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ΣΥΝΟΨΗ 

 

 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται και αξιολογείται το επιχειρηματικό 

περιβάλλον της Ρωσίας, σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη EDB (Easy of Doing 

Business). Ο δείκτης αυτός, προερχόμενος από μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

επισημαίνει τα δυνατά και αδύναμα σημεία  που εμφανίζει η χώρα ως προς την άσκηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με συγκεκριμένους πυλώνες και κριτήρια 

που αξιολογούνται. Ιδιαίτερα έμφαση κατά την άσκηση κριτικής αξιολόγησης θα δοθεί 

στα εμπόδια ανάπτυξης του επιχειρήν και τους τρόπους αντιμετώπισης τους στην 

υπερδύναμη αυτή της Ευρασίας που ονομάζεται Ρωσική Ομοσπονδία. 

 

Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε εξετάζονται οι πυλώνες ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας της Ρωσίας. Τα συμπεράσματα που απορρέουν είναι ότι εκτός από 

την υψηλή κατάταξη που λαμβάνει η χώρα ως προς κάποιους τομείς άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα στην εφαρμογή των συμβάσεων 

και την επίλυση διαφορών, εντοπίζονται και τα σημεία στα οποία εμφανίζεται η 

αδυναμία της χώρας να εφαρμόσει τις απαραίτητες πρακτικές που θα την οδηγήσουν 

στη βελτίωση του περιβάλλοντος και την προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδυτών, 

οδηγώντας έτσι στην αναγκαιότητα θέσπισης μέτρων και πολιτειακής παρέμβασης σε 

πολλές των περιπτώσεων. 

 

Κατά την αξιολόγηση των δεικτών, θα πραγματοποιηθεί σύγκριση και με την 

επιχειρηματική πορεία των άλλων χωρών της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ώστε μέσα από 

αυτό να επιτευχθεί η αποτελεσματική άσκηση κριτικής στις οικονομίες που δεν 

κατάφεραν να εμφανίσουν μεγάλη ανάπτυξη , σε σύγκριση με όσες αναπτύχθηκαν με 

ταχείς ρυθμούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας των 

χωρών θεώρησα από την πρώτη στιγμή ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και 

μείζονος σημασίας θέμα. Η επιχειρηματικότητα είναι η απαραίτητη δραστηριότητα που 

μπορεί να συμβάλει στην  ανάπτυξη διαφόρων τομέων σε μία χώρα, όπως της 

οικονομίας και της κοινωνικής εξέλιξης. 

 

Σε διεθνές επίπεδο, μου κίνησε το ενδιαφέρον η περίπτωση της Ρωσίας. Αποτελεί μία 

υπερδύναμη, όλο και περισσότερο σημαντική για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Αποτελεί βασικό 

παράγοντα στον πυρήνα της Ευρασίας. Οι δυνατότητες της χώρας σε ανθρώπινο 

δυναμικό, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της στους τομείς της βιομηχανίας και της 

παροχής υπηρεσιών, την καθιστούν ως μία χώρα που μπορεί να προσφέρει νέες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες σε εταιρίες και επιχειρήσεις. Το αξιοπερίεργο όμως είναι πώς 

αυτή η χώρα, που είναι τόσο πλούσια σε πρώτες ύλες και ανθρώπινους πόρους, έχει 

παραμείνει σε καθεστώς φτώχειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα εμπόδια που 

παρουσιάζονται στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και στους 

δυνητικούς επενδυτές, τους κάνουν τελικά να φοβούνται και να είναι δύσπιστοι στο να 

επενδύσουν στη χώρα. Η πορεία της Ρωσίας προς ένα καλύτερο μέλλον για τους 

κατοίκους της παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμφισβήτητα η χώρα αποτελεί μία 

ενδιαφέρουσα αγορά για πολλούς και διάφορους λόγους. Και μπορεί τη δεδομένη 

χρονική στιγμή να βρίσκεται σε σχετική ύφεση, παρόλα αυτά έχει πολλές δυνατότητες 

μελλοντικά.  

  

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να αξιολογήσει την οικονομία της Ρωσίας 

σύμφωνα με το επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και την 

ανταγωνιστικότητα της. Η χώρα διαθέτει ένα δυναμικό, μοναδικό και πολλές φορές 

δύσκολο να κατανοηθεί περιβάλλον. Αυτό έχει προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές 

ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Η αξιολόγηση θα 

επιτευχθεί εξετάζοντας τον «Δείκτη Διευκόλυνσης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» 

(Easy of Doing Business) αλλά και διάφορους άλλους δείκτες, όπως του μεγέθους της 
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διαφθοράς που επικρατεί στη χώρα. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθούν όχι μόνο τα 

προτερήματα που μπορεί να προσφέρει σε έναν νέο επιχειρηματία, αλλά θα τονιστούν 

και οι τομείς που χρειάζονται προσοχή και βελτίωση. Θα δοθούν απαντήσεις στις 

ερωτήσεις σχετικά με το πώς είναι η σημερινή κατάσταση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος της Ρωσίας , ποιες είναι οι αδυναμίες του και τι θα πρέπει να γίνει ώστε 

να επιτευχθεί η βελτίωσή του. 

 

Ξεκινώντας τη μελέτη στο 2ο Κεφάλαιο με τη βιβλιογραφική επισκόπηση, θα γίνει 

αναφορά στους τρόπους που η επιστημονική κοινότητα έχει προσεγγίσει το θέμα. Θα 

αναφερθούμε στις έννοιες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της ανταγωνιστικότητας 

και στο πώς μπορούν συνδυαστικά να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Πιο 

συγκεκριμένα, θα εξεταστεί το τι έχει γραφτεί μέχρι σήμερα για την χώρα που έχω 

επιλέξει να αναλύσω σχετικά με το επιχειρηματικό της περιβάλλον, τις οικονομικές 

επιδόσεις της καθώς και την πορεία των επενδύσεων κατά τη διάρκεια των χρόνων. 

 

Στο 3ο  Κεφάλαιο θα αναλυθεί διεξοδικά ο δείκτης EDB, του οποίου η μεθοδολογία θα 

χρησιμοποιηθεί για την κριτική αξιολόγηση του περιβάλλοντος των χωρών. 

Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί πως ήταν παλιά ο δείκτης και τι άλλαξε, η νέα 

μεθοδολογία του και τι πλεονεκτήματα έφεραν οι εν λόγω αλλαγές. Θα αναφερθούν τα 

δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του δείκτη.  

 

Στο 4ο Κεφάλαιο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει κυρίως πίνακες και διαγράμματα, θα 

επιτευχθεί σύγκριση μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών που μας ενδιαφέρουν, τις 

οποίες αποτελούν οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με την κατάταξη των χωρών αυτών στους δείκτες που θα μελετηθούν και 

ανάλογα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, θα βαθμολογηθούν και θα αναλυθούν 

οι οικονομίες τους με βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα 

τους. 

 

Συνεχίζοντας στο 5ο  Κεφάλαιο γίνεται πλέον η προσπάθεια της κριτικής ανάλυσης των 

δεδομένων και των ευρημάτων της έρευνας. Θα αναφερθούν κάποια στοιχεία για τη 

Ρωσία, σχετικά με την οικονομία και την πολιτική ζωή που επικρατεί, θα εξεταστεί σε 

ποια σημεία υπερέχει η Ρωσία, για να συνεχίσουμε στο 6ο Κεφάλαιο, όπου θα 

παρατεθούν κάποιες προτάσεις, βασισμένες στα ευρήματα της μελέτης και θα αφορούν 



3 

 

την άσκηση πολιτικής και τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη της και 

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας. Το γεγονός ότι αποτελεί μία 

ολιγαρχική χώρα, με μεγάλη διαφθορά, που ασκεί μονοπωλιακή πολιτική είναι το 

βασικό σημείο που θα σταθούμε. 

 

Τέλος, θα κλείσουμε με το 7ο Κεφάλαιο, στο οποίο θα αναφερθούν συμπερασματικά τα 

βασικά σημεία της έρευνας, αλλά και θα προτείνονται θέματα για περαιτέρω μελέτη, τα 

οποία δεν υπήρχε η δυνατότητα να αναλυθούν στην παρούσα διπλωματική, αλλά τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν θα μπορέσουν να αποτελέσουν βοήθημα για 

μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

 

Προτού ξεκινήσει η ανάλυση της επιχειρηματικότητας στη Ρωσία σε σύγκριση με 

άλλες χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ και οι ευκαιρίες που το περιβάλλον της μπορεί 

να προσφέρει σε νέες επιχειρήσεις ώστε να ξεκινήσουν τη δράση τους, θα αναφερθούν 

ορισμένα στοιχεία και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ιστορία της χώρας, 

την κοινωνική εξέλιξη και την οικονομία της, ώστε να έχουμε μία πλήρη εικόνα για να 

μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τα στοιχεία και τα γεγονότα. 

 

 

Εικόνα 1: O χάρτης της Ρωσίας  

(πηγή: http://www.ipa-iac.org) 

 

Γενικά στοιχεία  

 

Η Ρωσία αποτελεί μία χώρα που εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση της Ανατολικής 

Ευρώπης και της βόρειας Ασίας. Κάποτε γνωστή ως δημοκρατία της Ένωσης 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (U.S.S.R . κοινώς γνωστή ως η Σοβιετική 

Ένωση), η Ρωσία έγινε ανεξάρτητη χώρα, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 

Δεκέμβριο του 1991. Η μεταβατική περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονη ανεργία, 

φτώχεια και οικονομική ανισότητα. 

 

Είναι μακράν η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο, που καλύπτει σχεδόν δύο 

φορές το έδαφος του Καναδά, τη δεύτερη μεγαλύτερη. Επεκτείνεται σε όλη την Βόρεια 

Ασία και την ανατολική Ευρώπη, ενσωματώνει μια μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά 
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περιβάλλοντα, από ερήμους και στέπες μέχρι και βαθιά δάση και την τούνδρα της 

Αρκτικής. Επίσης στην Ρωσία βρίσκεται και ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, ο 

Βόλγας. Στη χώρα συναντάται επίσης και η βαθύτερη λίμνη στον κόσμο, η Βαϊκάλη, 

όπως επίσης και έχει καταγραφεί η χαμηλότερη θερμοκρασία του πλανήτη, εκτός των 

πόλων. 

 

Οι κάτοικοι της Ρωσίας προέρχονται από πολλές και διαφορετικές εθνικότητες. Οι 

περισσότεροι είναι Ρώσοι, αλλά επίσης υπάρχουν περισσότερες από 120 άλλες 

εθνότητες, μιλώντας πολλές γλώσσες και πιστεύοντας σε διαφορετικές θρησκευτικές 

και πολιτιστικές παραδόσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού πληθυσμού 

συγκεντρώνεται στο ευρωπαϊκό τμήμα της χώρας, κυρίως στην εύφορη περιοχή γύρω 

από τη Μόσχα, την πρωτεύουσα. Η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη (πρώην 

Λένινγκραντ) είναι τα δύο σημαντικότερα πολιτιστικά και οικονομικά κέντρα στη 

Ρωσία. Παρακάτω παρατίθεται ένα γράφημα (Εικόνα 2), το οποίο δίνει κάποιες 

ποσοτικές πληροφορίες (εκατομμύρια κατοίκων) σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες και 

το φύλο του πληθυσμού της χώρας. 

 

 

  Ανδρικός                      Ρωσία – 2016 Γυναικείος 

 

Πληθυσμός (σε εκατ.)                           Ηλικιακή  Ομάδα                     Πληθυσμός (σε εκατ.)  

                                                                                                                                                          

Εικόνα 2:  Ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό της χώρας                

(Πηγή: The World Factbook — Central Intelligence Agency) 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2Y7WvtbRAhXFaRQKHX_yBp4QjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fpublications%2Fthe-world-factbook%2Fgeos%2Frs.html&psig=AFQjCNF-xEvsXlrhBCxUUgt3Btas2vhS1w&ust=1485199832247895
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Ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της χώρας είναι ότι το εργατικό δυναμικό 

της διαθέτει υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι 

ανειδίκευτοι εργάτες κοστίζουν σχετικά λίγο αλλά διαθέτουν αρκετά προσόντα. Ο 

πληθυσμός της χώρας αγγίζει περίπου τα 144.000.000 κατοίκους (αποτελεί τον ένατο 

μεγαλύτερο πληθυσμό χώρας παγκοσμίως), εκ των οποίων πάνω από το 60% αποτελεί 

ηλικιακά εργατικό δυναμικό. 

 

Γεωγραφικά, η Ρωσία οριοθετείται στα βόρεια και ανατολικά από τον Αρκτικό και τον 

Ειρηνικό ωκεανό, και έχει μικρή γειτνίαση στα βορειοδυτικά της Βαλτικής στην Αγία 

Πετρούπολη. Στα νότια συνορεύει με τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα, τη Μογγολία και το 

Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία. Στα νοτιοδυτικά και δυτικά συνορεύει με 

την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Λετονία και η Εσθονία, καθώς επίσης και τη 

Φινλανδία και τη Νορβηγία. Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι τα ρωσικά και η 

θρησκεία που ασπάζεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι ο Χριστιανισμός 

(με ποσοστό 78% του συνόλου των κατοίκων) (Ernst & Young, Doing Business in the 

Russian Federation, 2011). 

 

Ιστορική αναδρομή: από το χθες στο σήμερα 

 

Η ρωσική δημοκρατία ιδρύθηκε αμέσως μετά τη ρωσική επανάσταση του 1917 και 

έγινε Ένωση το 1922. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία αποτελούσε σημαντική και βασική παρουσία στις 

διεθνώς, καθώς είχε οδηγηθεί στον επονομαζόμενο Ψυχρό Πόλεμο με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής. Το 1991, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία και 

πολλές άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες ενώθηκαν και σχημάτισαν ένα χαλαρό 

συνασπισμό, την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών.  

 

Παρά το γεγονός ότι η εξαφάνιση των σοβιετικού  κομμουνισμού και η επακόλουθη 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έφερε βαθιές πολιτικοοικονομικές αλλαγές, 

συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού μιας μεγάλης μεσαίας τάξης, για ένα μεγάλο 

διάστημα της μετακομμουνιστικής εποχής, η Ρωσία αποτελούσε μια γενικά αδύναμη 

οικονομία. Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η οικονομία της χώρας πέρασε βαθιά 

κρίση. Πολλές περικοπές στις κρατικές δαπάνες, το καθεστώς ανοικτού εμπορίου που 

επικράτησε το 1992, οδήγησε την οικονομία στο να γκρεμιστεί, βυθίζοντας στη 
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φτώχεια εκατομμύρια κατοίκους, προκαλώντας ταυτόχρονα και την έξαρση των 

αρνητικών φαινομένων της διαφθοράς και του εγκλήματος. Παρόλα τα μεγάλα 

προβλήματα όμως, η χώρα έκανε μεγάλες προσπάθειες να ανακτήσει τη δύναμη και να 

ισχυροποιήσει την οικονομία της. 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Ρωσία θέσπισε ένα πολυκομματικό εκλογικό 

σύστημα, στο οποίο ο ανταγωνισμός Προέδρου και Κοινοβουλίου καθιστούσε δύσκολη 

την δημιουργία αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης. Η κατάσταση χειροτέρεψε ακόμα 

περισσότερο, με την οικονομία της χώρας να βουλιάζει το 1998, χτυπημένη από 

οικονομικό κραχ. Τα επόμενα δύο χρόνια (1999-2000) παρατηρούνται τα πρώτα 

σημάδια βελτίωσης και ανάκαμψης, όταν και αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου (από 

τις κυριότερες εξαγωγικές πρώτες ύλες της χώρας), βοηθώντας στη δημιουργία 

εμπορικού πλεονεκτήματος της χώρας. Κάτι ακόμα που βοήθησε, αποτέλεσε το γεγονός 

ότι οι εγχώριες βιομηχανίες επωφελήθηκαν από την υποτίμηση του νομίσματος και την 

μείωση των εισαγωγών που επακολούθησε. Η οικονομία, όμως, δεν σταμάτησε να είναι 

επίφοβη σε ενδεχόμενη μείωση των τιμών του πετρελαίου. 

 

Φτάνοντας στο τέλος του 2006, η Ρωσία συνεχίζει την ανοδική πορεία ανάπτυξης, σε 

ετήσια βάση 6,7% από την οικονομική κρίση που αντιμετώπισε το 1998. Φαινόμενα 

που παρατηρούνται στη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι η αύξηση των επενδύσεων, 

η μείωση της φτώχειας και η σταθερή επέκταση της μεσαίας τάξης. 

 

Βελτίωση επίσης εμφανίζει η διεθνής οικονομική θέση της χώρας, με μείωση του 

εξωτερικού χρέους στο 40% του ΑΕΠ , που προέκυψε από τη μείωση των κρατικών 

χρεών. Το 2007 η Ρωσία αποτελούσε την 11η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, 

επιδρώντας σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία . 

 

Το έτος 2008, μία άσχημη χρονιά παγκοσμίως, η Ρωσία χτυπήθηκε από την οικονομική 

κρίση που ξέσπασε, με τις παγκόσμιες τιμές των βασικών εμπορευμάτων να πέφτουν 

δραματικά. (Berglof and Lehman , 2009). Φτάνοντας στο κοντινό 2014, η προσάρτηση 

της Κριμαίας στη Ρωσία είναι το γεγονός που σηματοδοτεί τη δυσαρέσκεια της Δύσης, 

το οποίο και προκάλεσε κυρώσεις, επί το πλείστων οικονομικές ενάντια στη Ρωσία. 

 

Παρά την επιτυχία της Ρωσίας, τα σοβαρά προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται. Το 

φυσικό αέριο, τα μέταλλα, το πετρέλαιο που αποτελούν τα εξαγωγικά αγαθά της χώρας 
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και αποφέρουν αρκετά έσοδα στην κυβέρνηση, κάνουν ευάλωτη τη χώρα σε 

διακυμάνσεις των τιμών τους. Επίσης, η γραφειοκρατία που συνεχώς αυξανόταν, η 

διαφθορά καθώς και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς επιδρούν αρνητικά στην 

ψυχολογία των ενδιαφερόμενων επενδυτών. (Encyclopedia Britannica) 

Συνεχίζοντας την ανάλυση, θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι η Ρωσία ανήκει στις 

επονομαζόμενες χώρες BRICS (μαζί με τις Βραζιλία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), 

και ως χώρα αυτής της ομάδας θεωρείται μία από τις κορυφαίες αναδυόμενες αγορές, 

με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο. Πρόκειται για μεταβατικές οικονομίες, 

ταχέως αναπτυσσόμενες οι οποίες προσελκύουν ξένους επενδυτές και προσφέρουν 

προοπτικές επέκτασης νέων αγορών προϊόντων. Παρόλα αυτά, η παραγωγικότητα της 

χώρας υστερεί σε σχέση με τη Βραζιλία, την Νότια Αφρική καθώς και κάποιων 

ευρωπαϊκών πρόσφατων  χωρών, όπως είναι η Πολωνία. 

 

Επίσης, από το 1997 η Ρωσία ανήκει στην λεγόμενη ομάδα G8, ήτοι μία ομάδα με τις 

περισσότερο βιομηχανοποιημένες χώρες στον κόσμο. Μαζί με τη Ρωσία, την ομάδα 

αυτή πλαισιώνουν οι Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Καναδάς, ΗΠΑ και 

Ιαπωνία. 

