή  γνώση  των 

τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Τα επιχειρηματικά γεύματα

Το γεγονός ότι υπάρχει ζεστή ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού 

γεύματος δεν σημαίνει και υπογραφή του συμβολαίου την επόμενη ημέρα. Βεβαίως 

τα  επιχειρηματικά  γεύματα  είναι  ευκαιρία  για  καλύτερη  γνωριμία  αλλά  η 

επιχειρηματική  στενή  συνεργασία  εξαρτάται  κυρίως  από  την  ποιότητα  της 

επιχειρηματικής σχέσης.

Έθιμα

Ο Ρώσος πελάτης θα αισθανθεί πιο κοντά στον Έλληνα επιχειρηματία σε περίπτωση 

προσφοράς  ενός  προϊόντος  της  χώρας  ή  της  περιοχής  του,  δείχνοντας  έτσι  ότι 

υπάρχει  προσωπική  σχέση  από  μία  προηγούμενη  συνάντηση.  Οι  Ρώσοι 

επιχειρηματίες,  αν  είναι  άνω  των  30  ετών,  γνωρίζουν  πολύ  καλά  την  ελληνική 

ιστορία και τα ήθη και έθιμα της χώρας μας.

Θα ήταν προτιμότερο  επίσης,  πριν  από  το  ταξίδι  στη  Ρωσία,  να  μελετηθούν  τα 

κυριότερα σημεία της ρωσικής ιστορίας και κουλτούρας καθώς και οι περιοχές, τις 

οποίες θα επισκεφτεί κάποιος.

Τηλέφωνα

Οι  τηλεφωνικές  συνδέσεις  στη  Ρωσία  και  ιδιαίτερα  στη  Μόσχα  και  την  Αγία 

Πετρούπολη είναι σχετικά καλής ποιότητας.

Για τηλέφωνα από την Ελλάδα στη Ρωσία: 007-ζώνη-αριθμός συνδρομητή.

Για τηλέφωνα στην Ελλάδα από Ρωσία : 008-10-30, ζώνη, αριθμός συνδρομητή.

 
Ταξίδι στη Ρωσία
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Όσον αφορά τη διαφορά ώρας, η Μόσχα είναι + 1 ώρα από την Αθήνα όλο το έτος. 

Για παράδειγμα, όταν στην Αθήνα είναι 8 π.μ. στη Μόσχα είναι 9 π.μ. Ωστόσο, σε 

όλη την επικράτεια της Ρωσίας υπάρχουν 11 διαφορετικές ζώνες ώρας και συνεπώς 

η διαφορά ώρας με την Ελλάδα κυμαίνεται  από 0 έως 10 ώρες ανάλογα με την 

περιοχή.

Επιπλέον, για ένα ταξίδι στη Ρωσία σημαντικό είναι το διαβατήριο να έχει βίζα για 

όλη την επικράτεια της Ρωσίας.

Τέλος, οι ημέρες αργίας στη Ρωσία είναι οι εξής: 1 και 2 Ιανουαρίου, 7 Ιανουαρίου 

(Χριστούγεννα), 23 Φεβρουαρίου (Εθνική Εορτή Άμυνας), 1 και 2 Μαΐου (Ημέρα 

Εργασίας),  9  Μαΐου (Νίκη του 1945),  12  Ιουνίου (Εθνική Εορτή),  7  Νοεμβρίου 

(Εορτή  Επανάστασης  Οκτωβρίου),  12  Δεκεμβρίου  (Εορτή  του  Συντάγματος). 

Επιπλέον, υπάρχουν οι εορτές του ορθόδοξου Πάσχα, που είναι μεταβλητές.

Προσωπικές σχέσεις

Κάθε σχέση στηρίζεται κυρίως στην εμπιστοσύνη. Οι υποσχέσεις προς τους Ρώσους 

πελάτες  πρέπει  να  τηρούνται  έστω  κι  αν  είναι  προφορικές.  Παράλληλα,  είναι 

προτιμότερο να αντιπροσωπεύει την ελληνική εταιρία στη Ρωσία το ίδιο άτομο και 

να μην υπάρχουν συχνές αλλαγές.

