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INTRODUCERE
Rusia în ultimile două secole a încercat să pună în aplicare diverse strategii de recuperare
a decalajului de modernizare față de statele industrializate. S-au făcut două mari încercări de
a obține rezultatul preconizat: reforma din 1861 și Revoluția socialistă din 1917. Din păcate
ambele strategii au eșuat.
După prăbușirea URSS, Rusia s-a trezit îndepărtată spre interior - spre nord-est. Drept
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urmare, majoritatea căilor ferate și autostrăzi, conducte, rute aeriene trec pe teritoriul statelor
străine, ceea ce înrăutățește în mod semnificativ situația economică pentru Rusia. Rusia a moștenit
60% din potențialul economic al URSS. Cu toate acestea, ca urmare a subfinanțării ulterioare pe
termen lung, cea mai importantă parte a acestui potențial: principalele active de producție (în
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special partea activă - utilaje și echipamente) eerau uzate. Ca urmare, până în a doua jumătate a
anilor 90, aproximativ 70% din mijloacele fixe aveau o durată de viață de 20 sau mai mulți ani,
adică au nevoie de înlocuire imediată. La fel, Federația Rusă a moștenit aproximativ 70% din
relațiile economice externe ale URSS. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că dezvoltarea lor
ulterioară nu a avut mare succes. Marea majoritatea a statelor ex-socialiste s-au orientat spre
partenerii cu economii dezvoltate. Ieșirea din această situație în condiții noi pentru Rusia poate fi
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dezvoltarea legăturilor economice mondiale și integrarea în economia mondială.
Condiția pentru avansarea cu succes a Rusiei pe calea progresului economic este, în primul

rând, concentrarea eforturilor și resurselor proprii asupra formării unei economii de piață eficiente,
avansate tehnologic și competitive. Având în vedere faptul că 70% din teritoriul Federației Ruse

se află în zone cu condiții climatice dure și doar 35% din terenurile agricole rusești sunt în zone
propice dezvoltării economice, au determinat, în mare parte orientarea strategiilor de dezvoltare
economică a Rusiei.
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Problema asigurării creșterii economiei rusești este una dintre cele mai importante

probleme pentru întreaga societate rusă în ansamblu, dar și pentru întreaga comunitate glaboală:
Rusia deține cele mai importante resurse materiale, și stabilitatea economico-politică a Rusiei este
factorul cel mai important în stabilitatea socio-economică la nivel global.
Interesul pentru creșterea economică din Rusia de astăzi a atras invariabil atenția

economiștilor din toate țările și în orice moment. Acesta este probabil unul dintre cele mai
controversate subiecte în istorie economiei. Această situație este ușor de explicat: într-o Rusia în
care economia crește, aproape orice problemă politică și socială este rezolvată. Totuși
particularitatea economiei ruse, este tendința excesivă a acesteia pentru aportul în militarizare,
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contribuind astfel la consolidarea geo-economică, și geopolitică în același timp a Rusiei, cât și a
spațiului Euro Asiatic. Acest rol, pe care îl joacă Rusia în echilibrul global este unul extrem de
important. Experiența politico-ideologică a Rusiei a marcat un secol de

disfuncții socio-

economice pentru o bună parte din statele lumii în secolul XX. Prin urmare echilibrul politicoeconomic al Rusiei constituie baza echilibrului socio-economic la nivel global la etapa actuală.
Fără îndoială, acestea sunt cele mai controversate probleme din istoria econimiei Rusiei,
inclusiv în ceea ce privește interpretarea acesteia ca o economie circulară. Dezvoltarea economiei
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Rusiei a fost întotdeauna sub „ochiul vigilent” al orientării sale politico-ideologice, iar
interpretarea teoretică a economiei ruse a depășit cu mult implementarea practică a acesteia.

Scopul acestui studiu este de a analiza esența și conținutul problemelor care apar în
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Federația Rusă.
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dezvoltarea economiei moderne rusești și perspectivele implementării economiei circulare în
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CAPITOLUL I. STUDIU INTRODUCTIV PRIVIND ECONOMIA RUSĂ
1.1. Particularități ale sistemului socio-economic Rus
Rusia (numele oficial Federaţia Rusă) situată în estul Europei şi nordul Asiei, este cel mai
întins stat al globului având o suprafaţă de 17.075.400 km2. Se învecinează în sud-est cu R.P.D.
Coreeană ( pe 50 km), în sud cu Mongolia, R.P. Chineză, Kazahstan, Marea Caspică, Azerbaidjan,
Georgia, Marea Neagră, iar în sud-vestul Rusiei europene cu Ucraina şi Belarus; în vest cu
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Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda şi Norvegia ( pe 135 km). Rusia are în est o largă ieşire la
Oceanul Pacific (Marea Bering, Marea Ohotsk, Marea Japoniei), iar în nord la mările şi Oceanul
Arctic.