 

Μιλώντας με στατιστικά, η Ρωσία διαθέτει το 5% του συνόλου των αποθεμάτων 

πετρελαίου στον κόσμο, περισσότερο από το ένα τρίτο των αποθεμάτων φυσικού 

αερίου στον κόσμο. Επίσης, αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, και της μεταλλουργίας (τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγός χάλυβα στον 

κόσμο) , τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αλουμινίου, καθώς και τον μεγαλύτερο 

παραγωγό νικελίου στον κόσμο. 

 

 Προχωρώντας στην περιγραφή του επιχειρηματικού κλίματος που επικρατεί στη χώρα, 

πρέπει να επισημάνουμε ότι η Ρωσία βίωσε τη μετάβαση από μία κεντρικά ελεγχόμενη 

οικονομία σε μία ελεύθερη αγορά. Η οικονομία της χώρας περιγράφεται έτσι ως μία 

οικονομία της μετάβασης. Παρόλη την οικονομική κρίση και τα επακόλουθά της, το 

επιχειρηματικό περιβάλλον της Ρωσίας μπορούμε να πούμε ότι βελτιώνεται με σταθερά 

βήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μεταρρυθμίσεις, που 

στόχο είχαν τη βελτίωση της κατάστασης, το φορολογικό σύστημα έγινε περισσότερο 

δίκαιο, με μεγαλύτερη διαφάνεια διαδικασιών, η χώρα άρχισε να αναμειγνύεται 

περισσότερο με τις παγκόσμιες αγορές. Παρόλα αυτά, συναντώνται και αρκετοί 
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κίνδυνοι για κάποιον που θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά, με κυριότερους τα 

υψηλά επίπεδο γραφειοκρατίας και διαφθοράς.  

 

Μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις αλλαγές των πρόσφατων 

ετών σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Θα είναι σχεδόν αδύνατο να κατανοήσουμε την 

πολιτική που ακολούθησε η χώρα, σε εσωτερικό αλλά και εξωτερικό επίπεδο, εάν δεν 

την αντιληφθούμε ως κομμάτι του δρόμου προς την παγκοσμιοποίηση. Σύμφωνα με την 

ερμηνεία που δίνει ο Ponarin, ‘μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Ρωσία 

αντιμετώπισε μία δυνατή κουλτούρα, που τους έκανε να αισθάνονται αδύναμοι, σε 

μειονεκτική θέση και κατώτερους’. Η παγκοσμιοποίηση ήταν αυτή που έβγαλε στην 

επιφάνεια την ανάγκη για μία παγκόσμια κουλτούρα, προσανατολισμένη στην 

αμερικάνικη και βορειοευρωπαϊκή κουλτούρα. Παρόλα αυτά είναι σαφές ότι η σχέση 

της Ρωσίας με την παγκοσμιοποίηση είναι πολύπλοκη, λόγω του ότι η χώρα έπρεπε να 

βιώσει μία διαδικασία μετατροπής από ηγεμονία σε μετριοπαθή δύναμη και να 

προσαρμοστεί σε παγκόσμιο περιβάλλον, παρά να το διευθύνει. (Blum, 2008).  

 

Τα συμπεράσματα στα οποία μπορούμε με ασφάλεια να οδηγηθούμε σε ό,τι αφορά την 

εμπλοκή της χώρας στην παγκόσμια οικονομία και οι συνέπειες που αυτή η 

δραστηριότητα επέφερε στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι τέσσερα. Καταρχήν, η 

συμπλοκή της στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα λειτουργεί πρωταρχικά ως πάροχος 

ενέργειας και φυσικών πόρων. Κατά δεύτερον, οι συνέπειες των εμπορικών σχέσεων 

και το μοτίβο των ξένων επενδύσεων δεν οδήγησαν πουθενά αλλού παρά μόνο στην 

επιδείνωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι 

πετυχημένες περιοχές θα θέλουν να κρατήσουν αυτά που έχουν, χωρίς τη διάθεση να 

στηρίξουν τις υπόλοιπες περιοχές. Επίσης, η φύση της εμπλοκής της χώρας στην 

παγκόσμια οικονομία προωθεί την ανισορροπία και την ανισότητα, το οποίο γεγονός 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Παρόλο που έχουν φανεί σημάδια βελτίωσης, χρειάζεται 

να γίνουν πιο δραστικά βήματα, όπως για παράδειγμα η μετακίνηση του πληθυσμού 

από τις πλούσιες προς τις πιο φτωχές περιοχές, ώστε να μειωθεί  κάπως η ανισότητα, 

αλλά ο πληθυσμός δεν είναι τόσο μετακινήσιμος. Τέλος, υπάρχει ένα προφανές κενό 

μεταξύ του θεωρητικού πλαισίου της παγκοσμιοποίησης και της παραδοσιακής 

ανάλυσης των περιφερειακών μοτίβων διασυνοριακού εμπορίου. (Blum, 2008) 

Προτού προχωρήσουμε, θα πρέπει εδώ να σταθούμε στο ρόλο που έχουν παίξει οι 

ολιγάρχες στην οικονομία της χώρας. (Guriev and Rachinsky, 2005). Ένας μικρός 
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αριθμός ολιγαρχών ελέγχει το μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομίας της χώρας , κυρίως 

τη σημαντικότερη βιομηχανία, αυτή των φυσικών πόρων. Στη Ρωσία, άλλωστε, η 

συγκέντρωση της ιδιοκτησίας είναι πολύ πιο έντονο σαν φαινόμενο απ’ ότι σε άλλες 

χώρες. Η πλειοψηφία του κόσμου στη χώρα δεν θεωρεί ότι η περιουσία των ολιγαρχών 

αποκτήθηκε με έντιμο τρόπο και αυτό εμποδίζει τη δημιουργία της εικόνας μίας 

δημοκρατικής και αξιοσέβαστης Ρωσίας. Το ολιγαρχικό και γραφειοκρατικό σύστημα 

που επικρατεί στη χώρα θέτει εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς και 

στην ανάπτυξη μίας μεσαίας τάξης που λείπει από την Ρωσία των μεγάλων ανισοτήτων 

μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών.  

 

 

Η σημερινή εικόνα της οικονομίας της Ρωσίας 

 

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να 

έλκονται από τη Ρωσία λόγω της μεγάλης εσωτερικής αγοράς της, των φυσικών της 

πόρων αλλά και της αυξανόμενης μεσαίας τάξης. Ταυτόχρονα, οι έρευνες σχετικά με 

επιχειρηματικό περιβάλλον και την αντίληψη περί διαφθοράς δείχνουν ότι παραμένουν 

οι ανησυχίες των επενδυτών του που σχετίζονται με διοικητικούς φραγμούς στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα και τη διάχυτη διαφθορά που επικρατεί. 

 

Σύμφωνα με οικονομική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σχετικά με τα στοιχεία που 

συνθέτουν τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας της χώρας (EBRD, Transition 

Report 2016-2017), μπορούμε να συνοψίσουμε τα εξής γεγονότα τα οποία 

σηματοδότησαν την πρόσφατη περίοδο που βιώνει η οικονομία της χώρας: 

 

Η οικονομία γνώρισε μία δεύτερη χρονιά ύφεσης, οδηγούμενη από τις χαμηλές 

τιμές του πετρελαίου και επιδεινώνεται από μακροχρόνιες διαρθρωτικές 

αδυναμίες. Τόσο η ζήτηση των καταναλωτών, καθώς και οι εταιρικές επενδύσεις 

συρρικνώθηκαν το 2015, προσαρμοσμένη σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η υποτίμηση 

του ρωσικού ρουβλιού, το αυξημένο κόστος της εγχώριας χρηματοδότησης και η 

έλλειψη πρόσβασης σε ξένες κεφαλαιαγορές έχουν βλάψει τις προοπτικές 

επιχειρηματικών ευκαιριών. 

Η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική της χώρας παρέμεινε αποτελεσματική 

στη σταθεροποίηση των μακροοικονομικών ισορροπιών. Ο συνδυασμός της 
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ελεύθερης διακύμανσης καθεστώτων συναλλαγματικής ισοτιμίας, του κεφαλαίου και 

αυστηρότερης εποπτείας των τραπεζών, έχουν την υποστήριξη των αγορών. 

Παράλληλα, τα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν από τα επίπεδα που 

βρίσκονταν στο τέλος του 2014 και το δημόσιο εξωτερικό χρέος παρέμεινε αμελητέο. 

 

Οι ρωσικές επιχειρήσεις επιστρέφουν στις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου.  

 

Η οικονομική κρίση φαίνεται πως έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τη Ρωσία, όπως 

και τις περισσότερες χώρες παγκοσμίως, με συνέπεια οι περισσότεροι κάτοικοι της 

χώρας να ταυτίζουν την κρίση αυτή με νομισματική αστάθεια και τις συνεχώς 

αυξανόμενες τιμές που επικρατούν. 

Πολλές επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δυσκολίες που 

προκαλούνται λόγω της κατάστασης, έχουν εφαρμόσου μία σειρά από μέτρα, όπως 

μείωση του προϋπολογισμού διαφόρων λειτουργικών τομέων, κυρίως μέσω περικοπών 

δαπανών υλικών, όπως επίσης και διάφορες άλλες επιχειρήσεις λαμβάνουν με τη σειρά 

του χωρίς να προβαίνουν σε ακραίες αλλαγές, διάφορα μέτρα βελτιστοποίησης που 

αφορούν την παραγωγή.   

 

Οι πολιτικοοικονομικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα περασμένα χρόνια, 

οδηγώντας τη χώρα σε ένα ανεξάρτητο κράτος επέφεραν διάφορα αποτελέσματα. Η 

Ρωσία έπαιξε έναν σπουδαίο ρόλο τις τελευταίες δεκαετίες στην στήριξη της 

παγκόσμιας οικονομίας, παρέχοντας όσα από την πλευρά της μπορούσε, δηλαδή 

παρέχοντες πηγές ενέργειας (Grigorev and Kriukov, 2010). Η οικονομία της χώρας 

άλλωστε βασίζεται στους φυσικούς της πόρους.  

 

Παρά τις όποιες βελτιώσεις στην ικανότητα της αρχής ανταγωνισμού, καθώς και 

συγκεκριμένες βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς, η συνολική κατάταξη της Ρωσίας από 

την άποψη του ανταγωνισμού έχει επιδεινωθεί και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε 

σύγκριση με άλλες χώρες. Με βάση τον Παγκόσμια Δείκτη Ανταγωνιστικότητας του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η Ρωσία συνεχίζει να λαμβάνει χαμηλές 

βαθμολογίες (124η από τις 144 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, όπου το 1 

αποτελεί την καλύτερη κατάταξη) σε δύο μέρη:  (α) στην ένταση του τοπικού 

ανταγωνισμού και (β) στην αποτελεσματικότητα της-μονοπωλιακής πολιτικής. Παρόλα 

αυτά, στην έκταση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά φαίνεται να καταλαμβάνει 
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καλύτερη θέση η χώρα (107η στην κατάταξη), αλλά σε γενικό πλαίσιο και για τους 

τρεις δείκτες που ερευνώνται,  η Ρωσία κατατάσσεται σταθερά πολύ κάτω από τις 

υπόλοιπες χώρες BRICS. (EBRD, Strategy for the Russian Federation).  

 

 

Μακροοικονομικές επιδόσεις 

 

Η Ρωσία έχει πλέον εισέλθει στο δεύτερο έτος της ύφεσης. Μετά από τέσσερα χρόνια 

επιβράδυνσης της ανάπτυξης από 4,0 τοις εκατό το 2011 σε 0,7 τοις εκατό το 2014, η 

οικονομία εισήλθε σε ύφεση το 2015, όταν το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,7 τοις 

εκατό. Η πτώση αυτή επιδεινώθηκε από τις κυρώσεις των δυτικών λαών και τη μείωση 

των τιμών του πετρελαίου που, πέρα από την άμεση επίδρασή τους στην ανάπτυξη, 

έβλαψε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Η συρρίκνωση του 

ΑΕΠ συνεχίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 (μείωση 0,9 τοις εκατό από έτος σε 

έτος), καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από το 

2003. Μια απότομη συρρίκνωση τόσο της καταναλωτικής ζήτησης από την πλευρά των 

νοικοκυριών (4,1 τοις εκατό) και των εταιρικών επενδύσεων ( 7,1 τοις εκατό) 

συνεχίστηκε και το 2016, καθώς ο πληθωρισμός χωρίστηκε σε πραγματικά  

εισοδήματα, ενώ οι κυρώσεις και τα υψηλά επιτόκια κάνουν την πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση πιο δύσκολη και δαπανηρή. Η ανεργία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 

(περίπου στο 5-6 τοις εκατό). 

 

Επίσης, οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών του 2016 απεικονίζονται στην 

εξέλιξη της διαμόρφωσης των τιμών του πετρελαίου. Oι πιέσεις υποτίμησης 

χαλάρωσαν από τον Φεβρουάριο του 2016, μετά τη μείωση των τιμών του πετρελαίου. 

Σε γενικές γραμμές, συνοψίζοντας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι προοπτικές 

ανάπτυξης της χώρας θα καταστούν αδύναμες, σε περίπτωση που δεν 

πραγματοποιούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η εγχώρια ζήτηση παραμένει 

αδύναμη το 2016, αλλά η ισχυροποίηση του ρουβλιού θα συνεχίσει να στηρίζει τις 

εισαγωγές και θα μειώσει το εμπορικό πλεόνασμα. χώρας (EBRD, Transition Report 

2016-2017). 

 

Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (GCI) 

 



13 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, η οικονομία μίας χώρας αξιολογείται από διάφορους δείκτες, 

ανάλογα με τα μεγέθη που ο καθένας μετράει και εξάγει στατιστικά. Η παρούσα μελέτη 

θα μελετήσει και θα αναλύσει διεξοδικά τον δείκτη Ease of Doing Business. Υπάρχει 

παρόλα αυτά κι ένας ακόμα ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης, αυτός που συγκρίνει την 

ανταγωνιστικότητα διαφόρων χωρών, με βάση την κατάταξη που λαμβάνουν σε 

διάφορους τομείς, οι οποίοι είναι ενδεικτικά αφορούν τους θεσμούς, το σύστημα υγείας 

και εκπαίδευσης, το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, το μέγεθος της αγοράς, η κλίση 

προς την καινοτομία και διάφορα άλλα στοιχεία χαρακτηρίζουν το επιχειρηματικό 

περιβάλλον μίας χώρας. Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 

2016-2017, η Ρωσική Ομοσπονδία έπεσε σε ύφεση το 2015, με συρρίκνωση του ΑΕΠ 

της κατά 3,7 τοις εκατό, αλλά παρόλα αυτά παρέμεινε σχετικά σταθερή σε όρους της 

ανταγωνιστικότητας. Η χώρα καταλαμβάνει την 43η θέση στην κατάταξη, ανάμεσα σε 

138 χώρες. Αυτό είναι εν μέρει το αποτέλεσμα της ενίσχυσης των βασικών αρχών της, 

συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και της ποσότητας της εκπαίδευσης και της 

κλίσης προς την καινοτομία (έως 12, αν και από χαμηλή βάση), μαζί με ένα βελτιωμένο 

εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον, και λιγότερο αρνητικό εγχώριο επιχειρηματικό 

κλίμα από αυτό που αναμενόταν. 

 

 Παρ 'όλα αυτά, η συνεχής μεταβολή των τιμών των βασικών εμπορευμάτων 

εξακολουθεί να έχει βαθιά επίδραση στη ρωσική οικονομία: με σημαντικά μειωμένα 

δημόσια έσοδα και υψηλότερο πληθωρισμό, το ρωσικό μακροοικονομικό περιβάλλον 

βρίσκεται σε ύφεση, πέφτοντας στην 91η θέση στην κατάταξη (από τις 138 θέσεις στο 

σύνολο). Ο χρηματοπιστωτικός τομέας υποφέρει από μια χαμηλή εισροή κεφαλαίων. 

Επιπρόσθετα, η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες και σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητά της. Η 

αυξανόμενη ανισότητα, η ανεπαρκής εργασιακή ασφάλεια καθώς και η περιορισμένη 

κινητικότητα έχουν οδηγήσει σε μέτρια αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνική 

βιωσιμότητα. 
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Εικόνα 3: Ρωσία, GCI Δείκτης ανά πυλώνα 2016-2017                                                 

(The Global Competitiveness Report 2016-2017) 

 

Επίσης, η χώρα υστερεί όσον αφορά την απόδοση της στο δείκτη οικονομικής 

ελευθερίας ( με βαθμολογία 3.7 σε μία κατάταξη που κυμαίνεται από 0 έως 5) και 

αποτελεί μέρος της ομάδας χωρών με χαμηλό επίπεδο οικονομικής ελευθερίας.  

 

 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) 

 

Υψίστης σημασίας για την οικονομία μίας χώρας αποτελούν οι επενδύσεις διεθνούς 

χαρακτήρα που πραγματοποιούνται και βοηθούν στη διεθνοποίηση των οικονομικών 

μονάδων της χώρας. Το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ρωσία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με το επενδυτικό κλίμα. Η ελκυστικότητα του επιχειρηματικού κλίματος 

μίας χώρας απεικονίζεται αναμφισβήτητα στο μέγεθος των ξένων επενδύσεων που 

λαμβάνει. Σε γενικές γραμμές, οι εισροές ξένων επενδύσεων υπήρξαν απογοητευτικές, 

εάν ληφθούν υπόψιν οι δυνατότητες της χώρας. Κάνοντας μία αναδρομή στην πορεία 

που είχαν οι ξένες επενδύσεις στη Ρωσία, βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1990, η χώρα προσέλκυσε ένα ιδιαίτερα χαμηλό ύψος ΑΞΕ και μόνο στην αρχή της 

Ρωσική Ομοσπονδία 
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δεκαετίας του 2000 εμφανίστηκαν οι πρώτες θετικές εξελίξεις, με την αύξηση των 

τιμών του πετρελαίου που πραγματοποιήθηκε τότε. (Central Bank of Russia).  

Στο χρονικό διάστημα 2005-2008, οι εισροές των ΑΞΕ αυξήθηκαν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, και αυτή η θετική εξέλιξη αντιστράφηκε το 2009, όταν η Ρωσία χτυπήθηκε 

έντονα από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Το ίδιο έτος, οι εισροές των ΑΞΕ ήταν 

δύο φορές χαμηλότερες από το προηγούμενο έτος, δηλαδή το 2008. 

 

Φτάνοντας στο 2012, η Ρωσία, μαζί με πολλές άλλες χώρες, αντιμετώπισε συρρίκνωση 

των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Το γεγονός αυτό ήταν 

μεγαλύτερης σημασίας από την κατά μέσο όρο συστολή των επενδύσεων των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών, αλλά λιγότερο σημαντικό σε σύγκριση με τον παγκόσμιο 

μέσο όρο (η συρρίκνωση των ΑΞΕ στη Ρωσία ανέρχεται περίπου στο 8% έναντι του 

4% στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και του 18% που επικράτησε στον κόσμο κατά 

μέσο όρο. 