Γλώσσα

Κάποιος που επισκέπτεται τη ρωσική αγορά θα πρέπει να γνωρίζει  έστω μερικές 

λέξεις στα ρώσικα αφού αυτό θα ευχαριστήσει το Ρώσο πελάτη. Η αγγλική είναι η 

πλέον  χρησιμοποιούμενη  εμπορική  γλώσσα.  Παρόλα  αυτά,  θα  ήταν 

αποτελεσματικότερο να υπάρχει διερμηνέας.

Επιλογή του συνεργάτη

Κατά γενικό κανόνα, δεν είναι εύκολα εφικτή η διεκπεραίωση δραστηριοτήτων στη 

Ρωσία χωρίς τοπικό συνεργάτη. Η επιτυχία στην αγορά εξαρτάται σε μεγάλο μέρος 

από  αυτόν.  Είναι  δυνατό  να  συμβάλλει  στην  αποκρυπτογράφηση  της 

πραγματικότητας σε ένα περιβάλλον δύσκολο, που συχνά μεταβάλλεται.
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5.7 Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Στο  κεφάλαιο  αυτό  έγινε  μία  προσπάθεια  καταγραφής  των  κανόνων  και  των 

διαδικασιών που αφορούν τις εισαγωγές στη Ρωσία. Η μελέτη και κατανόηση των 

διαδικασιών αυτών δίνει τη δυνατότητα και στις δύο χώρες να προχωρήσουν στην 

υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών και μορφών συνεργασίας με στόχο την αξιοποίηση 

των ιστορικών δεσμών των δύο λαών και τη θεμελίωση της συνεργασίας τους σε 

διάφορα  επίπεδα.  Η  Ρωσία,  ως  γνωστόν,  παρουσιάζει  σημαντικά  συγκριτικά 

πλεονεκτήματα για  τους  Έλληνες  επιχειρηματίες  στους  τομείς  της  γεωργίας,  της 

μεταποίησης,  των  καναλιών  διανομής,  του  τουρισμού  και  της  παροχής  ευρέος 

φάσματος υπηρεσιών. Ειδικότερα:

 Η  Ρωσία  προσφέρει  χαμηλό  κόστος  παραγωγής  (πρώτες  ύλες  και 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με χαμηλές αμοιβές).

 Η Ρωσία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών με ρυθμούς 

οικονομικής ανάπτυξης άνω του 6% ετησίως.

 Η  Ρωσία  είναι  υπερδύναμη  στον  ενεργειακό  τομέα  και  η  υπογραφή  της 

συμφωνίας κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη θα είναι 

επωφελής για την Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικότερα, αφού η 

Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.

 Οι  Ρωσικές  εισαγωγές  αυξάνονται  ετησίως  κατά  30%  και  οι  ελληνικές 

επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από το γεγονός αυτό.

 Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξάνεται ετησίως κατά 10% περίπου.

 Για την Ελλάδα και τη Ρωσία, η συνεργασία στον εμπορικό και οικονομικό 

τομέα  αποτελεί  φυσικό  επακόλουθο  της  γεωγραφικής  εγγύτητας  των  δύο 

χωρών και  της  ιδιότητας  της  Ελλάδας  ως  μέλος  της  Ε.Ε.  και  βαλκανική 

χώρα.
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 Η Ρωσία είχε και έχει παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα. Ένα 

σημαντικό ποσοστό των Ρώσων καταναλωτών γνωρίζει  την ποιότητα των 

ελληνικών προϊόντων.

 Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν στη δημιουργία μίας νέας μεσαίας 

τάξης καταναλωτών που αναζητούν ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα.

 Η ελληνική επενδυτική παρουσία μπορεί να ισχυροποιηθεί περισσότερο και 

σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η αύξηση των εξαγωγών 

είναι δυνατόν να ενισχυθεί  με τη διεύρυνση των εξαγωγών μας σε άλλες 

κατηγορίες προϊόντων και από μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.

Η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οικονομικής παρουσίας στη Ρωσία απαιτεί την 

επίσπευση  των  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων,  στο  πλαίσιο  της  μετάβασης  της 

Ρωσίας προς δομές οικονομίας της αγοράς και της σύγκλισής της προς το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο,  καθώς  και  την  ενίσχυση  της  συνεργασίας  στο  γεωργικό  τομέα  και, 

συγκεκριμένα, σε θέματα εκσυγχρονισμού της γεωργικής παραγωγής, κτηνιατρικής, 

επιστημονικής συνεργασίας, εγγείων βελτιώσεων και αλιείας.

