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Περιφέρεια και πόλη Novosibirsk 
 
 

Η Περιφέρεια Novosibirsk βρίσκεται στο Ομποσπονδιακό Διαμέρισμα της 
Σιβηρίας, καλύπτει έκταση 178.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων και σε αυτή κατοικούν  
2,7 εκ. άτομα. Πρωτεύουσα της Περιφέρειας, αλλά και της Σιβηρίας, είναι η πόλη του 
Novosibirsk η οποία αποτελεί το βιομηχανικό, επιστημονικό και διοικητικό κέντρο της 
Σιβηρίας, ενώ είναι και η τρίτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ρωσίας με 1,5 εκ 
κατοίκους1. Αλλες μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας είναι το Βerdsk, το Iskitim και το 
Kuibshev.   

Στο Νοvosibirsk συγκεντρώνεται περί το 80% της βιομηχανικής παραγωγής της 
Περιφέρειας και της αναλογούν περί τα ¾ του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος. Η 
μεγάλη ανάπτυξη που παρουσίασε η πόλη οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στη γεωγραφική 
θέση της. Το Novosibirsk αποτελεί σημαντικό μεταφορικό κόμβο, καθώς βρίσκεται  στη 
διασταύρωση μεγάλων μεταφορικών οδών, από εκεί περνάει το δίκτυο του 
Υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου, ο  Ευρασιατικός διάδρομος East-West κ.α.. To 
ανεπτυγμένο δίκτυο ποτάμιων μεταφορών παίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στην  
διακίνηση αγαθών. Το αεροδρόμιο Tolmachevo είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της 
Σιβηρίας και εξυπηρετεί πτήσεις προς 79 πόλεις εντός και εκτός Ρωσίας. Το Novosibirsk 
είναι, επίσης, το επιστημονικό κέντρο της Σιβηρίας, καθώς εκεί εδρεύουν παραρτήματα 
της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, της Ρωσικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών και 
της Ακαδημίας Αγροτικών Επιστημών, ενώ στην πόλη λειτουργούν ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και τεχνολογικά πάρκα.  
 
 
Θέση της Περιφέρειας Novosibirsk στη Ρωσική Οικονομία  
 
 Ποσοστό 
Πληθυσμός 1,85% 
Ακαθάριστο Προίόν 1,20% 
Γεωργική Παραγωγή 2,20% 
Βιομηχανική Παραγωγή 0,96% 
Επενδύσεις Κεφαλαίου 1,01% 
Κύκλος Εργασιών Λιανικού Εμπορίου 1,91% 
*Στοιχεία έτους 2006 (Πηγή: Marchmont Investment Guide) 
 
 
OIKONOMIA 

Η Περιφέρεια διαθέτει φυσικό πλούτο, καθώς σε αυτή υπάρχουν κοιτάσματα 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων όπως άνθρακας, τύρφη, χρυσός, 
ζιρκόνιο, τιτάνιο και βωξίτης, ενώ διαθέτει και μεγάλες δασικές εκτάσεις. Αν και στην 
περιοχή εξορύσσεται πετρέλαιο (περί τους 1,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως), δεν 
υπάρχουν διυλιστήρια. Σχεδιάζεται, ωστόσο, η κατασκευή ενός στην πόλη Barabinsk. 
Στην Περιφέρεια υπάρχουν, επίσης, αποθέματα πόρων που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή κατασκευαστικών υλικών (πέτρες, χαλίκια, άμμος, ασβεστόλιθος, μάρμαρο), 
γεγονός που έχει ευνοήσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας αυτής.  

                                                   
1 Στοιχεία έτους 2006 
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Η γεωργία παίζει σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή οικονομία. To Novosibirsk 
διαθέτει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, εκ των οποίων άνω του 50% καλλιεργούνται. Κύρια 
παραγόμενα αγροτικά προϊόντα είναι τα δημητριακά (σιτάρι, βρώμη, κριθάρι, σίκαλη), τα 
λαχανικά και τα κτηνοτροφικά προίόντα. Το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων (άνω του 80%) ανήκει σε μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις. 

Σημαντικότερος βιομηχανικός τομέας της Περιφέρειας είναι αυτός της 
παραγωγής μηχανημάτων και της μεταλλουργίας. Άλλες σημαντικές βιομηχανίες είναι 
αυτές των κατασκευών, των χημικών και ιατρικών προϊόντων, της ξυλείας και των 
τροφίμων. Ορισμένες εταιρείες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
ραδιοηλεκτρονικής, της παραγωγής μηχανημάτων και αεροσκαφών, των χημικών και 
των πυρηνικών είναι μοναδικές για την υψηλή τεχνολογία τους και το εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό τους. Η παραγωγή μηχανημάτων, η μεταλλουργία, η βιομηχανία 
κατασκευαστικών υλικών και η βιομηχανία τροφίμων αποτελούν άνω του 80% της 
συνολικής βιομηχανικής παραγωγής της Περιφέρειας.   

Μεγάλη πρόκληση για το βιομηχανικό τομέα της περιοχής και, ειδικότερα, για τις 
βιομηχανίες παραγωγής μηχανών, μηχανημάτων και εξοπλισμού αποτελεί ο 
εκσυγχρονισμός των παραγωγικών μονάδων, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση 
τους έναντι του διεθνούς αναταγωνισμού. Οι υποδομές και οι διαδικασίες παραγωγής  
σε ορισμένους τομείς είναι παρωχημένες και απαιτείται η επανεπένδυση κεφαλαίων για 
την ανανέωση των υποδομών, προκειμένου η βιομηχανία να επιτύχει το μέγιστο της 
δυναμικότητάς της.  

