
γ. Διεθνείς Οργανισμοί – Υλοποίηση Προγραμμάτων 
Μετά το 2000 οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί υπογραμμίζουν την πρόοδο της 

Ρωσίας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Το 2006 η Ρωσία βρέθηκε, για όγδοο 
συνεχές έτος, στις πλέον δημοφιλείς χώρες των ξένων επενδυτών, ωστόσο, το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο υπογραμμίζει την αναγκαιότητα μεγαλύτερων διαρθρωτικών 
αλλαγών με στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΣΟΝ 
1990: Κατά τη διάρκεια των Ευρ. Συμβουλίων του Δουβλίνου και της Ρώμης, η ΕΕ 
συμφωνεί στο σχεδιασμό προγράμματος βοήθειας για την ΕΣΣΔ., στο οποίο 
περιλαμβάνεται επισιτιστική βοήθεια και εγγυημένες πιστώσεις για την εισαγωγή 
τροφίμων, καθώς και πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας με στόχο την διαδικασία 
αναδιάρθρωσης της οικονομίας. 
1991:  Το πρόγραμμα TACIS τίθεται σε εφαρμογή. 
1994: Υιοθετείται η διαδικασία 
BISTRO, στο πλαίσιο του TACIS, μέσω 
της οποίας εξουσιοδοτείται η 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να προχωρά στη χορήγηση 
έργων μικρής κλίμακος. 

1994-2002 €100 εκ./έτος 

1997: Τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία 
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας 
Ρωσίας-ΕΕ, η οποία υπεγράφη στην 
Κέρκυρα το, 1994. 

  

Υλοποίηση προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του προγράμματος TACIS 
(περιφερειακή συνεργασίας) 

2004-2006 €392 εκατ 

1999: Υιοθέτηση Κοινής Στρατηγικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας. 
Υιοθέτηση από τη Ρωσία μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη των 
σχέσεων με την ΕΕ (2000 – 2010). 
Υιοθέτηση του νέου κανονισμού TACIS, για την περίοδο 2000–2006, με στόχο την 
αποκέντρωση του προγράμματος και την ταχύτερη χορήγηση βοήθειας. 

ΕΕ 

2002: Η αναγνώριση του καθεστώτος λειτουργικής αγοράς-οικονομίας της αγοράς 
για τη Ρωσία της επιτρέπει να αποφύγει την επιβολή μέτρων antidumping από την 
ΕΕ.  

 Η Ευρ. Επιτροπή προτείνει τη 
δημιουργία του νέου χρηματοδοτικού 
εργαλείου ENPI και την 
αντικατάσταση του TACIS. 
Παρόλα αυτά τα κοινοτικά 
προγράμματα, που πραγματοποι- 
ούνται στην Ρωσία από το 2007 και 
εφεξής πλέον δεν είναι σημαντικά.  
Από το 2009 και εφεξής η 
χρηματοδοτική βοήθεια περιορίσθηκε 
στο 1,5 εκατ ευρώ , ενώ παλαιότερα 
ήταν 100 εκ. ευρώ ετησίως. 

2007 – 2013 €14,9 δις 



Η Ρωσία ήταν μέλος της EBRD από το 1992. Η Ρωσία αποτελεί το κυριότερο 
προορισμό της βοήθειας της EBRD (άνω του ¼ των επενδύσεων της EBRD). 

Κατά την περίοδο 2004 – 2007, συμφωνήθηκαν έξι (6) τομείς προορισμού τεχνικής 
βοήθειας: 
 εκσυγχρονισμός και έργα υποδομής, ιδιαίτερα έργα υποδομής τοπικής 

αυτοδιοίκησης και μεταφορές, 
 ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα,  
 χρηστή διακυβέρνηση, 
 ενδυνάμωση του τομέα ενέργειας, 
 σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα, 
 ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Το 2006 η EBRD εκδήλωσε την επιθυμία της να ενδυναμώσει τις δραστηριότητές της 
στη Ρωσία, ιδιαίτερα στους τομείς της διαφοροποίησης της οικονομίας της Ρωσίας 
και της ανάπτυξης των Περιφερειών της. Έτσι, προέβλεψε το άνοιγμα νέων 
γραφείων της πλην Μόσχας και Αγ. Πετρούπολης και σε Βλαδιβοστόκ και 
Αικατερίνμπουργκ. 
To 2006 η EBRD πρότεινε την ανάπτυξη 
ξενοδοχειακών υποδομών και δήλωσε την πρόθεσή 
της για χρηματοδοτική συμμετοχή ύψους  €24 εκ. 

€24 εκ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(EBRD) 

Το 2006 η EBRD συμμετείχε στην υλοποίηση προγραμμάτων ύψους €1,12 δις, 
γεγονός που ανεβάζει το συνολικό χρέος της Ρωσίας, για την περίοδο1991-2006, στα 
€7,23 δις. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ (World 
Bank) 

Ιούλιος1991: Η Ρωσία γίνεται μέλος 4 Οργανισμών της Παγκόσμιας Τράπεζας 
(BIRD, IFC, AID, AGIM) και επωφελείται από αρχική βοήθεια ύψους $50 εκ.  
Μάρτιος 2006: Η Ρωσία επωφελείται βοήθειας ύψους $13,8 από την Π.Τ.. 
Παράλληλα, η ΠΤ ανακοίνωσε ότι η ελάχιστη ετήσια βοήθειας για την Ρωσία θα 
είναι μεταξύ $230– 600 εκ.  
Η στρατηγική της ΠΤ για την περίοδο 2003-2006 έχει τρεις προτεραιότητες: βελτίωση 
του επιχειρηματικού κλίματος, διευκόλυνση του ανταγωνισμού και εκσυγχρονισμός 
του δημόσιου τομέα.  

ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ (IMF) 

1992: Η Ρωσία γίνεται μέλος του ΔΝΤ 
Μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ, το ΔΝΤ κατέστη  πρώτος δωρητής στη Ρωσία. 

 
 


