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Αναθεώρηση των “Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις δραστηριότητες της Ρωσικής 
Κυβέρνησης για την περίοδο μέχρι το 2018” 

 

Ο Ρώσος Πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ υπέγραψε την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015, μια 
νέα έκδοση των "Κατευθυντηρίων γραμμών για τις δραστηριότητες της κυβέρνησης της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας για την περίοδο μέχρι το 2018". 

Οι κύριες δραστηριότητες της κυβέρνησης έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό 
Νόμο «Περί της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας» και καθορίζουν τους στόχους και 
τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. Το έγγραφο έχει ως στόχο την εφαρμογή των διαταγμάτων του 
Προέδρου της Ρωσίας από τις 7 Μαΐου 2012, σχετικά με την μακροπρόθεσμη κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την περίοδο έως το 2020. Η 
προηγούμενη έκδοση είχε εγκριθεί στις 31 Ιανουαρίου 2013. 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών, η ρωσική κυβέρνηση 
εντοπίζει τρεις βασικές προκλήσεις στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας τα 
ερχόμενα έτη. 

Την πρώτη θέση μεταξύ των προκλήσεων κατέχει η πτώση των τιμών των βασικών 
προϊόντων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα μέταλλα. Με τις εξαγωγές ενέργειας 
να αποτελούν περίπου το 65% των ρωσικών εξαγωγών κατά το πρώτο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους, και τις εξαγωγές μετάλλων και προϊόντων τους να υπολογίζεται ότι 
ανέρχονται σε περίπου 10%, οι μειώσεις αυτές πλήττουν καίρια τη ρωσική οικονομία. 

Αυτές οι αλλαγές στην αγορά εμπορευμάτων έχουν ένα "μακροπρόθεσμο χαρακτήρα”, 
σύμφωνα με το έγγραφο της κυβέρνησης, που σημαίνει ότι η χώρα θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στα νέα αυτά δεδομένα των μειωμένων εσόδων από τις εξαγωγές. 

Ως δεύτερη πρόκληση καταγράφονται οι γεωπολιτικές εντάσεις. Σύμφωνα με τη Ρωσική 
κυβέρνηση, οι γεωπολιτικές εντάσεις προκαλούν αυξημένη οικονομική και πολιτική 
αβεβαιότητα, εμποδίζοντας την πρόσβαση στις ξένες αγορές για τη χρηματοδότηση του 
χρέους και περιορίζοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών από το εξωτερικό. 

Ο περιορισμός της πρόσβασης των ρωσικών εταιρειών σε ξένα κεφάλαια έχει μειώσει 
σημαντικά τις επενδύσεις σε νέες υποδομές, ενώ οι δυτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές 
τεχνολογίας εμποδίζουν την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της ρωσικής βιομηχανίας. 

Η τελική πρόκληση που παρατίθεται στο έγγραφο της κυβέρνησης είναι η μείωση του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού στη Ρωσία, ένα πρόβλημα που έχει τις ρίζες του στην 
οικονομικο-κοινωνική κρίση της δεκαετίας του 1990, η οποία οδήγησε σε μείωση του ρυθμού 
γεννήσεων. Σύμφωνα με το έγγραφο, στα επόμενα χρόνια αναμένεται ετήσια μείωση του 
αριθμού των ατόμων σε ηλικία εργασίας κατά 1.000.000 άτομα, με σαφείς επιπτώσεις τόσο 
στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας. 

Η αντιστροφή αυτής της κατάστασης θα απαιτήσει μια σειρά από ριζικές μεταρρυθμίσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, της μείωσης του αριθμού των 
εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και τις δημόσιες επιχειρήσεις, της διευκόλυνσης της ξένης 
εργασίας και της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης. 