Επιπλέον, η συνέχιση της ενίσχυσης των επενδύσεων αποτελεί βασικό συντελεστή 

για  την  επιδιωκόμενη  ανάπτυξη  και  είναι  δοκιμασμένος  τομέας  της  διμερούς 

συνεργασίας των δύο χωρών.

Τέλος, στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία συμβάλλει η συμμετοχή 

των  ελληνικών  επιχειρήσεων  σε  κλαδικές  εκθέσεις,  η  διοργάνωση  εκδηλώσεων 

ελληνικών  τροφίμων  στις  ρωσικές  αλυσίδες  καταστημάτων,  η  διοργάνωση 

γευσιγνωσιών  ελληνικών  τροφίμων  και  κρασιών  καθώς  και  η  διοργάνωση 

αποστολών Ρώσων εισαγωγέων στην Ελλάδα αλλά και η συμμετοχή των ελληνικών 

επιχειρήσεων  σε  επιχειρηματικές  αποστολές  στη  Ρωσία,  με  προκαθορισμένες 

συναντήσεις ανά κλάδο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι δυνατότητες που διανοίγονται  για  τις  ελληνικές επιχειρήσεις  στη Ρωσία είναι 

τεράστιες  λόγω  μεγέθους  αγοράς  αφού  η  χώρα  αυτή  δύναται  από  μόνη  της  να 

απορροφήσει μεγάλες ποσότητες και να διατηρήσει σε λειτουργία πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, η Ρωσία διαθέτει ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, 

το οποίο ακόμη υφίσταται μια μεταρρυθμιστική διαδικασία όσον αφορά πολιτικά, 

οικονομικά και κοινωνικοπολιτικά ζητήματα καθώς απαιτούνται σημαντικές ακόμα 

βελτιώσεις σε πολλούς τομείς.

Η Ρωσική Κοινοπολιτεία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρώπη 

και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη έκταση. Έχει στην κατοχή της τεράστια αποθέματα 

πρώτων υλών, πολλές από αυτές ακόμα ανεκμετάλλευτες. Η επίσημη γλώσσα είναι η 

ρωσική, όμως στη χώρα υπάρχουν πάνω από 150 διάλεκτοι. Η αξία των εισαγωγών 

της  Ρωσίας  το  2006  έφτασε  τα  165  δις  USD.  Έχοντας  υπόψη  αυτά  τα  γενικά 

δεδομένα,  γίνεται  κατανοητό  ότι  η  Ρωσία  είναι  μεν  ένας  πολλά  υποσχόμενος 

εξαγωγικός προορισμός, το μεγάλο της μέγεθος όμως και οι πολλές διαφορές που 

υπάρχουν δυσκολεύουν το θέμα των εμπορικών συναλλαγών.

Από τα πιο γνωστά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν όσοι συναλλάσσονται 

με τη Ρωσία είναι το πλήθος των διαφορετικών φόρων που λόγω της γραφειοκρατίας 

έχουν να καταβάλουν στις  διάφορες υπηρεσίες που εμπλέκονται στον τομέα των 

εισαγωγών,  το  γεγονός  ότι  τα  συμβόλαια  δεν  έχουν  την  ίδια  ισχύ  σε  όλη  την 

επικράτεια αλλά και το ότι οι διαφορές επιλύονται δύσκολα μέσω του δαιδαλώδους 

δικαστικού  συστήματος.  Επιπλέον,  είναι  σημαντικό  να  επισημάνουμε  ότι  η 

πλειοψηφία  των  εμπορικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  αλλά  και  ένα  μεγάλο 

κομμάτι της βιομηχανίας συγκεντρώνονται γύρω από τη Μόσχα, σε τέτοιο βαθμό 

που να μπορούμε να μιλάμε για δύο αγορές: της Μόσχας και της υπόλοιπης Ρωσίας.

Παρόλα αυτά όμως οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας έχουν βρει πλέον το 

δρόμο τους ενώ η αγορά της χώρας όσο δύσκολη και αν φαίνεται κρύβει πολλές 

ευκαιρίες για εξαγωγές.
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Τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  αναπτυσσόμενων  χωρών,  όπως  η  Ρωσία, 

συνεπάγονται την αύξηση του ρίσκου που παίρνει ο συναλλασσόμενος σε σχέση με 

το ρίσκο που απαιτείται σε μια γνωστή αγορά, όπως αυτή εντός των συνόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των αγορών είναι η δυναμική 

ανάπτυξης,  ισχυρότερη σε πολλούς τομείς  από αυτή των παραδοσιακών αγορών. 