 

Το 2013 αποτέλεσε σταθμό ορόσημο στην αύξηση του ρυθμού των επενδύσεων, για να 

φτάσουμε στην επιδείνωση άλλη μία φορά των ΑΞΕ στο 3ο τρίμηνο του 2014, που 

οδήγησε σε τεράστια μείωση των εισροών σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος (από 69,2 δις δολάρια στα 22 δις) και από την 5η θέση στην οποία 

βρίσκονταν στην παγκόσμια κατάταξη των εισροών των άμεσων ξένων επενδύσεων, 

βρέθηκε στην 16η το έτος 2014. Εύκολα εξηγείται η ύφεση αυτή που έλαβε χώρα, η 

οποία προκλήθηκε λόγω της επιρροής της ουκρανικής διένεξης, της εισαγωγής 

κυρώσεων, λόγω του γενικά κακού επενδυτικού κλίματος, καθώς και της συνολικής 

επιβράδυνσης της οικονομίας που σχετίζεται με την πτώση των τιμών του πετρελαίου. 

(Central Bank of Russia). 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών που παρέχονται από την Κεντρική 

Τράπεζα της Ρωσίας, οι ρωσικές εισροές ΑΞΕ μειώθηκαν σε 6,5 δισεκατομμύρια 

δολάρια το 2015 (περ. 70% πτώση σε σχέση με το 2014). Σύμφωνα με τις πρώτες 

πληροφορίες που δόθηκαν τον Ιανουάριο του 2016 από την UNCTAD, οι παγκόσμιες 

ροές άμεσων ξένων επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 36% κατά την ίδια περίοδο. 

Συγκεντρωτικά, παρουσιάζεται η δυναμική των εισροών των ΑΞΕ τη χρονική περίοδο 

2005-2015 (Εικόνα 4): 
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Εικόνα 4: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Ρωσία, 2005-2015 

(Πηγή: www.factosphere.com) 

 

Ο αριθμός των ΑΞΕ στη Ρωσία αυξήθηκε από το 61% στα 201 το 2015. Σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Έρευνα του 2016 της Ernst & Young σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Ελκυστικότητα, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα για τη Ρωσία από το 

2005. Ο κλάδος της βιομηχανίας  ήταν στο επίκεντρο των ξένων επενδυτών. 

Η Ρωσία διατήρησε την όγδοη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στο επίπεδο των 

ξένων επενδύσεων. Ο αριθμός των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη Ρωσία έχει 

αυξηθεί σε 61%, όπως ήδη αναφέρθηκε. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει ο μεγαλύτερος 

ξένος επενδυτής της Ρωσίας. Επίσης, η χώρα έρχεται τέταρτη στην Ευρώπη με βάση 

τον αριθμό των ΑΞΕ στον τομέα της μεταποίησης. Επίσης, κατέχει το υψηλότερο 

ποσοστό αύξησης (ποσοστό 61%) των άμεσων ξένων επενδύσεων μεταξύ των 

κορυφαίων 10 ευρωπαϊκών χωρών με βάση τον αριθμό των έργων ΑΞΕ. Η Πολωνία 

ακολουθεί στενά με 60% και η Ολλανδία έρχεται τρίτη με 47%. 

 

Μέχρι το 2014 η Ρωσία είχε σχετικά σταθερή θέση συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες 

BRICS σε ό,τι αφορά τις  εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων, κατέχοντας μία θέση 

μεταξύ της Βραζιλίας και της Ινδίας. Παρόλα αυτά, η θέση της στην κατάταξη 

επιδεινώθηκε, λόγω της μεγάλης ύφεσης των ΑΞΕ, που σημειώθηκε το έτος 2015. 

Παρακάτω απεικονίζονται οι καθαρές εισροές ΑΞΕ στις χώρες BRICS για το έτος 

2015. 
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Εικόνα 5: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις χώρες BRICS, 2015                                        

(Πηγή:  World Bank, FDI Net Inflows in BRICS in 2015) 

Η ανάλυση των ξένων επενδύσεων στη Ρωσία, δείχνει ότι οι κύριοι επενδυτές στη χώρα 

είναι οι ΗΠΑ και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Κύπρος αποτελεί 

ειδική περίπτωση, καθώς αποτελεί κράτος υποδοχής πολλών ρωσικών υπεράκτιων 

εταιρειών. (Johnson and Robinson, 2010). Προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οικονομίες της Νέας Ευρώπης θα πρέπει να 

παρέχουν ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματικότητα, σεβασμό προς την 

ευελιξία στην αγορά εργασίας και να συνεχίσουν να εξελίσσουν το επίπεδο δεξιοτήτων 

του εργατικού δυναμικού (Winiecki ,2006).   

 

 

Τραπεζικό σύστημα  στη Ρωσία  

 

 

Παρόλο που υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών στη χώρα, και μεγάλη ανάπτυξη 

τις τελευταίες δεκαετίες, το τραπεζικό σύστημα της Ρωσίας παραμένει σχετικά αδύναμο 

σε σύγκριση με άλλες χώρες του βεληνεκούς της. ( Fungacova and Jakubik, 2013). 
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Μέχρι και σήμερα, το τραπεζικό σύστημα ελέγχεται από το κράτος, σε αντίθεση με 

άλλες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα με την οικονομική κρίση, το φαινόμενο 

μεγεθύνθηκε, με τον κρατικό έλεγχο να αυξάνεται. Ένα ερώτημα που ταλάνιζε την 

πολιτική ελίτ της χώρας ανέκαθεν είναι σε τι βαθμό η αγορά της χώρας θα έπρεπε να 

ελευθερωθεί από τον κρατικό έλεγχο , κυρίως στους υψίστης σημασίας κλάδους της 

γεωργίας και της γαιοκτησίας. (Gaidar , 2003).  

 

Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση στη Ρωσία αποτελεί αναμφισβήτητα μία μεγάλη 

πρόκληση για όλους τους ενδιαφερομένους. Οι κινήσεις της κυβέρνησης οδηγούν τις 

ξένες επιχειρήσεις στο συμπέρασμα ότι θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια, 

όπως περιορισμούς στο να επενδύσουν σε ορισμένους τομείς χωρίς να λάβουν πρώτα 

την προεδρική έγκριση. (Fey and Shekshnia, 2008). Χωρίς αμφιβολία όμως, οι 

οικονομικές δυνατότητες που προσφέρει η οικονομία της χώρας μπορούν να στηρίξουν 

και να ενισχύσουν την παρουσία των διεθνών επιχειρήσεων, οι οποίες μεγάλο όφελος 

μπορούν να επιφέρουν και στη χώρα. Παρόλο που το να δραστηριοποιηθεί κανείς 

επιχειρηματικά στη Ρωσία είναι δύσκολο, το γεγονός ότι κρύβει και αρκετές 

προκλήσεις προσφέρει επίσης κάποια πλεονεκτήματα. Βέβαιο είναι ότι επιχειρήσεις 

χωρίς τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις του πώς να οργανώσουν τη δράση τους 

στη χώρα, δεν έχουν πολλές πιθανότητες να ακολουθήσουν επιτυχημένη πορεία.  

 

 

Ένα σύνολο από 145 εκ. καταναλωτές: 

 

 11.2% των πολιτών της Ρωσίας 

βρίσκονται κάτω από το επίπεδο 

φτώχειας(16.1 εκ. άνθρωποι), αύξηση το 

2014 κατά 3.9%. 

 

 Οι άνεργοι στη Ρωσία ανέρχονται σε 1 εκ. 

      Η μέγιστη πρόβλεψη είναι 2.4 εκ. το 2015. 

 

 Ο μέσος μισθός στη Ρωσία είναι 500 

Ευρώ/μήνα. 
 

 Ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε 

κατά 9.6% στις αρχές του 2015 (σε 

σύγκριση με το 2014). 
 

Εικόνα 6 : Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού Ρωσίας                                                 

(Πηγή: www.gks.ru) 

 

http://www.gks.ru/
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H παραπάνω εικόνα (Εικόνα 6) απεικονίζει κάποια αριθμητικά στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά το 11,2 % 

του πληθυσμού της χώρας είναι κάτω από το όριο της φτώχιας (που σημαίνει, περίπου 

16 εκατομμύρια άνθρωποι, ποσοστό που εκτοξεύτηκε το 2014). O μέσος μισθός της 

χώρας ανέρχεται στα 500€ μηνιαίως, ποσό πραγματικά χαμηλό για το εργατικό 

δυναμικό μίας τέτοιας χώρας, όπως επίσης και ο πραγματικός μέσος όρος των μισθών 

μειώθηκε δραματικά το 2015, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι με την πάροδο των 

χρόνων, το εισόδημα των οικογενειών στη χώρα πήρε φθίνουσα πορεία. 

 

Το παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 7) δηλώνει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις 

καταναλωτικές δαπάνες των Ρώσων κατοίκων την τελευταία διετία. Προκύπτει ότι οι 

καταναλωτικές δαπάνες στη Ρωσία αυξήθηκαν σε 7626,7 δις ρούβλια κατά το τρίτο 

τρίμηνο του 2016, από τα 7111,1 δις που σημειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2016. 

Οι καταναλωτικές δαπάνες στη Ρωσία εμφανίζουν έναν μέσο όρο 5.690,55 δις ρούβλια 

από το 2003 έως το 2016, σημειώνοντας ένα πολύ υψηλό σκορ το τέταρτο τρίμηνο του 

2014 που ανέρχεται 91184,3 δις ρούβλια και το χαμηλότερο ποσοστό το πρώτο τρίμηνο 

του 2003, ποσό που ανέρχεται σε 2546,7 δις ρούβλια.  

 

 

Εικόνα 7: Καταναλωτικές Δαπάνες Ρωσίας                                                                        

(Πηγή: www.tradingeconomics.com) 
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Συνοπτικά, ως μία οικονομία της μετάβασης, η Ρωσία έχει τα φόντα να αποτελέσει έναν 

σημαντικό παίκτη στην παγκόσμια οικονομία. Αποτελεί ήδη μία σημαντική δύναμη και 

μπορεί να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Ο πληθυσμός της χώρας εμφανίζει 

υψηλά ποσοστά μόρφωσης, με τους κατοίκους να έχουν ιδιαίτερη έφεση στα 

μαθηματικά, στον κλάδο της μηχανικής καθώς και στις επιστήμες, προκαλώντας έτσι το 

ενδιαφέρον παγκόσμιων επιχειρηματικών κολοσσών σχετικών με την τεχνολογία και 

όχι μόνο. Είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη έκταση στον κόσμο και οι ανεξάντλητοι 

φυσικοί πόροι που κατέχει την τοποθετούν στα κορυφαία βιομηχανικά κράτη στον 

κόσμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 

 

Επιχειρηματικό περιβάλλον 

 

Σε γενικές γραμμές, η οικονομία μίας χώρας χαρακτηρίζεται από διάφορους 

παράγοντες. Γι’ αυτό το λόγο κι έχουν δημιουργηθεί οι διάφοροι δείκτες κατά καιρούς 

που αξιολογούν τα διάφορα στατιστικά και τις μετρήσεις μίας οικονομίας. Για να 

μπορέσουμε όμως να αξιολογήσουμε αποτελεσματικά την οικονομία μίας χώρας, σε 

δύο στοιχεία θα χρειαστεί να ανατρέξουμε: στην ανταγωνιστικότητα της και το 

επιχειρηματικό περιβάλλον της.  

 

Κάθε επιχείρηση, δημιουργείται, αναπτύσσεται, λειτουργεί και εξελίσσεται μέσα σ’ ένα 

«επιχειρηματικό περιβάλλον», το οποίο επηρεάζει και επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες που διαμορφώνουν τις νέες συνθήκες όπου πρέπει να λειτουργήσει και να 

αναπτυχθεί η επιχείρηση. Οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον 

της επιχείρησης είναι αφενός οι διαθέσιμοι πόροι και οι παραγωγικοί συντελεστές της 

επιχείρησης, αφετέρου και οι οικονομικοί παράγοντες που περιλαμβάνουν το 

οικονομικό σύστημα, οι τεχνολογικοί παράγοντες όπου περιλαμβάνουν την εφαρμογή 

νέων τρόπων μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε αγαθά και οι υπηρεσίες, οι 

πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο και επίσης οι 

κοινωνικοί εκείνοι παράγοντες που διαμορφώνουν το γενικό κοινωνικό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο οι διοικούντες μιας επιχείρησης θα πρέπει να αναπτύσσουν τη δράση τους. 

(Καραγιάννης et al, 2001). 

 

Η ανάλυση του περιβάλλοντος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία για τη 

βιωσιμότητα, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η αποτελεσματικότητα 

και η αποδοτικότητα μιας επιχειρηματικής μονάδας επηρεάζονται από τη σωστή 

εκτίμηση και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα των διαθέσιμων 

πόρων της επιχείρησης, των νέων οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και 

τεχνολογικών συνθηκών που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό πλαίσιο. 

 

Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, πρόκειται για μία έννοια που έχει προσεγγιστεί 

αρκετά και είναι υψίστης σημασίας για τους ασκούντες επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και τους διαμορφωτές δημόσιας πολιτικής. Κάθε χρόνο, διάφοροι 
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ετήσιοι δείκτες εξάγουν αποτελέσματα και συμπεράσματα για την πορεία μιας 

οικονομίας. Η  αποτελεσματικότητα μίας οικονομίας μπορεί να φανεί εύκολα από την 

ανταγωνιστικότητα της σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Εκτός όμως από 

το πόσο ανταγωνίσιμη είναι μία οικονομία,  κάτι ακόμα που μπορεί να στιγματίσει την 

πορεία της είναι η παραγωγικότητα της, η οποία μπορεί να καθορίσει και την 

ανταγωνιστικότητα της σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με την αξία της παραγωγής από 

μία μονάδα , καθώς και ανάλογα με το κατά πόσο το προϊόν που παρήχθη είναι 

ποιοτικό και αποτελεσματικό, αξιολογείται η απόδοση της παραγωγής της κάθε χώρας. 

Είναι στο χέρι των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την παραγωγικότητα της οικονομίας 

στο πέρασμα των χρόνων. Αυτό που οφείλουν να κάνουν είναι να προσαρμόζονται στα 

συνεχώς μεταβαλλόμενα νέα δεδομένα, στην συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και να 

προσφέρουν ολοένα και πιο ποιοτικά προϊόντα, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις 

και παρουσιάζοντας θελκτικά χαρακτηριστικά. Για να επιτευχθούν όλα αυτά, θα πρέπει 

οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες που θα τις κάνουν συναγωνίσιμες 

με οικονομίες που έχουν επιτύχει υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Ουσιαστικά, για 

την επίτευξη της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μίας χώρας παίζει σημαντικό ρόλο 

η εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η κάθε οικονομία 

έναντι των άλλων οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

  

Η παραγωγικότητα μίας χώρας, επίσης, μπορεί να βελτιωθεί από τις ξένες επενδύσεις 

καθώς και το διασυνοριακό εμπόριο στο οποίο επιδίδεται η χώρα. Η κάθε οικονομία 

μπορεί να εξάγει τα προϊόντα στα οποία εξειδικεύεται και μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

παραγωγική, και να εισάγει αυτά στα οποία η χώρα είναι λιγότερο ή καθόλου 

παραγωγική. Επίσης, η ανταγωνιστικότητα μίας χώρας επηρεάζεται έντονα από τις 

σχέσεις καθώς και την οικονομική αλληλεπίδραση που έχει με τις γειτονικές της χώρες. 

Οι πολιτικές που χαράζει η κάθε χώρα επιδρά στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού 

της περιβάλλοντος και βγάζει στο προσκήνιο τα σημεία εκείνα στα οποία η χώρα 

διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες , και τους τρόπους που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει 

τις ανάγκες της κάθε χώρας, ιδιαίτερα σε χώρες που δεν είχαν ιδιαίτερα πολλές 

κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους, όπως η Ρωσία. 
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Επιχειρηματικότητα στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας 

 

 
Υπάρχει μια περιοχή της Μαύρης Θάλασσας η οποία οριοθετείται από την δομή της 

Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, και η οποία αποτελείται από δώδεκα 

χώρες. Πιο συγκεκριμένα από τις εξής χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, 

Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία και 

Ουκρανία. Για τις αναφερόμενες χώρες, η περιφερειακή συνεργασία παίζει πολύ 

σπουδαίο ρόλο, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από προκλήσεις που αφορούν τους 

τομείς της ανάπτυξης και της ασφάλειας και οι οποίο απαιτούν διακρατική συνεργασία.  

 

 Εξετάζοντας από οικονομική σκοπιά το θέμα, η κατοχή που έχουν οι εν λόγω χώρες σε 

φυσικούς πόρους αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την περιφερειακή και 

παγκόσμια οικονομική ασφάλεια και έχει ανοίξει ευκαιρίες για νέα αγορά και εμπόριο. 

Η σπουδαιότητα της Μαύρης Θάλασσας για την παγκόσμια οικονομία, ωστόσο, 

ξεπερνά τον τομέα της ενέργειας. Η περιοχή έχει δύο χώρες ανάμεσα στις λεγόμενες 

G20, δηλαδή τις μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομίες. Οι χώρες αυτές είναι η Ρωσία και 

η Τουρκία, και είναι μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, γεγονός που 

έχει ένα συστημικό αντίκτυπο στην παγκόσμια πολιτική οικονομία. Αν αναλογιστούμε 

και την παρουσία της Ευρωπαϊκού Ένωσης (ΕΕ) στις χώρες της δυτικής όχθης της 

Μαύρης Θάλασσας, μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανία το 2007, 

γίνεται φανερό ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν τρεις δυνάμεις ανάμεσα στις G20 

στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής 

είναι η στενή αλληλεξάρτηση της με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία οι 

χώρες της Μαύρης Θάλασσας είναι στενά συνυφασμένες. Η Βουλγαρία, η Ελλάδα και 

η Ρουμανία είναι μέλη της ΕΕ. 

 

Οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας έχουν ενισχύσει τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ 

τους, και παρακολουθούν τις νέες εμπορικές ευκαιρίες για ενδοπεριφερειακό εμπόριο, 

όπου εμφανίζονται. (Black Sea Trade & Development Bank, 2014). H περιοχή της 

Μαύρης Θάλασσας σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από οικονομίες μεσαίου 

εισοδήματος, που αναπτύσσονται σε μέγεθος και σε εισόδημα. 
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Όλες οι οικονομίες της Μαύρης Θάλασσας έχουν περάσει από κάποιες μεταρρυθμίσεις, 

ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, οι οποίες έχουν επηρεάσει τη συνολική 

βαθμολογία του επιχειρηματικού περιβάλλοντός τους. Η ευνοϊκή τάση στις ροές των 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων από το 2000 έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία 

των οικονομιών των χωρών. Σύμφωνα με Έκθεση του Δείκτη Ease of Doing Business, 

υπάρχουν σημάδια βελτίωσης της πορείας της επιχειρηματικότητας και θετική τάση 

μεταξύ των χωρών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Συνολικά έξι περιφερειακές 

οικονομίες  βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων 35 οικονομιών που απαριθμούνται 

σύμφωνα με τον δείκτη. Σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνονται η Γεωργία, η οποία ήταν 

δεύτερη συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ουκρανία, η οποία ήταν η τέταρτη, το 

Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, η Ρωσία, και η Μολδαβία. Η Ουκρανία ήταν κορυφαία σε 

ό,τι αφορά τα επίπεδα βελτίωσης για τα έτη 2012/2013, γεγονός το οποίο επιτεύχθηκε 

με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε 8 από τους 10 πυλώνες που μετράει ο EDB ενώ η 

Ρωσία τοποθετήθηκε τρίτη στην κατάταξη (World Bank, 2014). 