După abolirea iobăgiei în 1861 și introducerea reformelor burgheze, Rusia, dintr-o Rusia
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agrară, înapoiată, s-a transformat într-una agrar-industrială: s-a creat rapid o rețea feroviară, s-a
dezvoltat industria, s-au format noi tipuri de industrii (anterior totalmente necunoscute pentru
Rusia), s-au format noi zone de producție industrială și agricolă capitalistă, ceea ce a dus la
importante schimbări sociale și economice. În 1861, lungimea căilor ferate în Rusia era de 1.488
de verste, douăzeci de ani mai târziu - 21.155, și până în 1900 - 47.800. Până în anii 80 ai secolului
al XIX-lea, revoluția industrială a fost finalizată, iar în anii 90 Rusia a cunoscut o perioadă
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creştere. S-a format baza industrială și tehnică a capitalismului rus, iar industria pe scară largă a
preluat rolul principal în economie. În cei patruzeci de ani post-reformă, numărul fabricilor și
uzinelor a crescut de la 2,5 la 9 mii. Volumul producției industriale a crescut de aproape 8 ori, iar
Rusia era pe locul cinci în lume după acest indicator.1
Esența formării relațiilor capitaliste în Rusia a rămas aceeași ca și în țările din Europa de

Vest. Dar, în ciuda similitudinii acestor procese, stabilirea sistemului capitalist în Rusia a avut o
serie de trăsături semnificative. Trebuie subliniat faptul că, spre deosebire de țările din Europa de
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Vest, Rusia a avut propriile sale particularități în dezvoltarea unor ramuri ale industriei grele și a
construcțiilor feroviare, care a constat în intervenția directă a guvernului, pe de o parte, și în
atragerea de capital străin, pe alte. În 1890, mai mult de 25% din totalul capitalului social din Rusia
aparținea străinilor, mai mult capitalul intern și industriile aparțineau altor grupuri etnice decât ruși
(evrei, polonezi etc.).2 Investițiile străine au crescut la începutul anilor 90 de la 214,7 milioane de
ruble. până la 975 milioane de ruble. În 1900, 70% din totalul capitalului investit în industria
1

Bartlett, Roger. (2003). Serfdom and State Power in Imperial Russia. European History Quarterly - EUR HIST Q.
33. 29-64. 10.1177/0265691403033001638.
2
Dennison, Tracy. (2011). Household formation, institutions, and economic development: Evidence from imperial
Russia. The History of The Family. 16. 456-465. 10.1016/j.hisfam.2011.07.001.
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minieră, 72% în inginerie mecanică și prelucrarea metalelor, 31% în industria chimică, erau de
origine străină, în principal engleză, franceză, belgiană. Ponderea capitalului străin în industria
ușoară și alimentară a fost mică. În ceea ce privește topirea fierului, Rusia a depășit Belgia,
Austria-Ungaria și Franța. Ponderea s-a în producția mondială de fontă a crescut la 7%.
Totuși paradoxul social-economic rus, poate fi rezumat la afirmația lui Lenin, care a numit
reforma țărănească din 1861 o „lovitură de stat”. Astfel, la doar 50 de ani de la reforma agroindustrială din Rusia țaristă se discuta deja despre o contrareformă (o altă lovitură de stat), care
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urma să inverseze radical cursul social-economic în spațiul rus și a țărilor din vecinătate Rusiei.
Această reformă a fost efectuată „de sus”, și a păstrat vestigiile iobăgiei în toate domeniile vieții
sociale și a lăsat o amprentă asupra evoluției post-capitaliste din Rusia sovietică. Dacă înainte de
reformă, țăranii erau în mare parte țărani mijlocii, atunci după aceasta, din cauza plăților și
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concurenței ridicate, Rusia a devenit sărăcită și stratificată. În anii 80, 20% dintre țăranii bogați
dețineau mai mult de jumătate din terenurile țărănești (32% comunale, 66% cumpărate și 60%
închiriate de la un proprietar), cei mai săraci țărani, care reprezentau 50%, aveau 20% din
terenurile țărănești, țărani mijlocii (30% din gospodăriile țărănești) - aproximativ 30%. Trebuie
remarcat faptul că majoritatea terenurilor kulak nu erau comunale, ci cumpărate sau închiriate de
la un proprietar.3
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Întreprinderile de stat au constituit un sector special al industriei rusești. Guvernul credea că

