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Συνάντηση του Συμβουλίου για την Στρατηγική Ανάπτυξη και τα Έργα Προτεραιότητας 

 

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου τ.έ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συμβουλίου για την 

Στρατηγική Ανάπτυξη και τα Έργα Προτεραιότητας υπό τον Ρώσο Πρόεδρο Vladimir Putin. Στη 

συνάντηση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Arkady Dvorkovich, ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Yevgeny Yelin, ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. 

Denis Manturov, ο Υπουργός Γεωργίας κ. Alexander Tkachev, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Anton 

Siluanov, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

κ. Sergei Katyrin, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ρωσικού Κέντρου Εξαγωγών κ. Petr Fradkov, ο 

Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Delovaya Rossiya κ. Alexei Repik, ο Πρόεδρος της 

Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών κ. Alexander Shokhin, ο Πρόεδρος του Οργανισμού 

Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων OPORA κ. Alexander Kalinin, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής του 

Προεδρικού Οικονομικού Συμβουλίου κ. Alexei Kudrin και άλλοι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και 

επιχειρηματικών φορέων. 

Βασικά θέματα της συνάντησης ήταν η ενίσχυση των εξαγωγών ρωσικών προϊόντων εκτός 

καυσίμων, καθώς και η αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων για την αντιμετώπιση 

των έντονων περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται.  

Ως προς το πρώτο θέμα, ο Ρώσος Πρόεδρος κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του τόνισε ότι κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ετών, κάποιες ρωσικές βιομηχανίες επιδεικνύουν σημαντικές 

εξαγωγικές δυνατότητες, οι οποίες όμως παραμένουν αναξιοποίητες μέχρι στιγμής. Αυτές 

περιλαμβάνουν την αυτοκινητοβιομηχανία και την κατασκευή αεροσκαφών, τη γεωργία και τις 

βιομηχανίες σιδηροδρομικού εξοπλισμού. Η ανάπτυξη των εξαγωγών αυτών μπορεί να δώσει 

ώθηση σε πολλές συνδεδεμένες εταιρείες παραγωγής στους τομείς της ελαφριάς και της βαριάς 

βιομηχανίας και των μεταφορών. Γι αυτό το σκοπό, απαιτείται η ανάπτυξη ενός ενοποιημένου 

συστήματος υποστήριξης των εξαγωγέων βιομηχανικών προϊόντων, το οποίο θα είναι ευέλικτο και 

ικανό να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της αγοράς και θα οδηγήσει στην απλούστευση του 

εξαγωγικού έργου των ρωσικών εταιρειών στις αγορές του εξωτερικού. 

Ειδική μνεία έκανε ο Πρόεδρος Putin στον αγροτικό τομέα δίνοντας εύσημα στις επιτυχημένες 

προσπάθειες της κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα. Τονίζοντας ότι οι ρωσικές εξαγωγές τροφίμων 

ανήλθαν το περασμένο έτος σε πάνω από 16,2 δισ. $ και ότι κατά το τρέχον έτος αναμένεται να 

φθάσουν σε περίπου 17 δισ. $, ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε για λόγους σύγκρισης ότι οι 

στρατιωτικές εξαγωγές, οι οποίες παραμένουν αμείωτες, εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 14,5 δισ. $.  

Τέλος, ο Πρόεδρος Putin αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των ρωσικών μικρο-μεσαίων 

επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού. Οι ΜΜΕ στη 

Ρωσία, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περίπου 5,8 εκ., συνεισφέρουν περίπου το 21% της 

οικονομίας, τη στιγμή που η συνεισφορά τους σε άλλες χώρες εκτιμάται σε 85% ή ακόμη και 90%. 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι στη Ρωσία υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο για βελτίωση της 

κατάστασης, καθώς η δραστηριότητα των ρωσικών μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων συνήθως 

περιορίζεται σε τοπικές ή περιφερειακές αγορές, με τις εξαγωγικές ευκαιρίες γι αυτές, ακόμη και 

όταν παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα ποιότητας, να είναι πολύ περιορισμένες. 



 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης κ. 

Yevgeny Yelin παρουσίασε στο Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις έργων, οι οποίες 

συνετάχθησαν από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Βιομηχανίας και Εμπορίου, το Υπουργείο Γεωργίας και το Ρωσικό Κέντρο Εξαγωγών. Οι 

προτάσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση των εξαγωγών προϊόντων εκτός καυσίμων τουλάχιστον 

κατά 7% ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη του 2018 αναμένεται ότι η αύξηση θα ανέλθει 

σε 15% σε σχέση με σήμερα, ενώ μετά το δεύτερο στάδιο (το 2025) οι εξαγωγές των προϊόντων 

εκτός καυσίμων σχεδόν θα διπλασιαστούν. 

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Yelin αναφέρθηκε στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που έχουν ήδη 

καθοριστεί: η αυτοκινητοβιομηχανία, η κατασκευή αεροσκαφών, η παραγωγή σιδηροδρομικού 

εξοπλισμού και η κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων. Η εφαρμογή του προγράμματος θα 

επιτρέψει τον διπλασιασμό των εξαγωγών των βιομηχανιών προτεραιότητας ως προς την αξία 

μέχρι το τέλος του 2018, ενώ μέχρι το τέλος του 2025, αναμένεται ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν 

πέντε φορές. Σύμφωνα με τον κ. Yelin, η κυβέρνηση πρόκειται να διαθέσει 16,5 δισ. ρούβλια το 

2017 για όλο το φάσμα των κινήτρων που θα παρασχεθούν για την ενίσχυση των εξαγωγών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της σύναψης προτιμησιακών και 

μη προτιμησιακών συμφωνιών που θα εξισορροπήσουν τα συμφέροντα των συμβαλλομένων μερών 

όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, αναφέροντας την ήδη συναφθείσα Συμφωνία Ελεύθερων 

Συναλλαγών μεταξύ της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και του Βιετνάμ, την υπό 

διαπραγμάτευση συμφωνία μεταξύ της ΕΟΕ με την Κίνα, καθώς και τις εν εξελίξει προετοιμασίες 

για την έναρξη συνομιλιών με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ινδία και το Ιράν. 