 

Η τοποθεσία της Μαύρης Θάλασσας είναι ευνοϊκή για τις χώρες που βρίσκονται στην 

περιοχή της. Προσφέρει τα πλεονεκτήματα της εγγύτητας σε μεγάλες και σημαντικές 

αγορές, ιδίως σε σχέση με την αγορά της ΕΕ. Η Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται σε 

στρατηγικό σημείο στο σταυροδρόμι της Ανατολής και της Δύσης, και οι αυξανόμενες 

οικονομικές διασυνδέσεις με τις αναδυόμενες οικονομίες ενισχύσει την παγκόσμια 

σημασία της. 

 

Η εξέλιξη στη συνεργασία των χωρών της Μαύρης Θάλασσας χαρακτηρίζεται από 

δυσκολίες στη χάραξη πολιτικής, της ασφάλειας, καθώς και ανταγωνισμό μεταξύ των 

επενδυτών στην περιοχή. Στην τρομακτική εμφάνιση της γραφειοκρατίας στις χώρες 

αυτές αποδίδεται η κακή λειτουργεία των θεσμών. Τα περισσότερα κράτη της Μαύρης 

Θάλασσας συμμετέχουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά προγράμματα συνεργασίας, 

γεγονός το οποίο προκαλεί σχετική πολιτική σύγχυση. (Manoli ,2010). 
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Γεωργία, η πρωταθλήτρια στις επιδόσεις 

 

Φυσικά δεν θα μπορούσαμε στην αναφορά των στοιχείων για την επιχειρηματικότητα 

στη Μαύρη Θάλασσα, να μην κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στην Γεωργία, την 

πρωταθλήτρια στις επιδόσεις της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών. Η 

αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μπορεί κάλλιστα να συγκριθεί με 

ανεπτυγμένες οικονομίες του δυτικού κόσμου. Σύμφωνα με τον δείκτη EDB, η Γεωργία 

πρωτοστατεί σε 8 από τους 10 πυλώνες, έχοντας την καλύτερη κατάταξη. Ο λόγος που 

η χώρα εμφανίζεται τόσο υψηλά στις παγκόσμιες κατατάξεις είναι η πληθώρα των 

μεταρρυθμίσεων στις οποίες προέβη ώστε να βελτιώσει τις ροές όσον αφορά την 

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, απλοποιήθηκε με την 

πάροδο των χρόνων η διαδικασία εγγραφής της ιδιοκτησίας καθώς και η απόκτηση 

κατασκευαστικών αδειών, όπως επίσης έγινε ευκολότερη η πρόσβαση στη 

δανειοδότηση και επίσης ισχυροποιήθηκε η προστασία των επενδυτών με τη θέσπιση 

δικλείδων ασφαλείας. Το έτος 2012 πραγματοποιήθηκε ακόμα μεγαλύτερη απλοποίηση 

των διαδικασιών, καθώς πολλές πληρωμές μπορούσαν πλέον να γίνονται ηλεκτρονικά, 

όπως για παράδειγμα οι φόροι και τα κόστη εγγραφής.  

 

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας 

έχουν πολλά γεωγραφικά προνόμια, καθώς συνορεύουν με ταχύτατα αναπτυσσόμενες, 

όπως επίσης και με ανεπτυγμένες χώρες, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης 

ισχυρών εμπορικών δεσμών. Επιπρόσθετα, η διαθεσιμότητα σε φυσικούς πόρους των 

χωρών, καθώς και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης του εργατικού δυναμικού τους 

προσφέρουν πολλές προοπτικές ανάπτυξης των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη των χωρών και η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας τους, θα πρέπει να υπάρξει ικανοποιητική συνεργασία σε τομείς 

όπως η ενέργεια, οι υποδομές καθώς και να επιδιωχθεί η διευκόλυνση του εμπορίου.  
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Ρωσία- Ευρωπαϊκή Ένωση: Εμπορικές σχέσεις 

 

Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας βασίζονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και 

συνεργασίας (ΣΕΣΣ) του 1997. Η εν λόγω συμφωνία θεσπίζει το θεσμικό πλαίσιο για 

τις διμερείς σχέσεις -το κοινό Οικονομικό Πλαίσιο, το κοινό Πλαίσιο Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, Εξωτερικής Ασφάλειας και το κοινό Πλαίσιο Έρευνας, 

Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Το κοινό Οικονομικό Πλαίσιο, που είναι το περισσότερο 

σχετικό με την έρευνά μας, επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα των 

οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου και τα 

τελωνειακών διαδικασιών, την ανάπτυξη των υποδομών, καθώς και συνεργασία στους 

τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Ρωσίας 

με την ΕΕ, η αξία του εμπορίου έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 1996, 

χαρακτηριζόμενο από δύο στοιχεία : ενέργεια και ασυμμετρία. Αυτό το γεγονός 

μεταφράζεται ως εξής: Παρόλο που για τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο 

σημαντικότερος εταίρος, δεν ισχύει το ίδιο για την αντίθετη πλευρά. Το 2003 η Ρωσία 

αντιπροσώπευε μονάχα το 3% των εισαγωγών της ΕΕ και το 5% περίπου των εξαγωγών 

της. Οι περισσότερες ρωσικές εξαγωγές σχετίζονται με το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο 

και άλλες πρώτες ύλες, ενώ αντίστροφα, η ΕΕ αποστέλλει κυρίως επενδυτικά προϊόντα 

στη Ρωσία, καθώς επίσης και αυτοκίνητα, καταναλωτικά προϊόντα και τρόφιμα. Οι 

μοναδικοί τομείς που ο βιομηχανικός κλάδος της Ρωσίας μπορεί να συναγωνιστεί σε 

διεθνές επίπεδο είναι τα μέταλλα, τα χημικά και ορισμένα άλλα προϊόντα, ένδυσης και 

υπόδησης. (Johnson and Robinson, 2010). Ειδικότερα, οι σχέσεις της Ρωσίας με την 

μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης, τη Γερμανία, μπορούμε να πούμε ότι 

χαρακτηρίζονται από έντονες εμπορικές δραστηριότητες. Η Γερμανία αποτελεί τον 

σημαντικότερο εταίρο εντός ΕΕ της χώρας, αντιστοιχώντας σε υψηλό ποσοστό, άνω 

του 20% των εξαγωγών και άνω του 30% των εισαγωγών της, ενώ συγχρόνως συνιστά 

και πολύτιμη πηγή ξένων επενδύσεων. Συνοπτικά, συμπεραίνουμε ότι το πρότυπο 

εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας αντικατοπτρίζει το εγχώριο πλαίσιο της ρωσικής 

οικονομίας  και σημαντικό γεγονός αποτελεί το ότι από το 1991 κι έπειτα, ελάχιστα έχει 

μεταβληθεί ελάχιστα η σύσταση του εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 

Ρωσία. Το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικού αερίου της ΕΕ προέρχεται από τη Ρωσία και 

το κρισιμότερο σημείο της εμπορικής σχέσης ανάμεσα τους προκύπτει από τη σημασία 

της Ρωσίας ως προμηθευτή ενέργειας και σε μικρότερο βαθμό, πρώτων υλών. Οι 

βασικότεροι εταίροι στις εξαγωγές είναι οι : Ολλανδία (10,3%), Γερμανία (8,3%), 
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Ιταλία (7,9%), Κίνα (5,5%), Ουκρανία (5,2%), Τουρκία (4,5%) και Ελβετία (4,4%), 

ενώ οι κυριότεροι εισαγωγές είναι οι Γερμανία, Ουκρανία, Κίνα, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ιταλία 

και Νότια Κορέα. (Stajano ,2009). 

 

 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η πρόσφατη πρόοδος 

της εικόνας της οικονομίας της χώρας αντανακλά σαφείς βελτιώσεις της 

μακροοικονομικής πολιτικής της και σε μικρότερο βαθμό, το νομικό πλαίσιο 

διακυβέρνησης της χώρας. Παρόλα αυτά, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη. Η 

πρόκληση για την Ρωσία  είναι σε μικροοικονομικό επίπεδο πλέον: να αντιμετωπίσει τις 

αδυναμίες της ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητας (Porter, 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ EASY OF DOING BUSINESS (EDB) 

 

Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας προϋποθέτει την ύπαρξη κανόνων και 

ρυθμίσεων, ώστε ένας νέος επιχειρηματίας να ενθαρρυνθεί στην προσπάθεια του να 

εισέλθει στην αγορά εργασίας. Αυτούς ακριβώς του κανονισμούς που διέπουν τα 

επιχειρησιακά δρώμενα τους καταγράφει ο δείκτης Easy of Doing Business(EDB). Τα 

δεδομένα που προκύπτουν από τις μετρήσεις του δείκτη ουσιαστικά καταγράφουν την 

αποτελεσματικότητα και ενδεχόμενη πολυπλοκότητα (ή μη) στην εφαρμογή αυτών των 

κανόνων. Αναμφισβήτητα, η κυβερνητική πολιτική που ασκείται καθώς και οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται παίζουν σημαντικό ρόλο για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες συντελούν στην ανάπτυξη της οικονομίας και στο άνοιγμα νέων 

θέσεων εργασίας. Παρακάτω θα αναλυθεί το τι μετράει ο δείκτης και κατά πόσο είναι 

αποτελεσματικός. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μία αναδρομή στην εξέλιξη του και στις 

αλλαγές του κατά την πάροδο των χρόνων.  

 

Ο δείκτης EDB απευθύνεται αποκλειστικά σε μικρές και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τις μηχανές ανάπτυξης μιας οικονομίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Μία βασική προϋπόθεση μέτρησης της επιχειρηματικότητας είναι 

ότι η δραστηριότητα της οικονομίας απαιτεί να υπάρχουν καλοί κανόνες. Πιο 

συγκεκριμένα, πρόκειται για κανόνες που διευκρινίζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, 

μειώνουν το κόστος της επίλυσης διενέξεων και αυξάνουν την προβλεψιμότητα των 

οικονομικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ αντισυμβαλλόμενων.(Doing Business 2016 

Going Beyond Efficiency)  

 

Ο EDB δεν μετράει όλες τις πτυχές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που επηρεάζει 

τις επιχειρήσεις ή τους επενδυτές, ούτε όλους τους παράγοντες που επιδρούν στην 

ανταγωνιστικότητα. Καταγράφει και αξιολογεί ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας 

επιχείρησης, ξεκινώντας από την ίδρυση της, περνώντας από τις φάσεις λειτουργείας 

της, καταλήγοντας στην παύση λειτουργίας της. Οι παράγοντες που εξετάζονται 

αφορούν την ευκολία στο να λειτουργήσει η επιχείρηση και να αποκτήσει κάποιες 
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παροχές, στην προστασία επενδυτών κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της 

λειτουργίας, στο φορολογικό σύστημα και διάφοροι άλλοι που θα αναλυθούν διεξοδικά. 

 

Οι πυλώνες στους οποίους βασίζεται ο δείκτης EDB είναι: 

1. Έναρξη επιχείρησης :  Ο πυλώνας αυτός μετράει την ευκολία ίδρυσης μιας 

επιχείρησης, καταγράφοντας όλες τις διαδικασίες στις οποίες είναι αναγκαίο να 

προβεί ο νέος επιχειρηματίας στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι άδειες που 

απαιτούνται, οι απαραίτητες επαληθεύσεις με τις αρχές ώστε να μπορεί η 

επιχείρηση να τεθεί σε λειτουργία. Πέρα από την καταγραφή αυτών των 

δραστηριοτήτων, αναγράφεται και ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί 

το κάθε στάδιο, καθώς και το ελάχιστο κεφάλαιο που είναι απαραίτητο να 

κατατεθεί προτού την εγγραφή. Κάποιες φορές, λόγω υπερβολικού χρόνου αλλά 

και αυξημένου κόστους αποθαρρύνεται ο επιχειρηματίας στην ιδέα να ιδρύσει 

μια νέα επιχείρηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση γίνεται η προσπάθεια να 

απλοποιηθεί η διαδικασία ίδρυσης και αδειοδότησης μιας νέας επιχείρησης, 

μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής όλων των απαιτούμενων, πετυχαίνοντας 

εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους.    

 

2. Κατασκευαστικές άδειες : Ο πυλώνας αυτός καταγράφει όλες τις διαδικασίες 

οι οποίες απαιτούνται για την οικοδόμηση της εγκατάστασης μιας επιχείρησης. 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πχ. 

κατασκευαστικά σχέδια) που θα πρέπει να κατατεθούν στις υπηρεσίες, η 

απόκτηση των αναγκαίων αδειών και οι επιθεωρήσεις από την πλευρά των 

αρχών. Ο ρόλος της επιλογής του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης είναι 

πολύ σημαντικός, καθώς η επιλογή της θέσης μπορεί να επιδράσει σημαντικά 

στην επιχειρηματικότητα. 

 

3. Ηλεκτροδότηση : Εδώ εξετάζονται όλες οι διαδικασίες τις οποίες είναι 

απαραίτητο να εκτελέσει μία επιχείρηση προκειμένου να αποκτήσει παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος η εγκατάσταση της, καθώς και πόσες μέρες θα χρειαστούν 

για να επιτευχθεί αυτό αλλά και το κόστος που θα απαιτηθεί. Είναι αναγκαίο να 

υπάρξει αξιοπιστία στην επιλογή πάροχου ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και να 

είναι εύκολα διαθέσιμη η ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή τοποθεσίας της 
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επιχείρησης. Σύμφωνα με έρευνες, η προβληματική παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. 

 

4. Εγγραφή ιδιοκτησίας : Ο πυλώνας αυτός εξετάζει τον αριθμό των 

διαδικασιών, τον απαραίτητο χρόνο καθώς και το κόστος που απαιτείται για την 

ίδρυση της επιχείρησης, σε σχέση με την απόκτηση της ιδιοκτησίας και τη 

μεταφορά του τίτλου ιδιοκτησίας  στο όνομα του αγοραστή. Εύκολα 

συμπεραίνει κανείς ότι για την ορθή διεκπεραίωση και παρακολούθηση των 

διαδικασιών, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, το 

οποίο θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να εκλείψει ο φόβος απώλειας 

σημαντικών πρωτότυπων εγγράφων. Κάθε απαιτούμενη διαδικασία 

συμπεριλαμβάνεται, είτε είναι στην ευθύνη του αγοραστή είτε του πωλητή είτε 

θα πρέπει να διεκπεραιωθεί από κάποιον τρίτο εκ μέρους τους. 

 

5. Δανειοδότηση : Εδώ αξιολογείται η πρόσβαση που έχουν οι επιχειρήσεις σε 

πίστωση, καθώς και το νομικό πλαίσιο των δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων 

μερών, των δανειστών και των δανειοληπτών. Χωρίς αμφιβολία, οι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις έχουν ευκολότερα πρόσβαση στην πίστωση, καθώς υπάρχει 

μικρότερη δυσπιστία από την πλευρά των δανειστών, καθώς και η πρόσβασή 

τους στην πληροφόρηση είναι ευκολότερη. Προκειμένου να μπορούν και οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελέσουν αξιόπιστους δανειολήπτες, 

υπάρχουν αρχεία με δεδομένα για όλες τις επιχειρήσεις, που καθιστά εύκολο το 

να λάβει κανείς τα στοιχεία που χρειάζεται. 

 

6. Προστασία επενδυτών : Ο πυλώνας αυτός αξιολογεί την δύναμη της 

προστασίας των επενδυτών από συγκρούσεις που μπορεί να προκληθούν από 

την αναποτελεσματικότητα της άσκησης διοίκησης. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

ασκούντες διοίκηση σε μια επιχείρηση, τα ιδρυτικά μέλη και οι μέτοχοι δεν 

ταυτίζονται. Γι’ αυτό  το λόγο είναι αναγκαίο να προστατεύονται με κάποιο 

τρόπο τα δικαιώματα της κάθε ομάδας, ώστε να ενθαρρύνονται και οι 

υποψήφιοι επενδυτές να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο. Η προστασία των 

επενδυτών επηρεάζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να αυξήσουν το 

κεφάλαιο που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Σύμφωνα με αυτόν τον πυλώνα, 

υπάρχουν τρεις διαστάσεις στην προστασία των επενδυτών:                                              
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(i) Έγκριση και διαφάνεια των συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλόμενων 

πλευρών .                                                                                                              

(ii) Ευθύνη των διευθυνόντων της επιχείρησης για αυτό-αντιμετώπιση               

(iii) Ικανότητα των μετόχων  να αποκτήσουν εταιρικά έγγραφα προτού και κατά 

τη διάρκεια μιας δίκης. 

 

7. Φορολογία : Εδώ αξιολογείται ο αριθμός, το ύψος των φόρων, καθώς και ο 

χρόνος που απαιτείται για την πληρωμή τους. Το ύψος της φορολογίας είναι ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, καθώς επιδρά σε όλες τις πτυχές της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και θα πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στην 

επαρκή χρηματοδότηση του κράτους και στην ανεμπόδιστη λειτουργεία των 

επιχειρήσεων. Σε γενικές γραμμές, το φορολογικό σύστημα είναι ευνοϊκό για 

επιχειρηματικότητα όταν παραμένει σταθερό. Για τη διευκόλυνση πληρωμής 

των φόρων έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά βήματα προόδου, με βασικότερο την 

ηλεκτρονική μέθοδο πληρωμής, κάτι που γλιτώνει από άσκοπο χρόνο τους 

επιχειρηματίες.  

 

8. Διασυνοριακό Εμπόριο : Σε αυτόν τον πυλώνα εξετάζονται τα έγγραφα (για 

παράδειγμα φορτωτικά έγγραφα, δηλώσεις τελωνείου ) που χρειάζονται για 

εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών μέσω της θαλάσσιας οδού, καθώς και ο χρόνος 

και το κόστος αυτών των συναλλαγών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 

δασμοί). Πρόκειται για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έως τη μεταφορά των 

αγαθών στο λιμάνι όπου καταφθάνει το μεταφορικό μέσο που θα τα φορτώσει. 

Επίσης, αφορά τα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας, που περιλαμβάνουν το 

κόστος της μεταφοράς των αγαθών στο πλησιέστερο εμπορικό κέντρο. 

 

9. Εφαρμογή συμβάσεων:  Αφορά τον αριθμό των διαδικασιών για την εκτέλεση 

μιας σύμβασης, τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την επίλυση 

διενέξεων. Ουσιαστικά, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του δικαστικού 

συστήματος στην επίλυση εμπορικών διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων. Πέρα 

από αυτό, εξετάζεται και η ορθότητα άσκησης πολιτικής της επιχείρηση 

απέναντι στους εργαζόμενους της και πιο συγκεκριμένα, σε θέματα 

μισθολογικά, ωράριο εργασίας καθώς και απαγόρευση παιδικής εργασίας. 
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10. Πτώχευση :  Ο τελευταίος πυλώνας του δείκτη μας εξετάζει τον αριθμό των 

διαδικασιών, τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος που θα προκύψει κατά τη 

χρεωκοπία μιας επιχείρησης. Το τελικό στάδιο ζωής μιας επιχείρησης η οποία 

έπαψε να είναι επικερδής, είναι η χρεωκοπία, μια ιδιαίτερα δυσάρεστη 

κατάσταση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ιδιοκτήτες και εργαζόμενους. Πέρα 

από αυτό, υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τις διαδικασίες 

που απαιτούνται για τη λύση της επιχείρησης, προσφέροντας μια ξεκάθαρη 

εικόνα σε ενδιαφερόμενους επενδυτές ή δανειστές, για την περίπτωση της 

χρεωκοπίας, ώστε να παρουσιαστούν όλα τα ρίσκα και οι κίνδυνοι που θα 

προκύψουν προς αυτούς που διατίθενται να τα αναλάβουν. 