nu ar trebui să depindă de capitalul privat pentru a dota armata. Producția de arme de calibru mic
a fost concentrată la fabricile de stat Izhevsk, Tula și Sestroretsk. Fabricile de stat au fost sprijinite
prin finanțare bugetară. Prețul real al produselor lor era adesea necunoscut. Profit, pierderi, cost astfel de concepte nu erau cunoscute la fabricile de stat. Chiar și în mod convențional, acest tip de
management poate fi greu numit capitalist. În Rusia, întreprinderile de stat au apărut în era prereformă, sub Alexandru al II-lea, unele dintre ele erau private, însă ulterior guvernul le-a
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naționalizat.4 În cursa mondială a înarmărilor de la sfârșitul secolului IXI, guvernul rus a cheltuit

sume uriașe de bani pentru nevoile militare. Consecințele s-au reflectat rapid în situația socio-

economică de ansamblu a Rusiei. La 2 septembrie 1899, prețul acțiunilor companiilor industriale
de top a scăzut brusc pe bursa de la Sankt Petersburg. Intervenția guvernului nu a restabilit
echilibrul. Din 1900, a început o scădere a ratelor de creștere, apoi a volumelor de producție într-

3

Stanziani, Alessandro. (2010). Revisiting Russian Serfdom: Bonded Peasants and Market Dynamics, 1600s–1800s.
International Labor and Working-Class History. 78. 12 - 27. 10.1017/S0147547910000098.
4
Wegren, Stephen. (2005). Peasants’ Moral Economy and Implications for Russia’s Agrarian Capitalism.
10.1057/9780230601130_6.

5

o serie de ramuri ale industriei grele. În același timp, industria textilă și alimentară a menținut rate
de creștere ridicate; în general, nu a existat o scădere a producției în industrie.
Această caracteristică a stratificării agroindustriale a Rusiei țariste a servit drept bază pentru
radicalizarea politică, și ca prin urmare, temei, pntru forțele ”boșevice” de a-și materializa ideile
revoluționare comuniste. Cât despre proletariat, acesta a apărut pe arena politică mai devreme
decât burghezia. Deja la sfârșitul anilor '80 - începutul anilor '90 ai secolului al XIX-lea, muncitorii
au devenit nu numai participanți activi la primele cercuri și grupuri marxiste din Rusia, ci și
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inițiatori ai acțiunilor politice.
Concluzie:

Economia rusă în perioada post-reformă a fost caracterizată printr-o structură mixtă:
producția capitalistă la scară largă a coexistat cu agricultura țărănească patriarhală, proprietarul
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semi-feudal și mărfurile la scară mică în oraș și în mediul rural. În contrast puternic: industria în
plină expansiune și agricultura stagnantă. Capitalul inițial a fost colectat încet și acest lucru a
deschis calea pentru investiții străine. Modernizarea s-a întins pe o perioadă lungă de timp și a avut
un caracter de recuperare în raport cu țările europene.

Descriind unele procese sociale, trebuie remarcat faptul că „impunerea capitalismului de
sus” a dus la o întârziere a consolidării în clasa burgheziei ruse și la dezvoltarea socială și politică
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a proletariatului rus. Mai mult, separarea sectorului economic, de industria militară a Rusiei
(subvenționată exclusiv din bugetul de stat) a pus bazele victoriei forțelor comuniste (bolșevice)
în fața economiei reale.

