
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Όπως προαναφέρθηκε, από το 1998, μετά την οικονομική κρίση, και ιδιαίτερα 

μετά το 2000, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας παρουσίασε μείωση κατά -
8,5% το 2009 (+5,6% το 2008).  

Ιδιαίτερα την περίοδο μετά το φθινόπωρο του 1998, η ονομαστική αξία του ΑΕΠ 
αυξήθηκε πάνω από τρεις φορές μέχρι το 2008 φθάνοντας τα 1.654 δις $ ,ενώ το 2009 
περιορίσθηκε στα $1.254  δις. Παράλληλα ενώ το επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής 
αυξήθηκε κατά 60% περίπου. Παρόλα αυτά το 2009 η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε 
μειώθηκε κατά 11,2%. 

Βασικοί άξονες του νέου οικονομικού προγράμματος της ρωσικής κυβέρνησης 
είναι: 
1. Δημοσιονομική σταθερότητα: Μετά την οικονομική κρίση του 1998, η Ρωσία 

σημειώνει συνεχή βελτίωση των δημοσιονομικών της δεδομένων. Ιδιαίτερα μετά το 
2002, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού ανήλθε σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, τα έσοδα 
του προϋπολογισμού ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις, ένεκα κυρίως των εσόδων 
από τις εξαγωγές πετρελαίου. 

 
ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
  
Έσοδα (δις $) 40,0 55,0 69,5 79,5 118,0 181,0 181,0 185,0 266,0 85,0 
Έσοδα (% Α.Ε.Π.) 15,4 17,7 20,0 18,4 20,4 23,6 20,7 11,7 15,9 16,1 
Δαπάνες (δις $) 33,9 45,4 64,7 76,5 93,0 124,0 153,0 157,0 263,0 220,0 
Δαπάνες (% Α.Ε.Π.) 13,0 14,6 18,6 17,7 16,1 16,2 17,5 9,9 15,7 22,9 
Εξωτερικό Χρέος (δις $) 160,0 146,3 152,3 186,0 213,5 257,2 310,6 355,0 484,7 479,9 

 
2. Περιορισμός του εξωτερικού χρέους: Θετικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στον 

περιορισμό του εξωτερικού χρέους, αφού το ποσοστό του σε σχέση με το ΑΕΠ 
μειώθηκε από 61,6%, το 2000, σε 27,5%, το 2006. Το δημόσιο εξωτερικό χρέος 
συνεχίζει να μειώνεται και έφθασε το 7,1% του ΑΕΠ το 2006. Αντίθετα, το ιδιωτικό 
εξωτερικό χρέος συνεχίζει να αυξάνεται μετά το 2003. Πιο συγκεκριμένα, το 2005, 
το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά $50 δις και έφθασε τα $150 δις (15% 
ΑΕΠ). 

3. Νομισματική Σταθερότητα: Μετά τα πρώτα σταθεροποιητικά μέτρα της κυβέρνησης, 
το 2000, και την υποτίμηση του ρουβλίου, άρχισαν να λαμβάνονται μέτρα 
νομισματικής σταθερότητας. Παράλληλα, στη νομισματική αυτή σταθεροποίηση 
συνέβαλαν και τα μεγάλα έσοδα της χώρας από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών. 
Σημειώνουμε επίσης την σωστή πολιτική επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας της 
χώρας. 

4. Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος: Ένα από τα πρώτα μέτρα μετά την ανάληψη 
της εξουσίας από τον Πούτιν ήταν η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και η 
προσέλκυση επενδύσεων. 

5. Προσέλκυση ξένων επενδύσεων: Βασίζεται στη βελτίωση των όρων λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών (καταπολέμηση γραφειοκρατίας, 
πρόοδος της διαδικασίας διοικητικής αποκέντρωσης, επίσπευση ιδιωτικοποιήσεων, 
μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος, φορολογικές διευκολύνσεις). 

6. Μέτρα κοινωνικής πολιτικής:  Η ρωσική Κυβέρνηση, υποκινούμενη κυρίως από την 
αύξηση των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών, προώθησε τέσσερα 
προγράμματα ύψιστης εθνικής προτεραιότητας: α) βελτίωση της δημόσιας υγείας, β) 
βελτίωση του εκπαιδευτικού τομέα (ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για 38.000 
σχολεία), γ) ενίσχυση των κοινωνικών κατοικιών και δ) ενίσχυση της γεωργίας. 

7. Περιορισμός της ανεργίας: Οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στην οικονομική 
ανάπτυξη της Ρωσίας. Το 2000, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ενίσχυση της 
απασχόλησης και έθεσε ως στόχο της τον περιορισμό της ανεργίας. 