ΤΙ  ΜΕΤΡΑΕΙ  Ο ΔΕΙΚΤΗΣ EDB – 11 ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Πολυπλοκότητα και κόστος  ρυθμιστικών διαδικασιών 

Έναρξη  επιχείρησης Διαδικασίες, χρόνος, κόστος και καταβεβλημένο 
ελάχιστο κεφάλαιο για την έναρξη μιας εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης  

Κατασκευαστικές άδειες Διαδικασίες, χρόνος και κόστος για τη συμπλήρωση 
όλων των διατυπώσεων στην ανέγερση μιας 
αποθήκης  

Ηλεκτροδότηση  Διαδικασίες, χρόνος και κόστος για τη σύνδεση στο 
ηλεκτρικό δίκτυο  

Εγγραφή ιδιοκτησίας  Διαδικασίες, χρόνος και κόστος για τη μεταφορά μιας 
ιδιοκτησίας 

Φορολογία  Πληρωμές, χρόνος και συνολικός φορολογικός 
συντελεστής για τη συμμόρφωση μιας επιχείρησης 
με όλες τις φορολογικές ρυθμίσεις 

Διασυνοριακό εμπόριο Έγγραφα, χρόνος και κόστος για εξαγωγές και 
εισαγωγές μέσω λιμανιών 

Ισχύς νομικών οργάνων 

Δανειοδότηση  Κινητοί νόμοι εξασφάλισης και συστήματα 
πληροφοριών πίστωσης 

Προστασία επενδυτών μειοψηφίας Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας σε συναλλαγές 
συνδεόμενων μερών και σε εταιρική διακυβέρνηση 

Εφαρμογή συμβάσεων Διαδικασίες, χρόνος και κόστος για την επίλυση μίας 
εμπορικής διένεξης 

Πτώχευση  Χρόνος, κόστος, αποτέλεσμα και ποσοστό ανάκτησης 
μιας εμπορικής πτώχευσης και η ισχύς του νομικού 
πλαισίου πτώχευσης 

Ρύθμιση αγοράς εργασίας Ελαστικότητα της ρύθμισης απασχόλησης, οφέλη για 
τους εργαζόμενους και επίλυση εργασιακών 
διαφορών 

 

Πίνακας 1: Τι μετράει ο δείκτης EDB                                                                        

(Πηγή: www.businesstrumpet.com) 

 

Σε αυτό το σημείο, αφού μελετήθηκε διεξοδικά το τι εξετάζει ο κάθε πυλώνας του 

δείκτη, θα γίνει μία αναφορά στην ιστορική αναδρομή και τις αλλαγές από τις οποίες 

πέρασε η μεθοδολογία του δείκτη, μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή. 

http://www.businesstrumpet.com/
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Παλιά Μεθοδολογία EDB (2003-2014) 

 

Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο Δείκτης Διευκόλυνσης Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας έως και σήμερα, έχει αλλάξει αρκετά η δομή του καθώς και η 

μεθοδολογία του. Αρχικά (EDB 2003-2014) οι οικονομίες που συμμετέχουν 

κατατάσσονται σε μία βαθμολογική σειρά. Μία υψηλή κατάταξη στο δείκτη σημαίνει 

ότι το κανονιστικό περιβάλλον είναι περισσότερο αγώγιμο στην έναρξη και λειτουργία 

μιας τοπικής επιχείρησης. O EDB εξάγει τον μέσο όρο των εκατοστιαίων τιμών των 

κατατάξεων των χωρών σε 10 πυλώνες, που δημιουργήθηκαν από μία ποικιλία δεικτών, 

δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε καθέναν πυλώνα. Με λίγα λόγια, αρχικά υπήρχε η 

χωριστή αξιολόγηση του κάθε πυλώνα των χωρών, στη συνέχεια δόθηκε μία παγκόσμια 

κατάταξη για τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα που συναντώνται στις χώρες υπό 

αξιολόγηση και τέλος καθιερώθηκε κατάταξη ξεχωριστά για κάθε τομέα που 

αξιολογείται. Παίρνοντας με χρονολογική σειρά τα έτη, λίγο χρονικό διάστημα από τη 

στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε ο δείκτης, μπορούμε να συνοψίσουμε στις παρακάτω 

μεταβολές: 

 

 DB 2005 : Οι δείκτες των πιστωτικών αγορών έχουν βελτιωθεί. Το 2003 

υπήρχε ένα μέτρο των νομικών δικαιωμάτων των πιστωτών σε πτώχευση. Το 

2004, το μέτρο επεκτάθηκε για να καλύψει τις εξασφαλίσεις των νόμων, όπως 

ορίζουν τα νομικά δικαιώματα που βοηθούν τόσο τους δανειολήπτες και τους 

δανειστές. 

 DB 2006:  Το 2005, παράλληλα με την ανάπτυξη των πυλώνων που αφορούν 

τις κατασκευαστικές άδειες, το διασυνοριακό εμπόριο καθώς και τη φορολογία, 

επεκτείνονται και άλλοι δύο πυλώνες. Καταρχήν, συναντώνται αρκετές 

διαφοροποιήσεις στην προστασία των επενδυτών, προσφέροντας μία νέα 

προσέγγιση που εστιάζει στο βάθος της νομικής προστασίας των χωρών κατά 

των εταιρικών λεηλασιών. 

 DB 2007: Πραγματοποιούνται αλλαγές στην καταβολή φόρων κυρίως, καθώς 

και στην εφαρμογή των συμβάσεων και τις συναλλαγές εκτός συνόρων. 

 DB 2008: Η μεθοδολογία για τρία θέματα του EDB διαφοροποιείται, 

συγκεκριμένα στην επιβολή συμβάσεων, σε ό,τι αφορά την πρόσληψη 

εργαζόμενων και στις άδειες. 
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 DB 2009: Στον πυλώνα που αφορά τη δανειοδότηση παρατηρούνται τρεις 

κύριες αλλαγές, που επηρεάζουν την ισχύ των νομικών δικαιωμάτων. 

 DB 2010: Αναβαθμίζεται ο πυλώνας που σχετίζεται με τις προσλήψεις 

εργαζομένων. 

 DB 2011: Ο δείκτης απασχόλησης εργαζομένων δεν περιλαμβάνεται στην 

κατάταξη του φετινού δείκτη Easy of Doing Business. 

 DB 2012-2013: Αλλαγές πραγματοποιούνται στους εξής πυλώνες: στις 

κατασκευαστικές άδειες, στη δανειοδότηση και στην καταβολή φόρων. 

 DB 2014: Η μεθοδολογία στην καταβολή φόρων και το διασυνοριακό εμπόριο 

εμφανίζει διαφορές. Όσον αφορά το δεύτερο, καταργείται μία πληθώρα 

εγγράφων που απαιτούνταν προηγουμένως, όπως για παράδειγμα πιστοποιητικά 

προελεύσεως και άλλα. Για την πληρωμή φόρων, η αξία των φόρων επί των 

καυσίμων δεν περιλαμβάνεται πλέον στο συνολικό φορολογικό συντελεστή. 

 DB 2015: Η έκθεση Doing Business 2015 παρουσίασε μια διαδικασία 

βελτιστοποίησης στους εννιά από τους δέκα πυλώνες, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στην ποιότητα των διαδικασιών. 

 DB 2016: Τέλος, στον δείκτη αυτού του έτους έχουμε τις εξής 

διαφοροποιήσεις: επέκταση της εστίασης σε τέσσερις πυλώνες 

(κατασκευαστικές άδειες, ηλεκτροδότηση, εγγραφή ιδιοκτησίας, εφαρμογή των 

συμβάσεων), σημαντική αναθεώρηση ενός πυλώνα (διασυνοριακό εμπόριο) και 

μικρές αναβαθμίσεις στην προστασία επενδυτών. 

 

Στους δύο τελευταίες δείκτες, DB 2015&2016 θα εστιάσουμε περισσότερο με την 

ανάλυση της νέας μεθοδολογίας EDB παρακάτω. 

 

. 
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Νέα μεθοδολογία EDB (2015&2016) 

 

 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η μεθοδολογία του δείκτη που εξετάζουμε άλλαξε με 

την πάροδο των καιρών και προστέθηκαν καινούρια στοιχεία. Η τελευταία αλλαγή που 

συναντάται είναι η προσθήκη της μέτρησης ‘Distance To Frontier’, που ουσιαστικά 

σκιαγραφεί την πραγματική απόσταση που κάθε οικονομία θα πρέπει να διανύσει για 

να φτάσει τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως. Αυτό θέτει σε απεικόνιση όχι μόνο 

συγκριτικά τις άλλες οικονομίες αλλά και σε απόλυτους όρους. Για να υπολογιστεί η 

απόσταση ‘Distance To Frontier’, έχει δημιουργηθεί μία εκατοστιαία κλίμακα που 

βαθμολογεί τις επιδόσεις όλων των χωρών. Η καλύτερη επίδοση βαθμολογείται με 

εκατό και η χειρότερη με μηδέν. Όσο μεγαλύτερη εγγύτητα έχει μία επίδοση στο εκατό, 

τόσο υψηλότερη θεωρείται. 

 

Η βαθμολογία DTF επίσης απεικονίζει την πρόοδο που η κάθε οικονομία μεμονωμένα 

έχει επιτύχει στην πάροδο των χρόνων σε σύγκριση με τις δικές τους πρακτικές των 

προηγούμενων ετών. Παρόλα αυτά, υπάρχει η πιθανότητα μία οικονομία να επιτύχει 

πραγματική πρόοδο, ανεβάζοντας ταυτόχρονα τη βαθμολογία DTF, αλλά να χάσει 

έδαφος στην κατάταξη όταν οι κοντινές βαθμολογικά οικονομίες τα πάνε ακόμα 

καλύτερα και επιτύχουν μεγαλύτερη πρόοδο.(Business Environment, Easy of Doing 

Business Index-World Bank Group) 
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του δείκτη EDB 

 

 

Αναμφισβήτητα ο δείκτης EDB προσφέρει έναν εύκολο και απλό τρόπο να αξιολογηθεί 

ο τρόπος που λειτουργεί η επιχειρηματική δραστηριότητα σε διάφορες χώρες καθώς 

επίσης και επιτρέπει τη σύγκριση πολλών χωρών ανά την υφήλιο. Αποτελεί και ένα 

αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης, καθώς αποτελεί προϊόν της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενός 

μεγάλου και ισχυρού Διεθνή Οργανισμού. Παρόλα αυτά, παρουσιάζει και σημαντικές 

ελλείψεις, καθώς δεν καλύπτει πολλές βασικές περιοχές άσκησης πολιτικής. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν παρουσιάζει πολλούς παράγοντες και κανονισμούς που μπορεί να 

επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον μιας οικονομίας. Για παράδειγμα, o EDB 

δεν λαμβάνει καθόλου υπόψιν του το επίπεδο διαφθοράς και διαπλοκής σε μία χώρα, το 

μέγεθος αγοράς, τη μακροοικονομική σταθερότητα, την προστασία από κλοπές, το 

επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού καθώς και το χρηματοοικονομικό 

σύστημα που επικρατεί. Όλοι οι προαναφερόμενες συντελεστές μπορούν να 

επιδράσουν πολύ σημαντικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα μιας οικονομίας. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, εύκολο είναι να ληφθούν λανθασμένα συμπεράσματα για την 

οικονομία μιας χώρας. Για παράδειγμα, υπάρχει η πιθανότητα σε μία χώρα που 

βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη στους δείκτες να πραγματοποιούνται σημαντικές 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), γεγονός που αποτελεί οξύμωρο σχήμα. 

 

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του δείκτη μας είναι ότι για τα σενάρια που 

επιστρατεύεται ώστε να προβεί στις απαραίτητες αξιολογήσεις παίρνει ως δεδομένη την 

υπόθεση ότι η τοποθεσία των επιχειρήσεων βρίσκονται πλησίον των δύο μεγαλύτερων 

εμπορικών κέντρων της χώρας, παρόλο που η πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει. 

Συγκεκριμένα για τη χώρα που εξετάζουμε και την αξιολόγηση που παίρνει από τον 

EDB, λαμβάνονται υπόψιν ως τοποθεσίες η Μόσχα και η Αγ. Πετρούπολη. 

 

Παρόλους του περιορισμούς και τα αδύναμα σημεία, ο δείκτης αποτελεί ένα χρήσιμο 

και σημαντικό εργαλείο που εξασφαλίζει τη συγκρισιμότητα μεταξύ στοιχείων. Δεν 

εντοπίζονται απλά τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και οι διαδικασίες οι οποίες 

είναι προβληματικές και χρειάζονται βελτίωση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να 

αναγνωριστούν οι αιτίες πρόκλησης ενός προβλήματος ή μιας δυσλειτουργίας και να 

προταθούν λύσεις αντιμετώπισης από τους αρμόδιους άσκησης δραστηριότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ EDB 

 
 

 

Όταν μία οικονομία αξιολογείται θετικά από τον δείκτη EDB αλλά και από τους 

υπόλοιπους δείκτες σχετικούς με την επιχειρηματικότητα, θα πρέπει αυτό να φαίνεται 

και στο ρυθμό ανάπτυξης της χώρας. Στο παρόν σημείο, θα εξετάσουμε τη 

συμπεριφορά των χωρών που προσεγγίζει η έρευνα μας, ώστε να εξάγουμε τα 

συμπεράσματα μας σχετικά με τις οικονομίες που παρουσίασαν βελτίωση και 

αναπτύχθηκαν και αυτές που δεν τα κατάφεραν τόσο καλά ( και η κατάταξη τους στον 

EDB παρουσίασε κάθοδο).  Φυσικά, στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας που 

μελετώνται, συμπεριλαμβάνονται χώρες που επηρεάστηκαν από έντονα φαινόμενα , 

όπως για παράδειγμα η Ουκρανία, που πλήγηκε από πόλεμο και η Ελλάδα, που 

μαστίζεται από έντονη και παρατεταμένη οικονομική κρίση.  

 

Παρακάτω θα παρατεθούν πίνακες και γραφήματα, στα οποία θα παρουσιάζονται οι 

επιδόσεις της Ρωσίας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Μαύρης Θάλασσας, της 

Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Για να κατανοηθούν καλύτερα αυτά 

τα γραφήματα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι γίνεται απεικόνιση της κάθε χώρας σε μία 

εκατοστιαία κλίμακα κατάταξης, όπου η καλύτερη δυνατή βαθμολογία είναι το 

Distance To Frontier (DTF) =100.  

 

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι τη μεγαλύτερη βελτίωση σύμφωνα με τον 

δείκτη τα τελευταία 12 χρόνια τον έχει επιτύχει η Γεωργία, της οποίας η επιχειρησιακή 

ένταση τριπλασιάστηκε και της οποία η κατά κεφαλήν παραγωγή αυξήθηκε κατά 66% 

κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Αρμενία 37 34 39 39 43 61 55 32 37 45 35 

Αζερμπαϊτζάν 100 99 96 96 38 69 66 67 70 80 63 

Βουλγαρία 59 54 46 46 44 57 59 66 58 38 38 

Γεωργία 112 37 18 18 11 17 16 9 8 15 24 

Ελλάδα 111 109 100 100 109 101 100 78 72 61 60 

Μολδαβία 88 103 92 92 94 99 81 83 78 63 52 

Ρουμανία 71 49 48 48 55 65 72 72 73 48 37 

Ρωσία 97 96 106 106 120 124 120 112 92 62 51 

Τουρκία 84 91 57 57 73 73 71 71 69 55 55 

Ουκρανία 132 128 139 139 142 149 152 137 112 96 83 

  

Πίνακας  2: EDB, κατάταξη χωρών Μαύρης Θάλασσας (BS-10) 2006-2016 

 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 2), στον οποίο απεικονίζεται η κατάταξη που 

έχουν οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας, προκύπτει ότι την καλύτερη και αξιοθαύμαστη 

πορεία παρουσιάζει η Γεωργία, η οποία συναντάται στην πρώτη δεκαπεντάδα των 

καλύτερων κατατάξεων και εμφανίζει ένα εξαιρετικά προσοδοφόρο έδαφος για 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Αποτελεί τη χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο 

δείκτη, με δεύτερα να ακολουθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το κλίμα που 

επικρατεί στη Γεωργία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την άνθηση της 

επιχειρηματικότητας, με ανύπαρκτη διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα, οδηγούν στην 

ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Στην αντίπερα όχθη, τις χαμηλότερες 

βαθμολογίες καταλαμβάνει η Ουκρανία από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό 

δεν μας κάνει εντύπωση, δεδομένης της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, 

μια χώρα που βίωσε πόλεμο και αναταραχή και της οποίας το περιβάλλον δεν είναι 

καθόλου υγιές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

 

 Σε γενικές γραμμές, καλή επίδοση εμφανίζουν η Αρμενία και η Ρουμανία, ενώ η 

Ελλάδα που φαινομενικά από το 2006 έως το 2012 καταλάμβανε ιδιαίτερα χαμηλές 

βαθμολογίες, τα τελευταία χρόνια βελτίωσε τη θέση της, πλησιάζοντας στην κατάταξη 

τη Μολδαβία. Το έτος που μας πέρασε, πρώτη στην κατάταξη συναντάται η Γεωργία, 

όπως και τις τελευταίες χρονιές, με μία μικρή όμως πτώση στις θέσεις, ενώ για την 

Τουρκία και τη Βουλγαρία βλέπουμε την ίδια κατάταξη σε σχέση με το προηγούμενο 
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έτος 2015, που σημαίνει ότι η επιχειρηματική τους δυναμική δεν μεταβλήθηκε. Από την 

άλλη πλευρά, το Αζερμπαϊτζάν αποτέλεσε την έκπληξη και πέτυχε εντυπωσιακή άνοδο 

στην κατάταξη, αφού συνολικά ανέβηκε 17 θέσεις και βρέθηκε στην 63η θέση της 

κατάταξης, από την 80η που βρισκόταν. Μεγάλη  βελτίωση επέδειξε στη βαθμολογία 

και η Αρμενία, καθώς και η Ρωσία. 

