
Μεταποίηση 
Η μετακομμουνιστική Ρωσία κληρονόμησε μία βιομηχανική βάση που ήταν 

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

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

 

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

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

Πηγή: ΔΝΤ, RosStat, Selected Issues and Statistical Appendix

Βιομηχανική παραγωγή (1991=100)

 
 

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

Καλύτερη είναι η εξέλιξη του κλάδου οπλικών συστημάτων. Χάρις στις υψηλές 
δαπάνες του ρωσικού κράτους για εξοπλισμούς και στις αυξανόμενες εξαγωγές, ο 
τομέας σημειώνει γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Την περίοδο 2000 – 2002 οι εξαγωγές 
κυμάνθηκαν ετησίως σε $3,5-4 δις. Καλύτεροι πελάτες είναι η Κίνα και η Ινδία. Άλλοι 
πελάτες είναι το Ιράν, αλλά και το Ιράκ έως τον πόλεμο του 2003. Η ανάκαμψη της 
αμυντικής βιομηχανίας έχει αναγορευθεί σε πρώτη προτεραιότητα της ρωσικής 



κυβέρνησης ώστε μέσω των εξαγωγών να ενισχυθούν οι τομείς υψηλής τεχνολογίας. Το 
2007 η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε θετική μεταβολή 6,3%, έναντι 3,9% το 2006. 
 