Όμως,  ταυτόχρονα  αυξάνεται  και  η  επικινδυνότητα.  Ο  μοναδικός  τρόπος  να 

μειωθούν οι κίνδυνοι είναι η διεξαγωγή μιας έρευνας αγοράς με τη βοήθεια ενός 

ειδικού πάνω στον τομέα της συγκεκριμένης αγοράς.

Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει ανάλυση των πιθανοτήτων που έχει ένα προϊόν στην 

αγορά,  βασιζόμενη  στη  διαφοροποίηση  των  συνηθειών  των  ατόμων  με  υψηλό 

εισόδημα, αναζήτηση στρατηγικών πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο τομέα και 

αναζήτηση μεγάλων πελατών, ώστε να γίνουν οι πρώτες επαφές. Αυτό το στάδιο της 

μελέτης  είναι  πρωταρχικό  σε  κάθε  διαπραγμάτευση  και  με  τη  βοήθεια  ειδικών 

μπορεί  να  ολοκληρωθεί  στο  συντομότερο  δυνατό  χρόνο.  Πολλές  φορές  γίνεται 

προσπάθεια να αντικατασταθεί αυτή η φάση μέσω της πρεσβείας ή με την αποστολή 

στη χώρα αντιπροσώπων της εταιρίας. Ωστόσο, αυτές οι δύο περιπτώσεις κρύβουν 

κινδύνους καθώς η γνώση της λειτουργίας της αγοράς ή των πελατών είναι λίγες ενώ 

η αγορά της Ρωσίας, όπως και αυτές των υπόλοιπων αναπτυσσόμενων χωρών, έχει 

το μειονέκτημα των συνεχών αλλαγών σε νομοθεσία, τελωνειακές διατάξεις, τέλη, 

ισοτιμία, κ.α.

Η  δεύτερη  φάση  είναι  αυτή  της  εισαγωγής  του  προϊόντος  στην  αγορά  και  η 

δυνατότητα που δίνεται στον πελάτη να το προωθήσει και να το σταθεροποιήσει. Σε 

αυτή τη φάση απαιτείται η παρακολούθηση του πελάτη και της αγοράς, μελέτες για 

τη  συνέχεια  καθώς  και  ανεύρεση  νέων  αγορών  και  πελατών.  Ένα  από  τα 

πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η αγορά της Ρωσίας είναι η γρήγορη ανάπτυξη που 

μπορεί να παρουσιάσει μεγάλες εμπορικές ευκαιρίες ακόμα και σε εταιρίες που δεν 

έχουν ισχυροποιήσει την παρουσία τους στη χώρα. Η αγορά της όμως είναι μόνο για 

δυναμικές και σοβαρές εταιρίες που έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν κάτω από 

90



συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές που επικρατούν τόσο στη χώρα τους όσο και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένας τρόπος για να γίνει γνωστή η παρουσία ενός προϊόντος στην αγορά είναι η 

συμμετοχή σε εκθέσεις. Όμως, μια εταιρία δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στις 

δύο μεγαλύτερες πόλεις και κύριες αγορές, Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, αλλά στις 

περισσότερες  μεγάλες  πόλεις  ώστε  να  γίνονται  επαφές  αλλά και  να  εκτιμάται  ο 

ανταγωνισμός.  Ένας  τρόπος  εγκαθίδρυσης  στην  αγορά  της  Ρωσίας  που 

χρησιμοποιούν  πολλές  μεγάλες  ευρωπαϊκές  εταιρίες  είναι  η  ίδρυση  γραφείων  ή 

υποκαταστημάτων στη χώρα και η συνεργασία με κάποιον τοπικό αντιπρόσωπο, ο 

οποίος γνωρίζει πώς να ξεπερνάει τα προβλήματα της γραφειοκρατίας. Ένας άλλος 

τρόπος είναι η δημιουργία κοινοπραξίας από δύο εταιρίες, που η κάθε μια θα έχει 

εμπειρία  και  γνώση  στον  τομέα  της  και  που  θα  έχουν  τα  ίδια  συμφέροντα  και 

στόχους. Αυτή η τακτική εξυπηρετεί όσες εταιρίες θέλουν να ισχυροποιήσουν την 

παρουσία  τους  στη  χώρα  χωρίς  να  φοβούνται  για  τις  αλλαγές  και  τις 

διαφοροποιήσεις στην αγορά.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η διενέργεια μελέτης των στόχων και των 

αναγκών  για  να  ξεκινήσουν  οι  εξαγωγές  στη  Ρωσία  είναι  απαραίτητη  για  την 

επιτυχία της εξαγωγικής δραστηριότητας σε μια δύσκολη αγορά που πίσω όμως από 

τους κινδύνους παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες.