 

Παρακάτω θα παρατεθούν επίσης πίνακες (Πίνακες 3 & 4)που περιλαμβάνουν την 

κατάταξη καθώς και τη βαθμολογία DTF που καταλαμβάνουν οι χώρες της Μαύρης 

Θάλασσας και των Βαλκανίων,  με σκοπό να παρουσιαστούν οι καλύτερες αλλά και 

χειρότερες επιδόσεις. 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Αλβανία 115 120 135 86 82 77 82 85 90 68 97 

Βοσνία 91 95 117 119 116 127 125 126 131 107 79 

Βουλγαρία 59 54 44 45 44 57 59 66 58 38 38 

Κροατία 134 124 107 106 103 79 80 84 89 65 40 

Π.Γ.Δ.Μ. 94 92 79 71 32 34 22 23 25 30 12 

Ελλάδα 111 109 106 96 109 101 100 78 72 61 60 

Κόσοβο - - - 107 113 117 117 98 86 75 66 

Μολδαβία 88 103 92 103 94 99 81 83 78 63 52 

Μοντενέγκρο 64 70 84 90 71 56 56 51 44 36 46 

Ρουμανία 71 49 47 47 55 65 72 72 73 62 37 

Σερβία 95 68 91 94 88 88 92 86 93 91 59 

Σλοβενία 56 61 64 54 53 37 37 35 33 51 29 

Τουρκία 84 91 60 59 73 73 71 71 69 55 55 

Σύνολο 178 178 181 183 183 183 185 185 189 189 189 

 

Πίνακας 3 : EDB, κατάταξη χωρών Βαλκανίων (BAL-13) 2006-2016 

 

Στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας κάνει περισσότερο εμφανή την εμφάνισή της η 

γραφειοκρατία από ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αριθμό των 

διαδικασιών που απαιτούνται σε όλους τους πυλώνες, εκτός από τον πυλώνα τον 
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σχετικό με την έναρξη επιχείρησης. Επίσης, στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας ο 

χρόνος που απαιτείται για την έναρξη μιας επιχείρησης είναι λιγότερος από ότι στις 

χώρες της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες των Βαλκανίων, όπου σε όλες τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για το σύνολο των πυλώνων η γραφειοκρατία είναι 

μεγαλύτερη, εκτός από τον πυλώνα τον σχετικό με την έναρξη επιχείρησης. Από τις 

χώρες της Μαύρης Θάλασσας, η χώρα με την καλύτερη επίδοση είναι η Γεωργία και 

από τις χώρες των Βαλκανίων είναι η Π.Γ.Δ.Μ. Από την άλλη πλευρά, οι χειρότερες 

επιδόσεις ανήκουν στην Ουκρανία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη αντίστοιχα.  

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010-

2016 

Αρμενία 61,82 62,37 64,87 68,78 70,34 72,68 74,22 +12,4 

Αζερμπαϊτζάν 62,38 62,37 63,54 64,30 65,74 66,65 67,80 +5,42 

Βουλγαρία 68,41 68,54 68,22 68,66 68,98 73,62 73,72 +5,31 

Γεωργία 74,35 76,78 79,49 81,72 82,26 76,84 77,45 +3,1 

Ελλάδα 62,31 60,29 60,53 62,52 63,22 68,30 68,38 +6,07 

Μολδαβία 58,74 59,36 60,37 61,30 65,54 70,76 70,97 +12,23 

Ρουμανία 63,04 62,81 62,86 64,33 64,85 73,59 73,78 +10,74 

Ρωσία     65,34 69,26 70,99 +5,65 

Τουρκία 65,30 65,34 66,05 66,91 68,52 69,93 69,16 +3,86 

Ουκρανία 39,69 44,18 44,35 48,86 58,12 62,31 63,04 +23,35 

Σύνολο 183 183 185 185 189 189 189  

Πίνακας 4  : EDB, Distance To Frontier scores, BS-10 (2010-2016) 

 

 

  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010-

2016 

Αλβανία 62,17 62,34 58,67 58,90 59,37 66,77 60,50 -1,67 

Βοσνία 52,04 53,24 54,44 55,17 56,09 63,36 63,71 +11,67 

Βουλγαρία 68,41 68,54 68,22 68,66 68,98 73,62 73,72 +5,31 

Κροατία 61,32 61,89 63,11 62,79 63,92 72,50 80,18 +16,88 
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Π.Γ.Δ.Μ. 63,30 63,66 66,87 70,15 74,21 79,69 80,18 +16,88 

Ελλάδα 62,31 60,29 60,53 62,52 63,22 68,30 68,38 +6,07 

Κόσοβο 55,93 55,71 55,80 61,29 64,65 66,11 66,22 +10,29 

Μολδαβία 58,74 59,36 60,37 61,30 65,54 70,76 70,97 +12,23 

Μοντενέγκρο 60,69 61,66 63,14 65,34 67,38 71,05 71,85 +11,16 

Ρουμανία 63,04 62,81 62,86 64,33 64,85 73,59 73,78 +10.74 

Σερβία 58,33 59,05 59,73 60,63 60,64 65,25 68,41 +10,08 

Σλοβενία 63,10 66,00 67,81 69,82 71,11 73,69 75,62 +12,52 

Τουρκία 65,30 65,34 66,05 66,91 68,52 69,93 69,16 +3,86 

Σύνολο 183 183 185 185 189 189 189  

Πίνακας 5: EDB, Distance To Frontier scores, BAL-13 (2010-2016) 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 5) προκύπτουν δεδομένα σχετικά με τις αποδόσεις 

Distance to Frontier διαφόρων χωρών για το χρονικό διάστημα από το 2010 έως και το 

2016. Όπως έχει αναφερθεί, η καλύτερη απόδοση στην κλίμακα είναι το 100, και με 

βάση αυτό το δεδομένο μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής πλησιάζουν αρκετά την καλύτερη επίδοση, αφήνοντας αρκετά 

πίσω τη βαθμολογία του μέσου όρου των 28 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Παγκόσμιος 

μέσος όρος 

58,80 59,42 60,46 60,86 61,76 60,39 61,07 

ΕΕ-28 μέσος 

όρος 

71,32 72,08 72,23 72,91 73,39 75,18 75,68 

ΗΠΑ     82,32 82,15 82,15 

Κίνα      61,13 62,81 62,93 

Πρώην Σοβ. 

Ένωση 

55,35 57,07 58,77 60,83 63,52 66,95 68,43 

BS-10 μέσος 

όρος 

61,78 62,45 63,36 65,26 67,29 70,39 70,95 

BAL-12 

μέσος όρος 

61,13 61,53 62,14 63,68 65,27 70,36 70,40 
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Πίνακας 6: EDB, Distance To Frontier, 2010-2016. 

 

Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 1) παρουσιάζει την κατάταξη Distance To Frontier 

που έλαβε η Ρωσία για το 2016, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό, παγκόσμιο μέσο όρο 

αλλά και τον μέσο όρο των χωρών της Μαύρης Θάλασσας και των ΗΠΑ. Προκύπτει 

ότι την καλύτερη βαθμολογία την κατέχει η Αμερική, με μία σχετικά μεγάλη απόσταση 

να την ακολουθεί η βαθμολογία του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ρωσία κατατάσσεται αρκετά πίσω, παρουσιάζοντας ίδια βαθμολογία με τον μέσο όρο 

των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. 

 

EDB Index DTF scores, 2016
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Γράφημα 1: EDB, DTF scores, 2016 

 

 

Όπως το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 2) παρουσιάζει, σύμφωνα με την κατάταξη ανά 

πυλώνα EDB που λαμβάνει η Ρωσία σε σύγκριση με τον μέσο όσο των χωρών της 

Μαύρης Θάλασσας, η χώρα υστερεί σε τεράστιο βαθμό στη βαθμολογία στο 

διασυνοριακό εμπόριο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, ενώ σε μικρότερο βαθμό 

βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των χωρών στις κατασκευαστικές άδειες και στην 

προστασία των επενδυτών. 
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EDB Index Country Ranks by Pillar, BS-10,2016
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Γράφημα 2: EDB, Ρωσία-Χώρες Μαύρης Θάλασσας(BS-10), Κατάταξη ανά πυλώνα, 

2016 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Όπως προαναφέρθηκε στην Εισαγωγή, η παρούσα μελέτη θα προσεγγίσει την 

αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ρωσίας με τη χρήση του δείκτη 

EDB. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν και οι πορείες διαφόρων χωρών που σχετίζονται 

με τη Ρωσία, ώστε να μπορεί να υπάρξει κάποια σύγκριση. Πιο συγκεκριμένα, θα 

παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες χώρες της Μαύρης Θάλασσας στις οποίες ανήκει η 

Ρωσία και θα επιχειρηθεί σύγκριση με την  Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις ΗΠΑ, οι 

οποίες θεωρούνται υπερδύναμη και έχουν από τις πιο ισχυρές οικονομίες. 

 

Τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας αποτελούν οι εξής δέκα χώρες : Αρμενία, 

Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία 

και Ουκρανία. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα 

διαφθοράς και γραφειοκρατίας, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη και την άσκηση επιχειρηματικότητας καθώς και την προσέλκυση 

επενδύσεων. 

 

Ξεκινώντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έκθεσης του 2016 EDB, βλέπουμε 

ότι η Ρωσία βρίσκεται στην 51η θέση ανάμεσα σε 189 χώρες, ανεβαίνοντας 11 θέσεις 

από την έκθεση του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με τον 2015 EDB βρισκόταν στην 

62η θέση). H χώρα της Μαύρης Θάλασσας με τις καλύτερες επιδόσεις, υψηλότερα στην 

κατάταξη είναι η Γεωργία, από το 2008 κι έπειτα. 

 

Ρίχνοντας μια ματιά στην εικόνα, όπου εμφανίζεται η κατάταξη της χώρας σε κάθε έναν 

πυλώνα του EDB, συμπεραίνουμε ότι η χώρα εμφανίζει μεγάλες ελλείψεις στις 

κατασκευαστικές άδειες και το διασυνοριακό εμπόριο (με κατατάξεις στην 115η και 

140η θέση αντίστοιχα). Παρόλα αυτά, όμως, γίνεται μεγάλη προσπάθεια εφαρμογής 

κάποιων μεταρρυθμίσεων, που στοχεύουν στην βελτίωση της κατάστασης στους τομείς 

που υπάρχει δυσλειτουργία. 

 

Αναλυτικότερα, εξετάζοντας τα ευρήματα, η έναρξη μιας επιχείρησης στη Ρωσία 

απαιτεί 4,4 διαδικασίες, χρειάζεται 10,5 ημέρες και κοστίζει 1,1% του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος. Γενικά η κατάταξη της χώρας είναι αρκετά καλή ως προς τον πρώτο 
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πυλώνα, όπου συναντάται στην 41η θέση. Για να το καταφέρει αυτό η χώρα προέβη σε 

διάφορες αλλαγές τα τελευταία χρόνια ως προς τη διαδικασία, με σκοπό να 

απλοποιηθούν τα πράγματα. Μία σημαντική μεταρρύθμιση είναι η μείωση των ημερών 

που απαιτούνται για το άνοιγμα ενός εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού, όπως επίσης 

και η εξάλειψη της υποχρέωσης να καταβληθεί κεφάλαιο πριν την εγγραφή της 

εταιρείας. 

 

Συνεχίζοντας την ανάλυση μας, προχωράμε στον δεύτερο πυλώνα, που αφορά τις 

κατασκευαστικές άδειες. Εδώ η Ρωσία παρουσιάζει αρκετά μεγάλο πρόβλημα, καθώς 

βρίσκεται πολύ χαμηλά στην κατάταξη( συναντάται στην 119η θέση από το σύνολο των 

οικονομιών). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνται πολλές ημέρες για να 

διευθετηθούν τα απαραίτητα (263,5 στο σύνολο), οι αναγκαίες διαδικασίες είναι 19, 

καθώς και το σχετικό κόστος υπολογίζεται περίπου στο 1,60% της αξίας του 

υποτιθέμενου εργοστασίου. Στο παρελθόν, βέβαια, η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη. 

Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες απλούστευσης των 

διαδικασιών, με την εξάλειψη των απαιτήσεων για αρκετές εγκρίσεις προκατασκευών, 

όπως επίσης και με την εξάλειψη των εγκρίσεων σχεδίων από κρατικούς φορείς και τη 

μείωση του χρόνου που απαιτείται για την καταχώρηση ενός νέου κτιρίου. 

 

Προχωρώντας στην ηλεκτροδότηση, η βελτίωση της κατάταξης της χώρας από το 

προηγούμενο έτος είναι θεαματική. Από την 143η θέση που βρισκόταν, ανέβηκε στην 

29η. Αυτό συνέβη με την απλοποίηση όλων των διαδικασιών. Συνολικά απαιτούνται 3 

διαδικασίες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 160,5 ημέρες καθώς και ένα κόστος 

που αγγίζει το 93,10% του κατά κεφαλήν εισοδήματος.  Η διαφορά αυτή είναι 

αξιοθαύμαστη, αν αναλογιστεί κανείς ότι σύμφωνα με τον EDB 2015 απαιτούνταν ένα 

συνολικό κόστος που έφτανε το 321% του κατά κεφαλήν εισοδήματος! Οι ενέργειες 

στις οποίες η κυβέρνηση της χώρας προέβη για να απλοποιήσει και να κάνει λιγότερο 

δαπανηρή την παροχή ηλεκτροδότησης είναι η εξάλειψη πολλών από τις διαδικασίες 

που απαιτούνταν τα προηγούμενα έτη, καθώς και την κατάργηση κάποιων ελέγχων 

μετρητών από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Στην μετεγγραφή ιδιοκτησίας, η Ρωσία καταλαμβάνει μία πάρα πολύ καλή κατάταξη, 

καθώς βρίσκεται στην 8η θέση από συνολικά 189 χώρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 

EDB, απαιτούνται 3 διαδικασίες, μόλις 15 ημέρες καθώς και 0,20% κόστος της αξίας 
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του ακινήτου. Η Ρωσία έκανε τη μεταβίβαση ακινήτων ευκολότερη, με τον 

εξορθολογισμό των διαδικασιών και την εφαρμογή αποτελεσματικών προθεσμιών για 

την επεξεργασία των αιτήσεων μεταφοράς. Επίσης, εξαλείφθηκε η ανάγκη 

συμβολαιογραφικών πράξεων και εισήχθησαν αυστηρότερες προθεσμίες για την 

ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.  

 

Στον πυλώνα που αφορά τη δανειοδότηση βλέπουμε ότι η Ρωσία καταλαμβάνει επίσης 

αρκετά υψηλή θέση στην κατάταξη (βρίσκεται στη 42η θέση). Σύμφωνα με τα 

δεδομένα, η οικονομία έχει μία δυνατή βαθμολογία στον υποτομέα επιπέδου 

πληροφόρησης (βαθμολογείται με 7) και στον δείκτη των νομικών δικαιωμάτων 

βαθμολογείται με 6, οι οποίες βαθμολογίες γενικά θεωρούνται μέτριες. 

 

Σε ό,τι αφορά την προστασία επενδυτών, η χώρα παρουσιάζει μία αρκετά μεγάλη 

άνοδο από τα αποτελέσματα του EDB του προηγούμενου έτους. Αναλυτικότερα, από 

την 100η θέση που βρισκόταν το 2015, μεταπήδησε στην 66η θέση, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι οι μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα, προσφέρουν μεγαλύτερη 

προστασία στους εν δυνάμει επενδυτές. 

 

Στο μείζον θέμα για μία χώρα καθώς και για μία επιχείρηση, αυτό της φορολογίας, δεν 

συναντάται σχεδόν καμία διαφορά με προηγούμενη κατάταξη στον δείκτη. Η Ρωσία 

βρίσκεται στην 47η θέση, με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι απαιτούνται 7 πληρωμές 

φόρων ετησίως, χρειάζονται 168 ώρες ετησίως για να συμπληρωθούν, προετοιμαστούν 

και πληρωθούν οι φόροι, καθώς και το ποσό των φόρων που καταβάλλεται, αντιστοιχεί 

στο 47% των κερδών. 

Τα προηγούμενα έτη θεσπίστηκαν κάποιες μεταρρυθμίσεις, ώστε να απλοποιηθεί το 

σύστημα πληρωμής των φόρων. Αυτό επετεύχθη με τη χρήση λογισμικού και 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (σύμφωνα με τον EDB 2013). Ένα ακόμη σημαντικό βήμα 

ήταν η προσπάθεια να γίνει η καταβολή των φόρων λιγότερο δαπανηρή, με τον 

αποκλεισμό της περιουσίας από τη βάση του φόρου ακίνητης περιουσίας (EDB 2016). 

 

Στο διασυνοριακό εμπόριο η χώρα καταλαμβάνει τη χειρότερο κατάταξη, καθώς η 

επίδοση της είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Πιο συγκεκριμένα, η Ρωσία βρίσκεται στην 170η 

θέση,  πέφτοντας αρκετές θέσεις από την 155η που καταλάμβανε σύμφωνα με τον EDB 

2015 και αυτό οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες. Παρά όμως τη χαμηλή κατάταξη, η 
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χώρα κάνει προσπάθειες μέσω κάποιων αλλαγών για να διευκολύνει το εμπόριο με 

διάφορες χώρες. Πριν από κάποια χρόνια προέβη στη μείωση των αναγκαίων εγγράφων 

που απαιτούνταν για την πραγματοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών, όπως επίσης και 

προχώρησε στη μείωση του χρόνου, με τη θέσπιση ηλεκτρονικού συστήματος 

υποβολής των εγγράφων και τη μείωση των φυσικών ελέγχων. 

 

Συνεχίζοντας με τον πυλώνα που αφορά την εφαρμογή των συμβάσεων, η χώρα 

καταλαμβάνει την καλύτερη κατάταξή της, σκαρφαλώνοντας στην 5η θέση από τις 

συνολικά 189 χώρες. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η άνοδος από το προηγούμενο 

έτος, όπου βρισκόταν στην 14η θέση, ήταν αρκετά σημαντική. Σύμφωνα με τα 

δεδομένα του δείκτη, απαιτούνται 307 ημέρες για την εφαρμογή των κανονισμών και το 

κόστος ανέρχεται στο 16,5% της αξίας των απαιτήσεων. Και σε αυτήν την περίπτωση, 

διευκολύνθηκαν οι εμπορικές υποθέσεις με την εισαγωγή ενός ηλεκτρονικού 

συστήματος αρχειοθέτησης των περιπτώσεων. 

 

Φτάνοντας στο τέλος της ανάλυσης της κατάταξης της Ρωσίας στους πυλώνες EDB, 

βρίσκουμε το τελικό και δυσάρεστο στάδιο της ζωής μιας επιχείρησης, τη χρεωκοπία. 

Παγκοσμίως, η Ρωσική Ομοσπονδία καταλαμβάνει την 51η θέση στην κατάταξη, 

ανεβαίνοντας από την 65η θέση της προηγούμενης χρονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του δείκτη DB, χρειάζονται 2 χρόνια για την επίλυση της αφερεγγυότητας και το 

κόστος ανέρχεται στο 9% της περιουσίας του οφειλέτη. Σχετικές μεταρρυθμίσεις 

πραγματοποιήθηκαν πριν από αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να απλοποιηθεί η 

διαδικασία της χρεωκοπίας, με την εισαγωγή μιας σειράς νομοθετικών μέτρων, με 

στόχο τη βελτίωση των δικαιωμάτων των πιστωτών και του συστήματος 

αφερεγγυότητας. 
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Εικόνα 8  : Δείκτης EDB 2016, η κατάταξη της Ρωσίας ανά επιμέρους πυλώνα 

(World Bank EDB 2016:Russia) 

 

 

 

Εικόνα 9 : Δείκτης EDB 2016, οι επιδόσεις Distance to Frontier της Ρωσίας 

(World Bank EDB 2016:Russia) 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα (Εικόνες 8 & 9) φαίνεται συγκεντρωτικά η κατάταξη της 

Ρωσίας σε καθέναν πυλώνα EDB, όπως αναλύθηκε λεπτομερώς, καθώς και οι επιδόσεις 

της σε όλους τους τομείς. Χαρακτηριστικά φαίνεται ότι υψηλή επίδοση που πετυχαίνει 

στην έναρξη μιας επιχείρησης και στην μετεγγραφή ιδιοκτησίας, καθώς και οι χαμηλές 

επιδόσεις που σημειώνονται στο διασυνοριακό εμπόριο και στην προστασία επενδυτών. 