Επιπλέον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κυβέρνησης, πέρα από τις τρεις 
αυτές προκλήσεις, κατά την εφαρμογή πολιτικών για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαρθρωτικά προβλήματα της ρωσικής οικονομίας, 
τα οποία συνοψίζονται στα εξής: α) συσσωρευμένες διαρθρωτικές ανισορροπίες, όπως 
μείωση του μεριδίου των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, αύξηση της εξάρτησης της 
οικονομίας από τα “ασταθή” έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, χειροτέρευση της 
ποιοτικής και ποσοτικής διάρθρωσης του προϋπολογισμού, β) υψηλό μερίδιο παρουσίας του 
κράτους στην οικονομία με μειωμένη όμως αποτελεσματικότητα, που οδηγεί σε αύξηση του 
κόστους και μείωση της ανταγωνιστικότητας, γ) ανάγκη για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και 
την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, και δ) υστέρηση στον τομέα της τεχνολογίας σε σχέση με 
τον υπόλοιπο κόσμο, και κυρίως σε τομείς όπως τα νέα υλικά, η νανοτεχνολογία, η 
πληροφορική, τα φαρμακευτικά προϊόντα και η βιοτεχνολογία, η μικροηλεκτρονική. 

Η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών προβλημάτων, μέσα από μία σειρά διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου 
αναπτυξιακού μοντέλου της ρωσικής οικονομίας. Το νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης θα 
εφαρμοσθεί εάν συντρέχουν δύο βασικές προϋποθέσεις: 

i. Μακροοικονομική σταθερότητα: σημείο αναφοράς της μακροοικονομικής πολιτικής 

είναι η επίτευξη του στόχου για πληθωρισμό 4% και η εξάλειψη του ελλείμματος του 

προϋπολογισμού από το 2017 χωρίς την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης. Για 

την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

δαπανών του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, οι οποίες θα πρέπει να μειώνονται 

κατά 5% ετησίως, σε πραγματικούς όρους, το 2016 και το 2017. Αυτή η δυναμική, σε 

συνδυασμό με άλλα μέτρα, θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μείωση του 

πληθωρισμού στις τιμές-στόχους, η οποία θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην 

Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας για την άσκηση νομισματικής πολιτικής και θα 

διασφαλίσει την αύξηση της διαθεσιμότητας των πιστώσεων για επενδύσεις. 

ii. Βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης: η πολυπλοκότητα των προκλήσεων 

που αντιμετωπίζει η χώρα θέτει τις υψηλότερες απαιτήσεις για τη λειτουργία του 

κρατικού μηχανισμού και το συντονισμό μεταξύ όλων των κλάδων της κυβέρνησης. 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών απαιτείται ο εκσυγχρονισμός και η 

βελτιστοποίηση του υπάρχοντος συστήματος, η κατάρτιση του διοικητικού 

προσωπικού και η μετάβαση προς τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής 

και διοίκησης. 

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα είναι η επαναφορά 
της ρωσικής οικονομίας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και η επίτευξη μέχρι το 2020 των 
ακόλουθων στόχων: 

o αύξηση του μεριδίου των συνολικών επενδύσεων στο ΑΕΠ στο 22-24% (για το 2015 

αναμένεται 17,8%) 

o μείωση του μεριδίου των δαπανών του ενοποιημένου προϋπολογισμού (consolidated 

budget) στο 35% του ΑΕΠ (2014 – 38,3%) 

o αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών εκτός καυσίμων στο σύνολο των εξαγωγών στο 

45% (2014 - 30,2%) 

o μείωση του μεριδίου των εισαγωγών στο λιανικό εμπόριο σε 38% (2014 - 44%) 

o βελτίωση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην κατάταξη της παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας 

o συμπερίληψη τουλάχιστον 3 ρωσικών πανεπιστημίων στα 100 κορυφαία 

πανεπιστήμια του κόσμου και τουλάχιστον 10 ρωσικών πανεπιστημίων στα 200 

κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου έως το 2018 

o ιδιωτικοποίηση της πλειοψηφίας των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας έως το 2018 (εκτός των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων) 



o αύξηση του προσδόκιμου ζωής στη Ρωσική Ομοσπονδία στα 74 χρόνια μέχρι το 

2018 

o αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1,5 φορές από τα επίπεδα του 2011 έως το 2018  

o δημιουργία τουλάχιστον 25 εκ. θέσεων εργασίας υψηλής απόδοσης έως το 2020 (οι 

δύο τελευταίοι στόχοι καθορίζονται από το διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας της 7ης Μαΐου 2012 № 596 "Περί της μακροπρόθεσμης οικονομικής 

πολιτικής της Κυβέρνησης”). 

 