Η οικονομία της Ρωσίας έχει να επιδείξει ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης με 

σημαντική  αύξηση  του  ατομικού  εισοδήματος,  επιβράδυνση  της  βιομηχανικής 

παραγωγής  το  2005  και  άρα  αύξηση  των  εισαγωγών  κυρίως  καταναλωτικών 

προϊόντων.  Η Μόσχα και  η  Αγία  Πετρούπολη παραμένουν οι  πλέον  σημαντικές 

αγορές της Ρωσίας, τόσο λόγω της σχετικά αναπτυγμένης διάρθρωσης της αγοράς 

τους αλλά και κυρίως λόγω του πολυάριθμου αστικού πληθυσμού που διακρίνεται 

για τη μεγάλη του ευμάρεια.  Υπολογίζεται ότι  το 70% περίπου του πλούτου της 

χώρας είναι συγκεντρωμένο στις δύο αυτές πόλεις, όπου και πραγματοποιείται πάνω 

από το 60% του λιανικού εμπορίου.
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Οι ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία το 2006 ανήλθαν σε 441,1 εκ. € έναντι €275,7 εκ. 

το 2005 σημειώνοντας αύξηση 60%. Η Ρωσία με συνολικό πληθυσμό περίπου 145 

εκατομμύρια  κατοίκους  παρουσιάζει  τα  τελευταία  χρόνια  συνεχή  και  σημαντική 

αύξηση του Α.Ε.Π. λόγω των αυξημένων τιμών του πετρελαίου, δεδομένου ότι η 

οικονομία της βασίζεται κυρίως στον ενεργειακό τομέα. Το λιανικό εμπόριο στη 

Ρωσία παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις προκειμένου να προσαρμοστεί πλήρως 

στα δυτικού τύπου καταστήματα και ως εκ τούτου δίνει τη δυνατότητα στα υψηλής 

ποιότητας ελληνικά προϊόντα να κυριαρχήσουν στην εν λόγω αγορά.

Γενικότερα, η ρωσική αγορά δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα 

και  υπάρχει  σημαντικό  περιθώριο  ανάπτυξης  των  ήδη  καλών  επιχειρηματικών 

σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών.
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4. Emporiki Bank - www.interex.gr/gr/countries-trading-profiles/russia

5. Emporiki Trade - www.emporikitrade.com

6. Euromonitor - www.euromonitor.com

7. Export Navigator - www.exportnavigator.com

8. Foreign and Commonwealth Office - www.britishembassy.gov.uk

9. Foreign and Commonwealth Office - www.fco.gov.uk/Files

10. Global Retail News - www.globalretailnews.com

11. GlobalEDGE - globaledge.msu.edu

12. IEC IECEE - www.iecee.org

13. IECQ - www.iecq.org

14. Market Access Database - mkaccdb.eu.int

15. NYU Stern - pages.stern.nyu.edu

16. Russian Foreign Investment Promotion Center - www.fipc.ru

17. SGS in Switzerland - www.ch.sgs.com

18. Tax Code of the Russian Federation – Chapter 22 - www.russian-tax-

code.com/PartII/Section8/Chapter22

19. The World Bank- www.worldbank.org.ru

20. Time Converter - www.relocationapartments.com/relo-timeconverter.html

21. UK Trade and Investment - www.uktradeinvest.gov.uk/russia

22. Διεθνές Μάρκετινγκ «Bizwriter» - bizwriter.wordpress.com

23. ΚΕΡΔΟΣ On line - www.kerdos.gr

24. Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα - www.agora.mfa.gr/russia

25. Σ.Ε.Β.Ε. - www.seve.gr/synedrio3/russia.htm

26. Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου - 

www.economy.gov.ru
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