 

Σύμφωνα με τον δείκτη Ease of Doing Business, η κατάταξη της χώρας την τελευταία 

δεκαετία, ενώ στην αρχή έδειξε κάθοδο (από το έτος 2006 ως το έτος 2011), στην 

συνέχεια σημείωσε ανοδική πορεία την οποία διατήρησε έως και σήμερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: POLICY  RECOMMENDATION – ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Υπάρχει μία γενική παραδοχή ότι στη Ρωσία, μετά την εποχή του κομμουνισμού, έκανε 

πολύ έντονη την παρουσία της η διαφθορά. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η 

διαφθορά στη χώρα άρχισε να μειώνεται στα μέσα της δεκαετίας του 1980, έφτασε στο 

χαμηλότερο σημείο της γύρω στο 1990 και κατόπιν ξεκίνησε να ανεβαίνει και πάλι από 

το δεύτερο μισό της δεκαετίας κι έπειτα, πλησιάζοντας προς το 2000. Σήμερα, 

θεωρείται ως μία από τις περισσότερο διεφθαρμένες περιοχές στον κόσμο. Υπάρχουν 

διάφοροι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτά τα άσχημα αποτελέσματα. Καταρχήν, με 

την ανοχή της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας, έχει μειωθεί η ικανότητα των 

αστυνομικών αρχών να διερευνήσουν τα εγκλήματα, λόγω της αναταραχής που 

προκλήθηκε από τους συστημικούς μετασχηματισμούς. Η ευθύνη, βέβαια, για την 

ανοχή απέναντι στην εγκληματικότητα ανήκει και στον ίδιο το λαό, που διστάζει να 

καταγγείλει τα εγκλήματα στις αστυνομικές αρχές, τις οποίες θεωρεί βουτηγμένες στη 

διαφθορά. (Manabu , 2004). 

 

Η επιδείνωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά το επίπεδο της διαφθοράς στη Ρωσία κατά 

την πάροδο των ετών μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: ο μετασχηματισμός που επήλθε ώστε 

να εξαλειφθούν τα φαινόμενα φτώχειας, κοινωνικής ανισότητας και διαφοράς 

εισοδήματος μεταξύ των ανθρώπων , δημιούργησε τεράστια κενά στη νομοθεσία, μαζί 

με τα οποία επήλθε συσσώρευση ιδιωτικού πλούτου. Με αυτόν τον τρόπο, 

δημιουργήθηκαν εμπόδια στα όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή του νόμου, τα 

οποία είναι τα δικαστήρια και οι αστυνομικές αρχές, που λόγω έλλειψης 

προϋπολογισμού δεν είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα βασικά τους καθήκοντα. 

Σε γενικές γραμμές υπάρχει η τάση να παραβιάζονται εύκολα οι νόμοι και οι κανόνες 

στη χώρα, λόγω του ότι μεγάλο μέρος τους δεν φαίνεται να είναι σύμφωνο με τα 

συναισθήματα του λαού και φαίνεται να έχει δυσπιστία έναντι των νόμων και των 

δικαστών. Οι φόβοι που έχουν στιγματίσει το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα και 

φοβίζει τους ξένους επενδυτές να στραφούν επενδυτικά προς τη χώρα είναι η έλλειψη 

νομικών δικλείδων ασφαλείας,  καθώς και τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς και 

γραφειοκρατίας. Η αδύναμη αξιοπιστία στους επίσημους θεσμούς είναι ένα από τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας, το οποίο 

οδηγεί σε χαλαρότητα των ηθών. Τα κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν για τις 
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μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η μη διαθεσιμότητα πηγών χρηματοδότησης, η 

εμπορευματοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων και η ελλιπής υποστήριξη των 

εξαγωγών. 

 

Οφείλουμε να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, πως η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι 

ανάλογη με τη διαφθορά. Οι περισσότερες μελέτες αποδεικνύουν την αρνητική σχέση 

μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και διαφθοράς. Ο βαθμός εμπιστοσύνης μιας 

κοινωνικής ομάδας σε άλλες ομάδες σε διάφορες χώρες, ασκεί βαθιά επιρροή στην 

οικονομική ανάπτυξη. 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα διάγραμμα (Γράφημα 3) που απεικονίζει την πορεία της 

έντασης του επιπέδου διαφθοράς στη Ρωσία την τελευταία δεκαετία. Παρατηρούμε ότι 

το έτος 2010 η διαφθορά στη χώρα βρισκόταν στα υψηλότερα επίπεδα της και στη 

συνέχεια ακολούθησε καθοδική πορεία για μια περίπου τετραετία. 

 

 

Γράφημα 3: Επίπεδα διαφθοράς Ρωσίας, 2006-2016  

(Πηγή: www.tradingeconomics.com) 

 

Η μεγαλύτερα ανησυχία της χώρας αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι ο τρόπος να 

διαχειριστούν το ζήτημα της επιβράδυνσης της οικονομίας της. Οι διακυμάνσεις στις 

τιμές του αερίου και του πετρελαίου (ως κύρια εξαγωγικά παράγωγα) που επηρεάζουν 

σημαντικά τα έσοδα της χώρας, περιορίζουν τα περιθώρια ικανότητας άσκησης 

δημοσιονομικής πολιτικής. Χωρίς την επιβολή κατάλληλων μέτρων για την βελτίωση 
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της κατάστασης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 

δεν μπορεί να υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνάμεις και 

αδυναμίες του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος, θα προταθεί μία γενική άσκηση 

πολιτικής, καθώς και κάποιες προτάσεις και συστάσεις σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε 

να επιτευχθεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας. 

   

Είναι αναγκαίο για κάθε χώρα να ακολουθεί μία γενική πολιτική γραμμή ώστε να είναι 

σε θέση να αντιμετωπίσει την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα. 

Η πολιτική αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει μία στρατηγική που θα θέτει 

προτεραιότητες και θα ορίζει στόχους και σχέδια δράσης ώστε να επιτυγχάνεται η 

αναβάθμιση της οικονομίας του κάθε κράτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τη χάραξη 

αυτής της πολιτικής θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι δυνάμεις και αδυναμίες της κάθε 

οικονομίας που εξετάζεται, καθώς επίσης και οι κίνδυνοι, οι προκλήσεις και οι 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε ένα περιβάλλον. Αναμφισβήτητα ο ρόλος της 

εκάστοτε κυβέρνησης μπορεί να είναι καθοριστικός στη δημιουργία των 

κατευθυντήριων γραμμών και στην εστίαση των πρακτικών εκείνων που θα πρέπει κα 

κάθε χώρα να εστιάσει για την βελτίωση του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος. 

 

Εστιάζοντας στη Ρωσία που μας ενδιαφέρει, η χώρα διαθέτει δυναμική και προοπτικές 

για περισσότερα πράγματα, από το να αποτελεί απλά μία χώρα πλούσια σε πόρους και 

πρώτες ύλες. Μερικά από τα προτερήματα που η χώρα εμφανίζει είναι ότι ο πληθυσμός 

της έχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης (όπως έχει προαναφερθεί και το οποίο στοιχείο είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αυτός ο πληθυσμός μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο της 

έρευνας και της προώθησης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας) και η 

γεωγραφική της θέση (ανάμεσα σε δύο ηπείρους, Ευρώπη και Ασία). Επίσης, το μεγάλο  

μέγεθος αγοράς της είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο, καθώς διαθέτει μεγάλο εύρος 

παγκόσμιων εξαγωγών. Λαμβάνοντας τα αυτά υπόψιν, θα προχωρήσουμε στη σύνοψη 

κάποιων προτεινόμενων αλλαγών στις οποίες θα μπορούσε η χώρα να προβεί, ώστε να 

αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της και να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες της για ανάπτυξη. 

 

H ανταγωνιστικότητα της ρωσικής οικονομίας εξαρτάται από μία σειρά από μέτρα, που 

αφορούν στην υιοθέτηση μιας διευρυμένης πολιτικής που έχει στόχο τη βελτίωση του 

επενδυτικού κλίματος και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για απασχόληση. 

Συγκεκριμένα, αυτό που χρειάζεται είναι η έμφαση στην καινοτομία, με μεγαλύτερη 
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δέσμευση σε R&D πρακτικές (έρευνας και ανάπτυξης). Οι επιχειρήσεις στη χώρα δεν 

χρειάζονται απλά κρατική παρέμβαση και στήριξη για να προχωρήσουν σε καλύτερα 

αποτελέσματα. Χρειάζονται αναμφισβήτητα εργατικό δυναμικό που να διαθέτει τα 

κατάλληλα προσόντα για να αναλάβει καθήκοντα και να φέρει εις πέρας. Επίσης 

απαιτείται διαχειριστική και οργανωτική ικανότητα ώστε οι επιχειρήσεις να 

καινοτομήσουν, να επενδύσουν καθώς και να συμπράξουν με άλλες επιχειρήσεις. Όλων 

των μεγεθών οι επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγαλύτερου μεγέθους, θεωρούν τη 

φορολογία, την αβεβαιότητα και τα εργασιακά θέματα τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

έχουν να αντιμετωπίσουν στην προσπάθεια άσκησης της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας (Desai, 2008).   

 

Παρόλα αυτά, οι μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις βαθμολογούν τα οικονομικά 

ζητήματα και τα θέματα γης ως τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν. Μια βασική ανησυχία όλων των επιχειρήσεων είναι αναμφίβολα η 

δυσκολία προβλεψιμότητας των μεταβολών της οικονομικής και ρυθμιστικής 

πολιτικής. Οι ομοσπονδιακές αρχές της χώρας πραγματοποίησαν μία σειρά από 

μεταρρυθμίσεις, ξεκινώντας από το μακρινό 2001, με σκοπό τον εξορθολογισμό του 

κανονιστικού καθεστώτος. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές πέτυχαν τη μείωση των 

διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός τομέας. 

 

 Βασικό βήμα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ρωσίας, 

δημιουργώντας ένα ασφαλές επενδυτικό κλίμα, είναι το ξεκαθάρισμα του ρόλου που 

μπορεί να διαδραματίσει η κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση. Αρχικά, θα μιλήσουμε 

για τα βήματα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα στη χώρα. 

 

Αναγκαίο για την επιβίωση και την βελτίωση της δυναμικότητας των επιχειρήσεων 

είναι να συμβαδίσουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

αρκετούς τρόπους (όπως για παράδειγμα με την κινητικότητα των εργαζομένων και τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια της Ρωσίας σε έρευνα και 

ανάπτυξη, δεν υπήρξαν ουσιαστικά οφέλη για την παραγωγικότητα της μεταποίησης. 

Απαραίτητο είναι από την πλευρά της κυβέρνησης να δοθούν κίνητρα στους ιδιωτικούς 

οργανισμούς να επενδύσουν περισσότερο στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας. 

Επίσης, κίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν από την κυβέρνηση για την ερευνητική 

δράση των διαφόρων ερευνητικών ομάδων. Από την πλευρά της η κυβέρνηση μπορεί 
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να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, μειώνοντας το βάρος της δημόσιας 

χρηματοδότησης για τις ερευνητικές ομάδες R&D, καθώς και στην ανακατανομή της 

βασικής χρηματοδότησης έρευνας προς τα πανεπιστήμια.(Pridemore, 2005). 

 

Σημαντικό μειονέκτημα για τη χώρα αποτελεί το γεγονός ότι το νομικός ιδιωτικός της 

τομέας είναι αρκετά αδύναμος. Όλα αυτά τα χρόνια το κεφάλαιο που συσσωρεύτηκε 

δεν είχε ουσιαστική ιστορική νομιμοποίηση κι έτσι στη συνείδηση και στο μυαλό των 

ανθρώπων επικράτησε η ιδέα ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στις νέες επιχειρήσεις 

και στην παλαιότερη παραοικονομία που επικράτησε. (Gaidar, 2003) Επίσης, το ξένο 

κεφάλαιο θα μπορούσε να παίξει έναν περιορισμένο μόνο ρόλο στην ιδιωτικοποίηση. 

Λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος της οικονομίας και τα κοινωνικοοικονομικά ρίσκα 

που εμπλέκονται, δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε μαζικές ξένες επενδύσεις στη 

ρωσική ιδιωτικοποίηση.  

 

Μία οικονομία για να μπορεί να στηρίξει και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και 

τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα όσον αφορά 

την οικονομική και κρατική πολιτική της. 

 

Προτάσεις 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα των ρωσικών επιχειρήσεων και να 

ξεκλειδωθεί η δυναμική τους στην καινοτομία, ξεχωρίζουν κάποια συγκεκριμένα 

βήματα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια. Από τα μέτρα τα οποία 

μπορούν να ληφθούν, ξεχωρίζουν τα εξής : 

 

o Ενίσχυση της αγοράς προϊόντων 

Υψίστης σημασίας για την οικονομία της χώρας είναι η ενδυνάμωση της αγοράς 

αγαθών. Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συνεισφέρει η μείωση του ποσοστού 

φόρου και η επιβολή αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, έτσι ώστε να αυξηθούν δυνητικά 

οι επενδύσεις, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) καθώς και o εγχώριος ανταγωνισμός. 

Για να δοθεί ώθηση στο διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και άλλων χωρών, 

αναγκαία είναι η μείωση των εμπορικών φραγμών και η ορθή διευθέτηση των 

τελωνειακών διαδικασιών, ώστε να διευκολυνθεί η διεξαγωγή του εμπορίου. 

o Ενίσχυση χρηματοοικονομικής αγοράς  
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Ένα ακόμα θέμα που πρέπει να απασχολεί την κυβέρνηση της χώρας είναι οι τρόποι 

ανάπτυξης της χρηματοοικονομικής αγοράς. Αναμφίβολα ο χρηματοοικονομικός 

τομέας είναι από τους σημαντικότερους της οικονομίας μίας χώρας. Και αυτό που 

χρειάζεται μία χώρα είναι μία αγορά που θα υποστηρίζει το κεφάλαιο και την ίση 

κατανομή του. Ένα φαινόμενο που δυστυχώς παρατηρείται στη Ρωσία είναι το εξής: 

ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν εύκολη πρόσβαση σε δανειοδότηση και σε άλλες 

πηγές εύρεσης κεφαλαίου, οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται στο 

να χρηματοδοτηθούν. Μονοπώλιο στον τραπεζικό κλάδο αποτελούν οι δύο 

μεγαλύτερες πόλεις, Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, και κατά συνέπεια σε αυτές τις 

μεγαλουπόλεις συγκεντρώνεται το κεφάλαιο, το οποίο ελέγχεται από την πολιτεία. 

Αυτό που χρειάζεται όμως στην χώρα να γίνει είναι να σταματήσει ο τόσο έντονος 

κρατικός έλεγχος του χρηματοοικονομικού συστήματος από την κυβέρνηση και να 

δοθεί μεγαλύτερο βήμα στον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις, για μεγαλύτερη 

δράση. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι ιδιωτικές τράπεζες έναντι 

των κρατικών και να επιδιωχθούν στρατηγικές ιδιωτικοποίησης των κρατικών 

τραπεζών. Η βελτίωση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση κατά ένα βαθμό συνδέεται 

με μία κατά 17% υψηλότερη πιθανότητα καινοτόμων δραστηριοτήτων, με ένα 4% 

ποσοστό  αύξησης της απασχόλησης και με αύξηση κατά 3,5% στις εξαγωγές. ( World 

Economic Forum, Russia’s Regions Drivers of Growth, 2014). 

 

o Εμπορικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες 

 

Μία χώρα η οποία συνάπτει εξωτερικές σχέσεις με άλλες χώρες, αναπόφευκτα συνάπτει 

και οικονομικές / εμπορικές σχέσεις  μαζί τους. Το σημαντικό όμως για εκάστοτε χώρα 

είναι να διατηρεί καλές   οικονομικές σχέσεις με τις χώρες με τις οποίες γειτονεύει, 

καθώς αυτό θα  βοηθούσε στην  βελτίωση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη της 

χώρας. Το αρνητικό στοιχείο για τη Ρωσία είναι ότι μετά τη διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης , οι σχέσεις  της με τις γειτονικές χώρες γίνονταν όλο και πιο αδύναμες. 

Ειδικότερα με τις χώρες της Βαλτικής  οι σχέσεις παραμένουν προβληματικές  και αυτό 

οδήγησε στην παρεμπόδιση του ελεύθερου εμπορίου  μεταξύ Ρωσίας και Δυτικής 

Ευρώπης (  παρεμπόδιση εμπορικών δεσμών μεταξύ τους).   Η ολοένα αυξανόμενη  

χρήση  πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει παρεμποδίσει την ικανότητα της Ρωσίας να 

για  παραγωγικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, και δεν είναι δύσκολο να συμπεράνει 

κανείς το γιατί. Από τη στιγμή που  από τη Ρωσία  εξαρτάται η παροχή φυσικού αερίου 
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προς τις ευρωπαϊκές χώρες, αυτή «κρατάει το καρπούζι  αλλά και το μαχαίρι». Γνωστή 

είναι η προβληματική της σχέση της με την Ουκρανία, με την οποία βρίσκονται στα 

μαχαίρια . Κόβοντας η χώρα την παροχή αερίου προς την Ουκρανία και κατά συνέπεια 

προς τις υπόλοιπες χώρες  σε μία κρίση ,   οδήγησε την Ευρώπη στην ανάγκη να 

βρεθούν  διαφορετικές πηγές ενέργειας. Δεν ξεχνιέται  η αντίδραση των ευρωπαίων 

μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, που  επέβαλλαν οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, 

η οποία ως αντίποινα αρνήθηκε εισαγωγές οποιονδήποτε αγαθών προς αυτές τις χώρες.  

 

Σε γενικές γραμμές ,αυτές οι διαφωνίες οικονομικού κυρίως χαρακτήρα μεταξύ των 

χωρών  δεν προάγουν την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, θέτοντας φραγμούς και 

εμπόδια. Στις ξένες τράπεζες επικρατεί προβληματισμός και ανησυχία σχετικά με την 

συναλλαγματική πολιτική που ακολουθεί η χώρα , καθώς και στα αποτελέσματα που θα 

επιφέρουν  οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις διάφορες χρηματοοικονομικές ροές 

μεταξύ της χώρας με διάφορες  άλλες χώρες. Από όλα αυτά, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι 

η χώρα, όπως και η εκάστοτε χώρα, δεν μπορεί να έχει μία υγιή οικονομία και να 

σταθεί στο παγκόσμιο γίγνεσθαι εάν δεν δραστηριοποιείται εμπορικά με άλλες χώρες, 

με τη μορφή εισαγωγών και εξαγωγών. Το πρόβλημα που η Ρωσία αντιμετωπίζει με το 

διασυνοριακό εμπόριο απεικονίζεται και στη χαμηλή κατάταξη που έχει στις 

βαθμολογίες του δείκτη EDB ο εν λόγω πυλώνας, όπου καταλαμβάνει μία από τις 

χαμηλότερες θέσεις (170η από τις 189 χώρες που αξιολογούνται στο σύνολο).  

