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Οικονομικό σκέλος 

Κατά την ετήσια ομιλία του ενώπιον της Ομοσπονδιακής Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα 

την 1
η
 Δεκεμβρίου τ.έ., ο Ρώσος Πρόεδρος τόνισε ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η 

οικονομία της χώρας κατά τα τελευταία δύο χρόνια οφείλονταν όχι μόνο στους δυσμενείς 

εξωτερικούς παράγοντες, αλλά κυρίως στα εγγενή προβλήματα της ρωσικής οικονομίας, ήτοι 

την έλλειψη επενδύσεων, την περιορισμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την έλλειψη 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, τους περιορισμούς στον ανταγωνισμό και τα 

προβλήματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, παρά τη σοβαρή ύφεση που 

σημειώθηκε το 2015 (-3,7%), η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά το τρέχον έτος 

και ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από το -0,3% στο τέλος του 

έτους. Επιπλέον, η επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας και η θεαματική μείωση του 

πληθωρισμού από 12,9% το 2015 κάτω από 6% το 2016, αποτελούν σημαντικότατες 

επιτυχίες. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι χωρίς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, 

οι οποίες θα απελευθερώσουν νέες αναπτυξιακές δυνάμεις στη ρωσική οικονομία, η 

βιωσιμότητα της ανάπτυξης και των ανωτέρω επιτευγμάτων τίθεται εν αμφιβόλω.   

Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, σημαντικός ήταν ο ρόλος των 

υποστηρικτικών προγραμμάτων που εφήρμοσε η Κυβέρνηση, τα οποία πρόκειται να 

συνεχιστούν. Στο πλαίσιο αυτό, ειδική μνεία έκανε ο Ρώσος Πρόεδρος σε συγκεκριμένους 

τομείς, οι οποίοι αποτελούν παραδείγματα της επιτυχημένης πολιτικής που ακολουθήθηκε.  

Στον αγροτικό τομέα της χώρας, η ανάπτυξη που σημειώνεται είναι θεαματική, με 

αποτέλεσμα σήμερα οι εξαγωγές του κλάδου να ξεπερνούν τις εξαγωγές όπλων της χώρας, 

ενός τομέα στον οποίο η Ρωσία παραδοσιακά είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστική. Αντιδρώντας 

στην επιβολή κυρώσεων από τη Δύση έναντι της χώρας, η Κυβέρνηση υιοθέτησε 

συγκεκριμένα αντίμετρα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα 

της χώρα και την εντυπωσιακή αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Η στήριξη του τομέα αυτού 

πρόκειται να συνεχιστεί, μέσω της απονομής μεγαλύτερης αυτονομίας στις περιφέρειες να 

θέτουν οι ίδιες τις προτεραιότητές τους και να αξιοποιούν όπως κρίνουν καλύτερα τις 

κρατικές επιδοτήσεις, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των αγροτικών συνεταιρισμών, 

προκειμένου να καταφέρουν να διεισδύσουν σε νέες αγορές.  

Σημαντικές είναι και οι επιδόσεις της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία σύμφωνα με τον Ρώσο 

Πρόεδρο αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της 

Κυβέρνησης. Ο εκσυγχρονισμός της οδήγησε όχι μόνο στην αύξηση της παραγωγής, αλλά 

και στη σημαντική άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας. Στόχος είναι η αύξηση του 



μεριδίου των μη-στρατιωτικών προϊόντων (civilian goods) που παράγει η αμυντική 

βιομηχανία και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους τομείς της υγείας, της 

ενέργειας, αεροπορίας και ναυπηγικής, εξερεύνησης του διαστήματος και των λοιπών 

κλάδων υψηλής τεχνολογίας. Έτσι, ενώ το ποσοστό των μη-στρατιωτικών προϊόντων στη 

συνολική παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας είναι φέτος στο 16,1%, το 2025 θα πρέπει να 

φτάσει το 30% και το 2030 σε τουλάχιστον 50%. 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Πούτιν αναφέρθηκε στη θεαματική ανάπτυξη του κλάδου των 

τεχνολογιών πληροφορικής, όπου οι εξαγωγές των εταιρειών του κλάδου διπλασιάστηκαν 

κατά τα τελευταία πέντε έτη, ενισχύοντας ταυτόχρονα και τα έσοδα του προϋπολογισμού 

από τις εισφορές και φορολογικές πληρωμές των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, όλα τα ανωτέρω επιτεύγματα αποδεικνύουν ότι η ρωσική 

οικονομία μεταλλάσσεται, εκσυγχρονίζεται και γίνεται ολοένα και πιο εξωστρεφής. Στις 

επόμενες προτεραιότητες περιλαμβάνεται η αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος εντός 

του 2018, η στενή παρακολούθηση της εφαρμογής, κυρίως από τις περιφέρειες, των 

θεσμικών αλλαγών που έχουν ήδη υιοθετηθεί για τη ρύθμιση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, η βελτιστοποίηση των μηχανισμών ελέγχου και επιθεωρήσεων για να 

αποφευχθεί η κατάχρηση εξουσίας από τα αρμόδια όργανα, η ανάπτυξη του μη τραπεζικού 

χρηματοοικονομικού τομέα για την προσέλκυση κεφαλαίων από επενδυτές και ιδιώτες μέσω 

ομολόγων και άλλων μηχανισμών, η διευκόλυνση του δανεισμού των μικρών επιχειρήσεων, 

η έμπρακτη και στοχευμένη στήριξη της έρευνας και τεχνολογίας, με στόχο τη δημιουργία 

μίας πραγματικά ψηφιακής οικονομίας, μέσω της υιοθέτησης προγράμματος ευρείας 

κλίμακας με τη συμμετοχή ρωσικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, επιστημονικών και 

ερευνητικών κέντρων. 

 