1.2. Modele de dezvoltare economică a Rusiei la etapa actuală

1.2.1. Reformele și constituirea economiei Federației Ruse după destrămarea URSS
Discuția asupra problemelor socio-economice ale Rusiei moderne se desfășoară adesea
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izolat de experiența altor țări. Rusia, timp de un secol (secolul XX) a trecut prin două fenomene
mari de restrtucturare a economiei, antrenând în aceste procese statele care au format URSS.
Analiza fenomenului socio-economic rus nu poate avea loc decât într-un context politico-

istoric. Particulartitățile socio-economice ale Rusiei ține exclusiv de antrenarea ”vecinătății” în
proiectul politic global pe care l-a jucat Rusia în secolul XX. Astfel, Rusia modernă a intrat pe

arena mondială cu o vastă experiență istorică în relațiile interstatale și o rețea extinsă de legături
multilaterale și bilaterale din punct de vedere militar și economic, care adesea nu pot fi separate
unul de altul. Procedând astfel, Rusia presovietică și sovietică s-a bazat pe tradițiile stabile ale
diplomației rusești și sovietice pentru a antrena economic statele vecine înntr-un spațiu comun,

6

adesea cu pierderi substanțiale pentru economia proprie.5 În același timp, a trebuit să reformuleze
și să aducă în acest proces de consolidare a unei economii comune cu statele vecine (ulterior state
sovietice) resurse financiare și materiale considerabile pentru a asigura sarcinile cheie de politică
externă care reflectă cel mai adecvat caracteristicile acestei etape istorice a Rusiei de a-și consolida
poziția s-a în lume.
Dezvoltarea economică a Rusiei timp de aproape două secole a avut un scop și un conținut
în comun cu dezvoltarea altor țări. Sistemul economic sovietic a devenit un mecanism puternic
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pentru acumularea capitalului material. Componenta s-a materială și tehnică era adecvată bazei
materiale și tehnice a industrialismului timpuriu și a începutului crizei de la sfârșitul anilor '60 ai
secolului XX. Acest process coincide cu trecerea economiei mondiale la industrialismul târziu.6
Sub influența contradicțiilor interne și a reformelor în curs, sistemul economic sovietic însuși
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s-a dezvoltat spre relații economice de piață. Sistemul economic care s-a conturat la începutul
anilor '80 în Rusia nu poate fi interpretat fără ambiguitate ca fiind unul bazat pe ”non-piață”, și
diferă semnificativ de sistemul de relații de piață din țările dezvoltate. La începutul celui de-al
cincilea val de reforme, rezultatul modernizării economice în URSS a urmat formarea unui tip
hibrid de piață - un sistem economic specific, care se baza pe reformarea mecanismelor „pieței
birocratice”. Specificitatea industrializării Rusiei sovietice a fost că fondurile pentru
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implementarea ei au fost retrase din producția existentă și nu au fost create în cursul acumulării de
capital natural. În Rusia, a existat întotdeauna o schimbare în domeniile de investiții - fondurile au
fost direcționate în principal către industria militară și industriile conexe. 7
Este evident că redrersarea socio-economică a Rusiei de la sfârșitul secolului XX diferă

semnificativ de creșterea redresării după războiul civil și revoluție la începutul secolului. În primul

rând, nivelul producției scade în 1991-1998, acesta a fost semnificativ mai scăzut decât în timpul
revoluției și al războiului civil. Prin urmare, ritmul de recuperare în perioada 1991-1998 a fost și
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mai scăzut. Totuși, o serie de procese care au fost caracteristice creșterii de recuperare a perioadei
NEP-ului s-au manifestat și în Rusia de astăzi. De exemplu, Comitetul de planificare a statului
sovietic rus a pornit de la faptul că, fără investiții de capital la scară largă, nu este posibil să se
aducă volumul producției industriale până în 1927-28 la 50% față de cel dinaintea războiului
(1914-1917). În realitate, până în 1927-28, producția industrială ajunsese aproape la nivelul celei

5

Belousov, A.. (2006). Scenarios of Russia's economic development: A fifteen-year outlook. Studies on Russian
Economic Development - Stud Russ Econ Dev. 17. 1-33. 10.1134/S1075700706010011.
6
Cromley, Ellen & Bater, James. (1989). The Soviet Scene: A Geographical Perspective. Economic Geography. 65.
260. 10.2307/143843.
7
O'Brien, David. (2006). Das social Kapital : institutions and entrepreneurial networks in Russia's exit from socialism.
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din 1913.8 O situație similară se observă la sfârșit de secol XX. Guvernul rus a prognozat o scădere
de 2,2%, până la 0,2%, PIB pentru 2000, FMI a prognozat o creștere de 1,5%, în timp ce creșterea
reală a fost de 9%. 9
Acum 22 de ani, în 1999, Rusia ieșea dintr-o criză severă care s-a transformat într-o o
recesiune economică profundă, cu o depreciere fără precedent a rublei și o scădere a veniturilor. A
urmat apoi o creștere cu 6,4% la finalul anului 1999 și cu 10% în 2000.
Creșterea a început tocmai în 1999. Și în 2000, ritmul a atins apogeul. Numai în 1999-2001,
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14,6% din scăderea produsului intern brut (denumit în continuare PIB) pentru 1991-1998 a fost
compensată dintr-un total de 42,6%, adică mai mult de o treime. Productivitatea muncii a crescut
la aproximativ 80% din nivelul din 1990, iar investițiile în active fixe - până la o treime.