Σημαντική ανάπτυξη παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στον τομέα του 
εμπορίου. Ο τομέας του λιανικού εμπορίου, στον οποίο κυριαρχούσαν οι παραδοσιακές 
ανοιχτές αγορές και τα πολυκαταστήματα της σοβιετικής εποχής, εκσυγχρονίζεται καθώς 
µεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης (π.χ. Metro, Lenta, Ramstor, Pyaterocka, Ikea) 
ανοίγουν καταστήματα στην περιοχή ενώ, παράλληλα, κατασκευάζονται και νέοι 
εμπορικοί χώροι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι επενδύσεις για την κατασκευή εμπορικών 
χώρων το 2007 ανήλθαν σε $86 εκ. Στην πόλη του Novosibirsk, το μέσο μηνιαίο 
εισόδημα ανέρχεται σε περίπου 12.750 ρούβλια ($500). Καθώς το εισόδημα των 
καταναλωτών βελτιώνεται, οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται και οι 
απαιτήσεις τους αυξάνουν.  

Το εξωτερικο εμπόριο της Περιφέρειας εμφανίζει αυξητικές τάσεις με κυριότερα 
εξαγόμενα προίόντα τις οργανικές και ανόργανες ενώσεις, άλλα ανόργανα χημικά 
προίόντα, τα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα και τα προϊόντα τους, τα 
μηχανήματα, τα εργαλεία, τις γεννήτριες, τους επιταχυντές σωματιδίων και τα προίόντα 
ξυλείας. Οι μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες της Περιφέρειας είναι οι: AO 
Khimkontsentratov, Novosibirsk Tin Smelter (Novosibirsky Olovokombinat), Novosibirsk 
Electrode Plant (Novosibirsky Elektrodny Zavod), Sibbiofarm, Barachinsky 
Eletromechanical Works (BEMZ), Vega, Antares, Astral-S, Kuibyshev Chemical Plant 
(Kuibyshevsky Khimzavod) και Listvyanskoe Mine Management (Listvyanskoe 
Shakhtoupravlenie). Τα κυριότερα προίόντα που εισάγονται στο Novosibirsk είναι 
ρουχισμός, ηλεκτρονικά μηχανήματα, οικιακές συσκευές, οπτικά μηχανήματα, έπιπλα, 
τρόφιμα κλπ.   
 Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ακολουθεί την ανάπτυξη της υπόλοιπης 
οικονομίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2006 στην Περιφέρεια λειτουργούσαν 
8 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών (π.χ. Raiffeisen Bank, Societe Generale, 
Commerzbank), 38 τράπεζες από άλλες περιοχές της Ρωσίας, 13 υποκαταστήματα της 
RF Sberbank και 12 τοπικές τράπεζες. Οι μεγαλύτερες τοπικές τράπεζες είναι οι URSA 
Bank, Novosibirskvnesthtorgbank, Levoberezhny και Novosibirsk Municipal Bank.  
 Σημαντική ανάπτυξη παρατηρείται τα τελευταία έτη στον τομέα των 
κατασκευών. Το 2006 κατασκευάστηκαν περί τα 844.000 τετραγωνικά μέτρα οικιστικών 
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χώρων, σημειώνοντας αύξηση 60% έναντι του 2005. Οι εξελίξεις αυτές έχουν επηρεάσει 
σημαντικά και τον κλάδο των κατασκευαστικών υλικών, ο οποίος ήταν ήδη 
ανεπτυγμενος στην περιοχή. Αν και το Novosibirsk είναι από τις κυριότερες περιοχές 
παραγωγής τσιμέντου στη Ρωσία, η αύξηση των κατασκευών έχει οδηγήσει σε 
σημαντικές ελλείψεις στην αγορά. Οι τιμές και των λοιπών βασικών κατασκευαστικών 
υλικών έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση. 
 Όπως είναι εύλογο στο Novosibirsk συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός 
ξένων εταιρειών που λειτουργούν στη Σιβηρία. Οι πλειοψηφία των ξένων εταιρειών 
προέρχονται από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Ξένες εταιρείες που διαθέτουν μονάδες στην 
περιοχή είναι μεταξύ άλλων η Coca Cola HBC Eurasia, Pepsi International Bottlers, 
Heineken Siberian Brewery.  H πορεία των ξένων επενδύσεων στην περιοχή φαίνεται 
στον κατωτέρω πίνακα: 
  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Συνολικές ξένες 
επενδύσεις  

 

Χιλιάδες δολλάρια 
ΗΠΑ 157 222 103 876 8 416 9 204 24 110 71 735 80 707

  άμεσες 
 

Χιλιάδες δολλάρια 
ΗΠΑ  151 782 89 077 772 4 341 13 826 5 923 16 879

  άλλες 
 

Χιλιάδες δολλάρια 
ΗΠΑ  5 338 14 741 7 644 3 834 10 105 64 931 63 070

  χαρτοφυλακίου 
 

Χιλιάδες δολλάρια 
ΗΠΑ  102 58 - 1 029 179 881 758

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Ρωσίας, Επεξεργασία στοιχείων Interfax. 
 
Οι τοπικές αρχές καταβάλουν προσπάθειες για την προσέλκυση επενδύσεων και τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Στο πρόγραμμα ανάπτυξης της Περιφέρειας σημαντική 
θέση έχει η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της με επικέντρωση σε 
τομείς οι μεταφορές και τα logistics, οι κατασκευές, τα ηλεκτρονικά μηχανήματα κλπ.  
 
 
 
 
Χρήσιμες Ιστοσελίδες: 
 
Διοίκηση Περιφέρειας Novosibirsk: http://www3.adm.nso.ru/ 
Δήμος Νοvosibirsk:  http://www.novo-sibirsk.ru/  
Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα Σιβηρίας: http://www.sibfo.ru/ 
Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Novosibirsk: http://eng.ngtpp.ru/ 


