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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ. 
 

(17 Ιουνίου 2022) 

 
 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία παρατηρήθηκε λόγω των κυρώσεων 

έλλειψη ανελκυστήρων υψηλής ταχύτητας, οι οποίοι συνήθως τοποθετούνται σε 

ουρανοξύστες. Κατασκευάζονταν από εταιρείες που αποχώρησαν από τη ρωσική 

αγορά. Οι τοπικές εταιρείες δεν είναι ακόμη έτοιμες να κατασκευάζουν ανάλογα, 

επομένως οι προγραμματιστές πολυώροφων έργων αναζητούν αντικαταστάτες από 

Τούρκους και Κινέζους κατασκευαστές. 

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν ανελκυστήρες υψηλής ταχύτητας έχουν 

σταματήσει να δέχονται παραγγελίες από Ρώσους εργολάβους, σύμφωνα με το 

Forbes. Πρόκειται πρωτίστως για την αμερικανική Otis και τη φινλανδική Kone, που 

μείωσαν ή ανέστειλαν εργασίες στη Ρωσία μετά τις 24 Φεβρουαρίου. Και οι δύο 

εταιρείες συνέχισαν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

υφιστάμενες συμβάσεις και τη συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού, αλλά 

δεν δέχονται παραγγελίες για την προμήθεια νέων ανελκυστήρων. 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θεωρούν ότι αυτό θα έχει μικρή επίδραση στη 

μαζική στέγαση, αλλά θα αποτελέσει πρόβλημα για έργα υψηλού προϋπολογισμού, 

κυρίως για την κατασκευή ουρανοξυστών. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Αναλύσεων και Στατιστικής της 

Εθνικής Ένωσης Ανελκυστήρων (NLS), περισσότεροι από 40.000 ανελκυστήρες 

τίθενται σε λειτουργία στη Ρωσία κάθε χρόνο: το 2020 ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 

44.013 ανελκυστήρες, το 2021 σε 45.892. Από αυτά, το 75% κατασκευάζεται στη 

Ρωσία, το 2021 κατασκευάστηκαν 34.402 ανελκυστήρες. Άλλοι 5.779 (12,6%) από 

τους ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν πέρυσι, κατασκευάστηκαν στη 

Λευκορωσία. 

Οι σημαντικότερες εταιρείες ανελκυστήρων στη Ρωσία είναι: Η εταιρεία 

Shcherbinsky που παρήγαγε το 20% όλων των ανελκυστήρων που εγκαταστάθηκαν 

το 2021 (9.193). Η Otis συμπεριλήφθηκαν επίσης στο 75% των εγχώριων 

ανελκυστήρων, καθώς η εταιρεία έχει εργοστάσιο στη Ρωσία. Από το 2021 η Otis 

είχε μερίδιο 16% το 2021 στην αγορά ανελκυστήρων (7.295 ανελκυστήρες). Η Kone 
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με 3%, ή 1.132 ανελκυστήρες. Τα μερίδια άλλων ευρωπαίων κατασκευαστών είναι 

ακόμη μικρότερα: η ελβετική Schindler αντιπροσώπευε το 0,7% (343 ανελκυστήρες), 

η γερμανική ThyssenKrupp Elevator 1,1% (526 ανελκυστήρες), η ελληνική 

Kleemann 0,4% (182 ανελκυστήρες). 

Λόγω των κυρώσεων η αναστολή εργασιών στη Ρωσία ανακοινώθηκε 

επίσημα από την Otis, την Kone και την ThyssenKrupp Elevator με 20,1%.συνολικό 

μερίδιο αγοράς το 2021. 

Κατασκευαστές επισημαίνουν τον κίνδυνο έλλειψης ανελκυστήρων, που 

μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό έναρξης λειτουργίας νέων έργων. Πρόκειται για 

κατοικίες υψηλού προϋπολογισμού και ουρανοξύστες, σε τέτοια κτίρια 

χρησιμοποιήθηκαν ξένοι ανελκυστήρες. 

Η προσπάθειες για την  υποκατάσταση των εισαγωγών στη βιομηχανία 

ανελκυστήρων ξεκίνησε πριν από περίπου 5 έτη αλλά η σημερινή  δυνατότητα 

παράδοσης ανελκυστήρων ανέρχεται ετησίως για 40-42 χιλιάδες. Υπό το πρίσμα 

των κυρώσεων η ζήτηση θα στρέφεται πλέον στους εγχώριους κατασκευαστές. Ο 

Όμιλος PIK το 2017 είχε εξαγοράσει το εργοστάσιο MEL (JSC Moscow Electrical 

Equipment and Elevators) και πρόκειται να αυξήσει την παραγωγή, εγκαταλείποντας 

ταυτόχρονα τα εισαγόμενα εξαρτήματα. Στα τέλη Μαΐου η κατασκευαστική εταιρεία 

"Garden Ring" εξαγόρασε το εργοστάσιο ανελκυστήρων Serpukhov.  