În anii 2000, economia rusă a înregistrat o creștere destul de constantă. În general, PIB-ul
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Rusiei a crescut în 2000 cu 10%, în 2001 - 5,1%, în 2002 - 4,7%, în 2003 - 7,3%, în 2004 - 7,2%,
în 2005 - 6,4%, în 2006 - 8,2%, în 2007 - 8,5%, în 2008 - 5,2%. A existat o scădere a numărului
de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei (de la 29% în 2000 la 13% în 2007). Din 1999 până în
2007, indicele producției industriilor prelucrătoare a crescut cu 77%, inclusiv producția de mașini
și echipamente - cu 91%, producția de textile și confecții - cu 46%, producția de alimente - cu
64%. Această creștere rapidă a fost oprită doar de criza mondială din 2008. În același timp, în
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Rusia, va fi amintit pentru problemele apărute în rândul celor mai mari companii private ca urmare
a împrumuturilor excesive pe piața externă și ca urmare a investițiilor guvernamentale mari în
aceste companii în viitor. Cu alte cuvinte, contribuabilii economiseau afacerea cu „saci de bani
înfometați de credit”. Drept urmare, a existat un colaps pe piața bursieră rusă, o devalorizare a
rublei, o scădere a producției industriale, a PIB-ului, a veniturilor gospodăriilor, precum și o
creștere a șomajului. În 2009, PIB-ul din Rusia a scăzut cu 7,9%.10
Motivele erorilor de prognoză sunt de înțeles și strâns legate de natura însăși a creșterii
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recuperării econmiei rusești. Se pare că creșterea restaurativă este în mod inerent în
descompunere. Mecanica acestui proces este de înțeles: creșterea recuperării este asigurată de
utilizarea capacităților deja create și a forței de muncă calificate instruite. Are loc cu investiții de
capital relativ nesemnificative, dar resursele sale sunt epuizate rapid.

Neumann, Iver. (2016). Russia’s Europe, 1991-2016: Inferiority to superiority. International Affairs. 92. 1381-1399.
10.1111/1468-2346.12752.
9
Malitz, Jacques & Waysand, Claire. (1994). The Role of Government Aid to Firms during the Transition to a Market
Economy: Russia 1992-94. C.E.P.R. Discussion Papers, CEPR Discussion Papers.
10
Markandya, Anil & Averchenkova, Alina. (2004). Reforming a Large Resource-Abundant Transition Economy:
Russia. 10.1093/0199275785.003.0017.
8
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Declinul ratelor de creștere după atingerea valorilor de vârf și implicarea celor mai accesibile
resurse în cifra de afaceri economică generează aproape inevitabil dezbateri economice și politice
cu privire la motivele amortizării ratelor de creștere și modalitățile de creștere a acestora. Dacă
inițial ratele de creștere extrem de ridicate de la începutul perioadei de redresare sunt percepute
atât de autorități, cât și de comunitatea de experți ca o surpriză plăcută, atunci atât elita politică,
cât și societatea se obișnuiesc să se concentreze asupra acestor rate de creștere anormal de ridicate
ca punct de referință pentru elaborarea politicilor, ca punct de plecare pentru formularea Politicilor
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de creștere a economiei Ruse.

Economia rusă a intrat în crizA financiară din 1998 și din 2008, împovărată de probleme
sistemice - rolul hipertrofiat al statului și al bugetului, dependența de prețurile petrolului și de
piețele de capital externe, o povară a întreprinderilor ineficiente, dependența tot mai mare a
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afacerilor și a administrației de stat, concurența scăzută, instituții ineficiente și inflație ridicată.
Toate aceste probleme au intensificat impactul crizei.11

Indicatorii de creștere a PIB în 2010-2012 au dat naștere speranței unei creșteri economice
durabile a economiei Rusiei. Cu toate acestea, oprirea ratelor de creștere în perioada ianuarieaprilie 2013 au creat din îngrijorare. La scurt timp, Rusia va fi implicată în unul dintre cele mai
controversate situații de conflictd din secolul Xxi – Anexarea Crimeei. Începând cu 2014, Rusia
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va cunoaște numeroase sancțiuni economice din partea partenerilor de dezvoltare, ceea ce a adus
din nou o lovitură economiei în creștere.