Επιπλέον, ο κ. Yelin αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης του εξαγωγικού δυναμικού 

αγροτοβιομηχανικού τομέα. Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση των εξαγωγών κατά 

τουλάχιστον 6,5%, σε όρους αξίας, σε ετήσια βάση. Οι κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν 

τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξαγωγών είναι το κρέας και τα παραπροϊόντα κρέατος, τα λίπη και 

λάδια, τα σιτηρά και τα μεταποιημένα τρόφιμα. 

Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, απαιτείται η 

ανάπτυξη θεσμών στήριξης των εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, το Ρωσικό Κέντρο Εξαγωγών 

πρόκειται να αναδειχθεί σε βασικό φορέα συντονισμού και υποστήριξης των εξαγωγών, με 

ανάπτυξη των υποδομών του τόσο σε περιφερειακό επίπεδο εντός της ρωσικής επικράτειας όσο και 

στις χώρες προτεραιότητας. Συνολικά, για το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να διατεθούν 16,5 δισ. 

ρούβλια. Στόχος της Κυβέρνησης είναι, μέχρι το τέλος του 2018, η αξία των ρωσικών εξαγωγών να 

διαμορφωθεί σε 30 δισ. δολ. ΗΠΑ και σε τουλάχιστον 40 δισ. δολ. ΗΠΑ έως το τέλος του 2025. 

Αυτό σημαίνει, ότι το κράτος θα παρέχει στήριξη σε περίπου 7.500 εξαγωγείς μέχρι τα τέλη του 

2018 και τουλάχιστον 12.000 εξαγωγείς μέχρι τα τέλη του 2025.  

Όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, ο Ρώσος Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το 2017 έχει 

ανακηρυχθεί σε Έτος Περιβάλλοντος στη Ρωσία, υπογράμμισε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός 

μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πιεστικών πλέον προβλημάτων που σχετίζονται με τη 

συσσώρευση περίπου 100 δισ. τόνων οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, 

έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες για την κατάρτιση χάρτη των χώρων υγειονομικής ταφής στη χώρα, 

προκειμένου να εντοπισθούν όσες λειτουργούν παράνομα. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση θα 

δημιουργήσει οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση των αποβλήτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

η επεξεργασία των αποβλήτων είναι πιο επικερδής από την καύση ή την ταφή. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Sergei Donskoy, o 

Ομοσπονδιακός Νόμος 458/29.12.2014 εισήγαγε ένα νέο σύστημα ρύθμισης της επεξεργασίας των 

αποβλήτων, και συγκεκριμένα, δημιούργησε έναν διαφανή μηχανισμό συλλογής, μεταφοράς και 

διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων σε κάθε περιφέρεια. Η Κυβέρνηση μέσω ενός 

περιβαλλοντικού τέλους που έχει επιβάλει αναμένει ότι θα συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια, τα 

οποία θα διατεθούν για την επιδότηση των περιφερειακών προγραμμάτων επεξεργασίας αστικών 

στερεών αποβλήτων  για τις περιφέρειες που εφαρμόζουν το νέο σύστημα. Κατά το διάστημα 2017-

2019, η Κυβέρνηση σχεδιάζει να εξαλείψει περισσότερες από 20 εγκαταστάσεις συσσωρευμένης 

περιβαλλοντικής μόλυνσης σε 20 πιλοτικές περιφέρειες. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2017 θα 



 

 

πραγματοποιηθεί απογραφή και θα καταρτισθεί μητρώο των εν λόγω εγκαταστάσεων, προκειμένου 

να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων από αυτές. 

Τέλος, επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου για την 

Προστασία του Περιβάλλοντος, την Οικολογία και τις Μεταφορές κ. Sergei Ivanov, ο οποίος 

τόνισε την επιτακτικότητα της κατασκευής νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης 

αποβλήτων, οι οποίες θα χρησιμοποιούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 

κυβέρνηση πρόσφατα εξέδωσε απόφαση για να ξεκινήσει η κατασκευή πέντε τέτοιων 

εγκαταστάσεων το 2017, το Έτος του Περιβάλλοντος. Το έργο θα υλοποιηθεί από την εταιρεία 

Rostec. Οι τέσσερις μονάδες πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιοχή της Μόσχας, όπου η 

κατάσταση είναι η πλέον πιεστική στη Ρωσία, με τη Μόσχα να δημιουργεί μόνη της 20 

εκατομμύρια τόνους στερεών οικιακών απορριμμάτων ετησίως, και το πέμπτο εργοστάσιο θα 

κατασκευαστεί στο Ταταρστάν. 

Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο για την Στρατηγική Ανάπτυξη και τα Έργα Προτεραιότητας 

αποτελεί συμβουλευτικό όργανο υπό τον Ρώσο Πρόεδρο και δημιουργήθηκε στις 30 Ιουνίου τ.έ., 

με σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ομοσπονδιακών αρχών, των αρχών των 

ρωσικών περιφερειών και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημόσιων οργανισμών, των 

επιστημονικών και άλλων οργανώσεων για την αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την 

στρατηγική ανάπτυξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την υλοποίηση των έργων προτεραιότητας. 

 
 

 