Σύμφωνα με τους μεγάλους κατασκευαστές οι ανελκυστήρες υψηλής 

ταχύτητας δεν μπορούν να κατασκευαστούν στη Ρωσία λόγω των μεγάλων 

επενδύσεων που απαιτούνται και του μικρού μεγέθους αυτού του τμήματος της 

αγοράς και έτσι οι τέσσερες μεγάλοι προμηθευτές, Otis, Kone, Schindler και Tyssen-

Forbes που βελτιώνουν συνεχώς την τεχνολογία, κατασκευάζουν έξυπνους 

ανελκυστήρες,  ελαφριά καλώδια άνθρακα  κ.ά δεν είναι δυνατόν να 

υποκατασταθούν.  

Όσον αφορά στην εισαγωγή εξαρτημάτων για εγχώριους ανελκυστήρες που 

κατασκευάζονται μόνο στο εξωτερικό για τυπικά κατασκευαστικά έργα υπό κρατικές 

παραγγελίες μερίδιο των εισαγόμενων εξαρτημάτων δεν υπερβαίνει το 10%, αλλά 

στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 30%. Από τα εξαρτήματα, τα 

βαρούλκα  και τα μικροηλεκτρονικά (τσιπ) τα περισσότερα εισάγονται από την 

Ταιβάν και την Κίνα. 

Εναλλακτικά αναζητούνται κατασκευαστές ανελκυστήρων κυρίως στην 

Τουρκία και την Κίνα ωστόσο προκύπτουν ζητήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης και 

μεγάλοι χρόνοι μεταφοράς (κυρίως σιδηροδρομικά), μέχρι και 6 μήνες. Δυνητικοί 

προμηθευτές αναφέρονται μεταξύ άλλων:   Merih (Τουρκία),  Fuji HD (Κίνα), Canny 

(Κίνα), Xizi (Κίνα) 
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Επιπλέον, η αποχώρηση ξένων προμηθευτών, οι διακυμάνσεις στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και η γενική οικονομική κατάσταση ήδη έχει προκαλέσει 

αύξηση των τιμών για ανελκυστήρες κατά μέσο όρο κατά 30%» σύμφωνα με τον 

Όμιλο Εταιρειών First Trust (1trest.ru). 

Πολλοί Ρώσοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων μεταλλουργών και 

κατασκευαστών εξαρτημάτων, στράφηκαν σε 100% προπληρωμή και αύξησαν 

σημαντικά την τιμή, με αύξηση του κόστους πάνω από 30% και για τους ρωσικής 

κατασκευής ανελκυστήρες. 

         Πάντως οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς των ανελκυστήρων φαίνονται 

ανοδικές αφού σύμφωνα με Προεδρικό Πρόγραμμα μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 

2025, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν περίπου 124.000 ανελκυστήρες ηλικίας 

άνω των 25 ετών ενώ το Ταμείο Στέγασης και Κοινής Ωφέλειας υλοποιεί πρόγραμμα 

κρατικής στήριξης για την αντικατάσταση ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες που έχει 

λήξει η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της λειτουργίας τους.  

           Επιπλέον στην συνεδρίαση της 16ης Μαΐου τ.ε της Ομάδας Εργασίας της 

Επιτροπής Κατασκευών και Στέγασης και Κοινοτικών Υπηρεσιών της Κρατικής 

Δούμας, για την αντιμετώπιση ζητημάτων της οικονομίας των ανελκυστήρων και τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αντικατάστασης των ανελκυστήρων στο 

απόθεμα κατοικιών, αναφέρθηκε ότι περίπου το 23% των ανελκυστήρων πρέπει να 

αντικατασταθούν που σημαίνει αντικατάσταση 540 χιλ. σε όλη τη χώρα. Στην ίδια 

επιτροπή συζητήθηκαν θέματα όπως, η εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, η 

πιστοποίηση εξαρτημάτων, η αλλαγή προμηθευτών. 

                

                 

 

  

 

 

 

 
 

 

 