 

 

o Περιφερειακή ανάπτυξη 

 

Η Ρωσία είναι μία εκτενής χώρα όπως έχει ειπωθεί, η οποία αποτελείται από 83 

περιοχές, οι οποίες όπως είναι φυσικό εμφανίζουν διαφορές στην ανάπτυξη, στις 

οικονομικές ευκαιρίες που προκύπτουν για την καθεμιά σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η 

αγορά εργασίας και οι δημόσιες υποδομές, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι λόγοι να 

προκαλούν προβλήματα και στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Λόγω της τεράστιας έκτασης της, η Ρωσία θα πρέπει να στηρίζει την ιδέα της 

αποκέντρωσης και να προσανατολιστεί στην ανάπτυξη και πρόοδο σε περιφερειακό 

επίπεδο, με τη θέσπιση διαφόρων εθνικών πολιτικών. Προτεραιότητα θα πρέπει να 

δοθεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας περιφερειακά, στο πλαίσιο μιας εθνικής 

πολιτικής και ανάλογα βέβαια με τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε περιοχής. Κάτι 
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τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με το να δημιουργηθούν κίνητρα για τη στήριξη της 

περιφερειακής ανάπτυξης, μεταξύ ομοσπονδιακού και περιφερειακού επιπέδου. Η 

Ρωσία μπορεί να παραδειγματιστεί από το λαμπρό παράδειγμα των κυβερνήσεων των 

ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η οποία παρείχε κάποια προγράμματα για την 

ανάπτυξη των κρατών- μελών της και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 

οικονομιών τους. 

 

o Ενίσχυση των θεσμών 

 

Ένα θέμα που έχει αναλυθεί και πρωτύτερα, είναι το πόσο διεφθαρμένη είναι η εξουσία 

και οι θεσμοί στη Ρωσία. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ενδυνάμωση του νομικού, 

νομοθετικού και πολιτικού συστήματός της. Στο σημερινό στάδιο της οικονομικής 

ανάπτυξη και εξαιτίας μίας διαρκούς αύξησης των τιμών του πετρελαίου και των 

βασικών εμπορευμάτων, η βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στη Ρωσία είναι η 

βελτίωση των θεσμών. 

 

H διαφθορά των θεσμών είναι μία έννοια συνυφασμένη με το σύστημα της χώρας. Η 

αναποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που προσφέρει το νομικό 

σύστημα  κάνει τους κατοίκους της χώρας να αισθάνονται ανασφάλεια. Ακόμη και το 

δικαστικό σώμα, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί το εκτελεστικό εργαλείο τήρησης των 

νόμων, παρουσιάζει δυσλειτουργία ως προς την εφαρμογή του. Αυτό που χρειάζεται 

όμως είναι ένα αποτελεσματικό και δίκαιο νομικό σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί με 

τέτοιον τρόπο ώστε να επιβάλλει το νόμο και θα προστατεύει τα δικαιώματα των 

ανθρώπων, έτσι ώστε να θεωρείται αξιόπιστο. Βασικό προς αυτήν την κατεύθυνση 

είναι να μην επεμβαίνει η κυβέρνηση στις ενέργειες και αποφάσεις της δικαστικής 

εξουσίας, ακόμη και αν δεν είναι σύμφωνη με αυτές ή δεν λειτουργούν προς όφελός 

της. Μία ακόμα ουσιαστική συμβολή στην επιβολή του νόμου προέρχεται από την 

αστυνομία, της οποία η δράση είναι υψίστης σημασίας για να νιώσουν οι κάτοικοι 

προστατευμένοι έναντι της εγκληματικότητας, της αδικίας και της τρομοκρατίας. Στη 

Ρωσία αυτή τη στιγμή η διαφθορά που επικρατεί ακόμα και στις δυνάμεις της 

αστυνομίας, κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται αδύναμοι και απροστάτευτοι 

απέναντι στην υψηλή εγκληματικότητα και τρομοκρατία που επικρατεί. Τέλος, η 

απίστευτα υψηλή γραφειοκρατία και διαφθορά του πολιτικού συστήματος είναι ένα 

ακόμα μείζον θέμα προς συζήτηση και βελτίωση. Σημαντικό ζήτημα είναι η βελτίωση 
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και εξυγίανση του πολιτικού συστήματος, ώστε να καταπολεμηθούν αυτά τα φαινόμενα 

διαπλοκής. Και αυτό απαιτεί ισχυρές πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θα διαμορφώσουν 

πολιτική σταθερότητα, όπως επίσης και προτεραιότητες από την πλευρά της 

κυβέρνησης προς όφελος της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα. 

 

o Βελτίωση επενδυτικού κλίματος 

 

Το επενδυτικό κλίμα στη Ρωσία χαρακτηριζόταν τα τελευταία χρόνια από ισχυρή 

ρυθμιστική αστάθεια καθώς και μία τάση να τιμωρεί τις πιο δυναμικές και καινοτόμες 

επιχειρήσεις   (Desai and Goldberg, 2008).  Η έλλειψη ελκυστικότητας του ρωσικού 

επενδυτικού κλίματος είναι συνδεδεμένη με την πολιτική αστάθεια, τα υψηλά επίπεδα 

πληθωρισμού, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα και την υπανάπτυξη της 

νομοθεσίας. Παρόλη τη βελτίωση που έγινε εμφανής από το 2001 κι έπειτα, η 

διαφθορά, οι μη ανταγωνιστικές πρακτικές που θέτουν εμπόδια στην είσοδο νέων 

επιχειρήσεων και η ποιότητα του νομικού συστήματος συνέχισαν να  χειροτερεύουν. 

Άλλωστε, η χώρα δεν καταλαμβάνει καθόλου καλή κατάταξη όσον αφορά την 

προστασία των επενδυτών σύμφωνα με τον δείκτη EDB και από αυτό το γεγονός 

εύκολα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα έντονο συναίσθημα ανασφάλειας και φόβου 

από την πλευρά των επενδυτών. Για να επιτευχθεί στη Ρωσία μία οικονομία η οποία θα 

είναι βασισμένη σε ρυθμιστικούς κανόνες, και θα υποστηρίζει έμπρακτα την 

καινοτομία, θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω βήματα: 

 

- Μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκαμψία στην απόκτηση και εναπόθεση γης, 

ενδυναμώνοντας επιχειρηματίες και επιχειρήσεις 

- Ένα βελτιωμένο καθεστώς  διασφάλισης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

- Διαφάνεια στην χάραξη πολιτικών, μέσω διαβουλεύσεων, με την ταυτόχρονη 

ενδυνάμωση επιχειρηματικών ενώσεων. Σημαντική θεωρείται η προστασία των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, κάτι για το οποίο η κυβέρνηση της χώρας δεν προνοεί 

σε μεγάλο βαθμό. 

 

Ο ρόλος της κυβέρνησης στην ενίσχυση και στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων 

μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με τους εξής τρόπους: 
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 Μετατροπή του καθεστώτος που επικρατεί περί των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, ώστε να ενθαρρυνθούν τα ερευνητικά τμήματα πανεπιστημίων και 

ινστιτούτων να συνεχίζουν τις ερευνητικές δραστηριότητες τους 

 Παροχή κινήτρων ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ικανότητα 

απορρόφησης γνώσεων, ώστε να ενθαρρυνθεί η αύξηση της παραγωγικότητας. 

 Τα ιδιωτικά κεφάλαια εκκίνησης καλό θα είναι να ενθαρρύνονται, ενώ τα 

κρατικά κεφάλαια, προτεινόμενα από την κυβέρνηση θα πρέπει να 

αποφεύγονται (Desai and Goldberg, 2008). 

 

o Επέκταση των δραστηριοτήτων της οικονομίας 

 

Είναι γνωστό ότι τα έσοδα της Ρωσίας προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους 

φυσικούς πόρους που εξάγει, κυρίως πετρέλαιο και αέριο. Παρόλα αυτά η χώρα έχει 

ανάγκη να αξιοποιήσει και άλλους τομείς στους οποίους υπάρχει η έφεση, όπως στις 

επιστήμες και στην έρευνα, και να διαφοροποιήσει κάπως τις οικονομικές της 

δραστηριότητες από τον κλάδο των φυσικών πόρων. Αυτό που είναι αναγκαίο να γίνει 

είναι η δημιουργία σχετικών ομάδων με αυτές που έχουν ήδη ισχυρές εξαγωγικές 

δραστηριότητες, όπως τα προϊόντα πετρελαίου και αερίου και εξόρυξης μετάλλων. Η 

επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων είναι αναγκαία, ώστε η οικονομία να 

προσανατολιστεί στην καινοτομία και να ξεφύγει λίγο από τις πρώτες ύλες. 

 

o Ενίσχυση της καινοτομίας  

 

Στην Ρωσία της γραφειοκρατίας και του δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρηματίες δεν ενδιαφέρονται για αλλαγές και φοβούνται 

να πάρουν επαγγελματικά ρίσκα. Η προώθηση και η διάδοση νέων ιδεών, είναι 

μεγαλύτερη και περισσότερο παραγωγική στις ΗΠΑ από ότι στην Ευρώπη, λόγω του 

ότι η Αμερική επενδύει σε νέες τεχνολογίες και γνώση. Επιπλέον, στην Ευρώπη η 

δημόσια διοίκηση είναι πιο αδύναμη και λιγότερο αποτελεσματική. Με αύξηση 

δαπανών όμως που θα αφορούν την Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) καθώς και 

απλουστευμένες διαδικασίες για επιχειρήσεις, δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη 

καινοτόμων ιδεών, καθώς επίσης και ενθαρρύνονται οι επιχειρηματίες να αναλάβουν 

ρίσκα, όπως επίσης και να διευκολυνθεί η δημιουργία νέων επιχειρήσεων.  

(Stajano, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα μελέτη εξέτασε το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ρωσίας, βασιζόμενη στις 

εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για το δείκτη Ease of Doing Business (EDB). O 

δείκτης αυτός, όπως έχουμε αναλύσει, παρόλο που θεωρείται αρκετά αξιόπιστος, 

γεγονός που δεν αμφισβητείται, παρόλα αυτά σίγουρα έχει κάποιους περιορισμούς και 

αδυναμίες, καθώς είναι βασισμένος σε εκθέσεις οι οποίες αντλούν στοιχεία από 

διάφορες παραδοχές. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με τους δείκτες 

μπορούμε να έχουμε μία εικόνα ενδεικτική σε ό,τι αφορά την κατάταξη των οικονομιών 

παγκοσμίως, αλλά όχι και την πλήρη εικόνα. Θα πρέπει λοιπόν να δίνεται προσοχή και 

σε άλλες λεπτομέρειες που διαχωρίζουν τις διάφορες χώρες αλλά και αυτές οι 

λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν την ίδια χώρα κατά το πέρασμα των χρόνων, σε 

επίπεδο κατάταξης κυρίως.  

 

Για να υπάρξει λοιπόν μία ολοκληρωμένη εικόνα, θα πρέπει πέρα από τους δείκτες, να 

χρησιμοποιηθούν και άλλες πηγές, καθώς και διαφορετικά στοιχεία, τα οποία θα 

αξιολογηθούν σε σύγκριση με αυτά που προκύπτουν από την αξιολόγηση των δεικτών. 

Και βεβαίως κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί μελλοντικά είναι η πραγματική 

συσχέτιση των δεικτών με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Φυσικά θα πρέπει να 

υπάρξει μεγαλύτερο δείγμα της αξιολόγησης των δεικτών, ώστε να μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι έχουμε ένα αξιόπιστο δείγμα προς μελέτη. 

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία, παρόλο που είχε περάσει σε μία 

αξιόλογη τροχιά ανάπτυξης, έχει πληγεί από την οικονομική κρίση που ξέσπασε τα 

τελευταία χρόνια και έχει οδηγήσει σε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης αρκετές χώρες. Η 

μείωση των εξαγωγών, οι συχνές διακυμάνσεις των τιμών και υποτιμήσεις του 

νομίσματος της χώρας, οι οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα λόγω των 

διενέξεων οδήγησαν σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Αυτό που είναι αναγκαίο να 

κάνει η Ρωσία είναι να αναδιαμορφώσει το μοντέλο της οικονομίας της, ώστε να 

αυξηθεί η παραγωγικότητα της, να γίνει μία αξιόλογα ανταγωνιστική οικονομία σε 

παγκόσμια κλίμακα και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό της περιβάλλον.  
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Οι διάφοροι δείκτες και οι μετρήσεις τους μας παρέχουν στοιχεία σχετικά με την 

ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, και στη δική μας περίπτωση τοποθετούν την 

οικονομία της Ρωσίας στην παγκόσμια κατάταξη και προβάλουν τις δυνάμεις και  τις 

αδυναμίες της σε σχέση με άλλες χώρες της Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, της Κίνας και άλλων ισχυρών οικονομιών.  

 

Εξετάζοντας την ανταγωνιστικότητα της Ρωσίας κατά την πάροδο των χρόνων, 

φτάνοντας στο σήμερα, έχουμε να συμπεράνουμε ότι η θέση της Ρωσίας  στην 

κατάταξη βρίσκεται χαμηλότερα από την κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας. Σύμφωνα με τον EDB βρίσκεται στην 

51η θέση της βαθμολογίας τη φετινή χρονιά ( ανάμεσα σε 189 χώρες), στην κορυφή σε 

σχέση με τις υπόλοιπες χώρες BRICS, αλλά σε χαμηλότερη κατάταξη αναφορικά με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που 

απαρτίζεται από 28 χώρες). Τα σημεία στα οποία υστερεί η χώρα είναι στην έκδοση 

των κατασκευαστικών αδειών, στο διασυνοριακό εμπόριο, όπου η Ρωσία αντιμετωπίζει 

μεγάλο πρόβλημα και στην προστασία των επενδυτών. Υψηλή κατάταξη στη 

βαθμολογία έχει επιτύχει στην εφαρμογή των συμβάσεων και στην εγγραφή 

ιδιοκτησίας. Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής, η υψηλή διαφθορά η προβληματική 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και η γραφειοκρατία είναι όλοι παράγοντες που 

δυσχεραίνουν την κατάσταση και λειτουργούν αρνητικά στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον της Ρωσίας.  

 

Αναμφισβήτητα, υπάρχει αρκετό περιθώριο για πρόοδο και θα πρέπει να 

αναγνωριστούν σε πρώτο βήμα οι διάφορες αδυναμίες, να τεθούν προτεραιότητες στην 

καταπολέμηση των φαινομένων που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της ρωσικής 

οικονομίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος και να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στις δυνάμεις και αδυναμίες της οικονομίας της χώρας. Η ενίσχυση 

των θεσμών του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος της χώρας είναι μία 

προτεραιότητα που είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί, καθώς επίσης και η ενίσχυση της 

χρηματοοικονομικής αγοράς , με την βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, τη 

διαθεσιμότητα κεφαλαίων και την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών. Η προσοχή που 

πρέπει να δοθεί στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην προσπάθεια αποκέντρωσης είναι 

αδιαμφισβήτητη, καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι μεγάλες διαφορές που οι 

περιοχές στο εσωτερικό της χώρας εμφανίζουν και να παρθούν ρυθμιστικά μέτρα προς 



61 

 

την καταπολέμηση του φαινομένου των ανισοτήτων της ανάπτυξης των διαφόρων 

περιοχών. Τέλος, το σημαντικότερο ίσως βήμα για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και όχι μόνο της οικονομίας της χώρας είναι η ανάπτυξη 

οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, στο οποίο η Ρωσία όπως 

φαίνεται και από την χαμηλή κατάταξη που καταλαμβάνει ως προς το διασυνοριακό της 

εμπόριο αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και δεν έχει δώσει την απαραίτητη σημασία 

που απαιτείται. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναγκαία βήματα είναι η συμμετοχή σε 

διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς καθώς και η επίτευξη εμπορικών συμφωνιών 

μεταξύ της Ρωσίας και άλλων χωρών. 

 

Θέματα για περαιτέρω μελέτη 

 

Παρακάτω θα παρατεθούν κάποιες προτάσεις για ενδεχόμενη μελλοντική έρευνα, 

σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης μου: 

 

- Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέδειξε η έρευνα μας, ένα από τα σημαντικότερα 

προτερήματα της Ρωσίας είναι τα υψηλά ποσοστά μόρφωσης που διαθέτει το 

δυναμικό της. Ένα πιθανό αντικείμενο περαιτέρω έρευνας θα μπορούσε να 

αποτελέσει η χρησιμότητα που το υψηλό μορφωτικό επίπεδο μπορεί να 

προσδώσει στην οικονομία η οποία οδηγείται από την αγορά. Επίσης, ένα άλλο 

ενδιαφέρον θέμα προς έρευνα είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί επιτευχθεί 

η μετάβαση προς μία οικονομία που θα παρουσιάζει περισσότερο καινοτόμα 

στοιχεία και θα στρέφεται προς την καινοτομία και την ανάπτυξη. 

 

- Σύμφωνα με την ιστορική αναδρομή που πραγματοποιήθηκε στην έρευνα μας, 

διαπιστώθηκε ότι η Ρωσία αποτελεί μία οικονομία που χαρακτηρίζεται έντονα 

από κρατικό έλεγχο, με τις κρατικές επιχειρήσεις να κυριαρχούν. Παρόλο που 

αναλύθηκε πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί η ιδιωτικοποίηση κρατικών 

επιχειρήσεων, για μία λιγότερο κρατικά ελεγχόμενη οικονομία, αυτό που 

ουσιαστικά ενδιαφέρει είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η ανάπτυξη. 

Ένα ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί λοιπόν, είναι οι τακτικές που θα 

μπορούσε να ακολουθήσει μία κρατική επιχείρηση, προκειμένου να είναι 

περισσότερο παραγωγική και αποτελεσματική. 
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- Υψίστης σημασίας ζήτημα για τη χώρα, το οποίο είναι απαραίτητο να ερευνηθεί 

διεξοδικά, είναι οι τρόποι προσέλκυσης ξένων επενδυτών στη χώρα, οι δράσεις 

στις οποίες θα πρέπει να προβεί η κυβέρνηση ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον 

ξένων επιχειρήσεων, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Ο 

έκδηλος φόβος των επενδυτών απέναντι στο αβέβαιο περιβάλλον της χώρας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να ερευνηθεί, λοιπόν, τι είδους κίνητρα , 

όπως για παράδειγμα η παροχή κάποιων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 

μπορούν να δοθούν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις των χωρών που επιθυμούν 

την προσέλκυση επενδυτών και την επέκταση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας μεγάλων εταιρειών στο περιβάλλον τους. 

 

Τέλος, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η απλή βελτίωση των αριθμητικών 

αποτελεσμάτων του δείκτη που μελετήθηκε και του εκάστοτε δείκτη δεν θα πρέπει να 

αποτελεί αυτοσκοπό. Οι δείκτες αποτελούνται από απλά νούμερα, τα οποία αξιολογούν 

στοιχεία και μετρήσεις. Αυτό που έχει σημασία, είναι η αντιστοίχιση αυτών των 

νούμερων στην πραγματικότητα, και την εφαρμογή που βρίσκουν στις ανθρώπινες ζωές 

και την επιρροή που ασκούν. Η οποιαδήποτε πολιτική ασκείται θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στον άνθρωπο και στην εφαρμογή που οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

θα έχουν στην καθημερινότητά του. 
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