Având în vedere numeroasele puncte de vedere cu privire la modalitățile de includere a

Rusiei în procesele de globalizare, este fără îndoială faptul că soluția de succes a acestei probleme
depinde în cele din urmă, în primul rând, de redresarea economiei pe calea restructurării sale
structurale și a tranziției către condițiile de management ale pieței și, în al doilea rând, la crearea
unor condiții legislative, organizaționale, materiale și tehnice eficiente pentru aceasta.
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Practica arată că în prezent, datorită în primul rând din motive geografice, necesitatea unei

participări la scară mai largă a Rusiei la rezolvarea problemelor globale ale omenirii (dezvoltarea
Oceanului Mondial, problema mediului, reglementarea economiei mondiale etc.)
În acest caz, abordarea Rusiei dintr-o perspectivă globală a participării la afacerile mondiale

ar trebui să devină principala parte a interesului național. Cu toate acestea, participarea activă a
Rusiei, ca orice altă Rusia, la rezolvarea problemelor globale prin interes național necesită o
participare deplină la activitatea structurilor multilaterale internaționale, care includ organizații
11

Connolly, Richard. (2008). The Structure of Russian Industrial Exports in Comparative Perspective. Eurasian
Geography and Economics - EURASIAN GEOGR ECON. 49. 586-603. 10.2747/1539-7216.49.5.586.
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ONU financiare, de credit, economice, specializate și regionale, de exemplu, Conferința ONU
pentru comerț și dezvoltare. (UNCTAD), Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Industrială (UNIDO), Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO),
Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca Mondială (BM), comisiile economice regionale.
De asemenea, pare necesar ca Rusia să participe activ la organizații la nivel mondial precum
Organizația Mondială a Comerțului (OMC), Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale
(OMPI) și formațiuni regionale de stat (Uniunea Europeană - UE, Asociația Europeană a Liberului
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Schimb - AELS, Cooperare Organizare și dezvoltare - OCDE etc.).

În contextul tranziției către o economie deschisă, problema alegerii unei strategii și tactici
pentru o participare eficientă la procesele economice mondiale devine de o importanță vitală pentru
Rusia. Strategic, Rusia aderă la depolitizarea relațiilor economice internaționale și la dezvoltarea
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acestora pe baza oportunității economice. Acest tip de abordare pragmatică presupune o evaluare
reală (reevaluare) și crearea premiselor pentru restructurarea efectivă a întregului sistem de relații
economice externe ale Rusiei atât cu țările îndepărtate, cât și cu cele din apropiere, în primul rând
cu țările CSI, din moment ce gradul de interdependența cu acestea rămâne foarte semnificativă.
Viitorul Rusiei depinde în mod direct de modul și modul în care Rusia poate participa la
procesul cheie de globalizare. Tendința asiatică s-a dovedit a fi foarte puternică în dezvoltarea
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societății ruse și în formarea statalității sale. Mulți dintre „oficialii ruși” consideră că doar această
tendință determină specificul modelului de dezvoltare rusesc. Unul dintre liderii actualilor
eurasiatici, Dugin, spune că după venirea lui Putin la putere, ideile lor s-au dezvoltat: „Apropiere
cu Belarus, uniune economică cu Asia Centrală, opoziție cu Occidentul...”. În consecință,
recunoașterea „eurasianismului” Rusiei este dictată și de calea s-a geopolitică.12
Comunitatea Economică Eurasiatică (EurAsEC) (2001-2014) a fost creată de Rusia, Belarus,

Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan. Armenia, Moldova, Ucraina aveau statut de observator în
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această comunitate. Ucraina a declarat anterior că intențiile sale nu includeau obținerea calității de
membru deplin în această comunitate, deși mai târziu președintele Ucrainei V. Ianukovici, într-o
conversație cu V. Putin, a spus că Ucraina se gândește la EurAsEC13. În octombrie 2008,
Uzbekistanul a anunțat că își suspendă calitatea de membru al EurAsEC din cauza îndoielilor cu

Tyushka, Andriy. (2021). Weaponizing narrative: Russia contesting EUrope’s liberal identity, power and hegemony.
Journal of Contemporary European Studies. 1-22. 10.1080/14782804.2021.1883561.
13
Крючков А.А. История международного и отечественного туризма. М. : НОУ «ЛУЧ», 1999. 102 с.
12
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privire la eficacitatea și eficiența acestei asociații interstatale. La 12 noiembrie 2008, EurAsEC a
confirmat oficial faptul că Uzbekistanul și-a suspendat calitatea de membru al acestei organizații.14
Uniunea Economică Eurasiatică a fost creată pe baza unei uniuni vamale și unește Rusia,
Belarus, Kazahstan, Armenia și Kârgâzstan. Rolul Rusiei în crearea și menținere acestor
organizații este evident. Deși, marea majoritate a statelor fost sovietice sunt într-o permanent
tendință de separe față de intersele Rusiei, totuși există un nucleu consolidate: Rusia, Kasahstan,
Armenia, Belarus, Kârgâzstan și Tadjikistan.15
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În prezent, următorii factori afectează în mod direct și indirect situația geopolitică din jurul
și din interiorul Asiei Centrale: conflicte militare cu participarea Statelor Unite și a aliaților săi
(Afganistan,

Irak); situația

din

Orientul

Mijlociu; lupta

împotriva

terorismului

internațional; Politica petrolieră a OPEC; proiecte mari de transport și comunicații (BTC;
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Kazahstan-China, Rusia-Japonia etc.); extinderea NATO și a UE; politica de integrare în spațiul
post-sovietic (CES, EurAsEC); procesul de schimbare a regimurilor de guvernare din țările
CSI.16

Asia Centrală este o arenă potențială pentru rivalitatea dintre puterile majore precum
Rusia, China, India, Pakistan, posibil Iran, precum și Statele Unite și Uniunea Europeană. Toate
acestea fac posibilă ciocnire asupra regiunii din Asia Centrală extrem de periculoasă și de natură
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globală. Republicile din Asia Centrală sunt „stoarse” de puterile nucleare. Și pentru unele state,
cum ar fi, de exemplu, Rusia, această regiune are cea mai importantă semnificație geopolitică și
geostrategică.17

Securitatea și energia sunt coloana vertebrală a politicii Rusiei în Asia Centrală. De la

începutul războiului din Afganistan și desfășurarea bazelor militare americane în principalele
regiuni strategice din Asia Centrală (în special, pe aeroportul Manas, lângă Bishkek), Rusia și-

a continuat și își continuă politica care vizează influențarea acestei regiuni. În lipsa fostei sale
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puteri militare, Moscova urmărește în mod constant o politică de penetrare mai profundă în
republicile din Asia Centrală, cunoscând foarte bine starea lor economică. În acest sens,
problema cercetării acestui subiect în stadiul actual este relevantă.18

14

Irina, Busygina & Filippov, Mikhail. (2021). Trade-offs and inconsistencies of the Russian foreign policy: The
case of Eurasia. Journal of Eurasian Studies. 12. 187936652199824. 10.1177/1879366521998241.
15
Benesova, Irena & Smutka, Lubos & Laputková, Adriana. (2019). Specifics of the Mutual Trade of the PostSoviet Countries. Entrepreneurial Business and Economics Review. 7. 29-43. 10.15678/EBER.2019.070102.
16
Overland, Indra & Krutikhin, Mikhail. (2020). OPEC and Russia: A happy pro forma marriage.
17
Libman, Alexander & Vinokurov, Evgeny. (2021). ONE EURASIA OR MANY? Regional Interconnections and
Connectivity Projects on the Eurasian Continent.
18
Alım, Eray & Aksu, Fuat. (2019). Eurosian Economic Union as a Power Centre Under the Leadership of Russia.
International Journal of Political Science and Urban Studies. 1-22. 10.14782/ipsus.594377.
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1.2.2. Model mixt de economie al Rusiei
Modelul rusesc este determinat atât de componentele caracteristice generale ale unei
economii mixte, cât și de condițiile specifice obiective și subiective, istorice și moderne ale Rusiei.
Principalele componente ale unei economii mixte sunt: o varietate de forme de proprietate,
în care funcțiile de formare a sistemului sunt îndeplinite de proprietatea statului și de subiectul său
- statul; un mecanism economic mixt, în care mecanismul pieței de autoorganizare și reglementarea
de stat a economiei sunt combinate organic; o varietate de forme de distribuție a bunurilor de

D

consum și a veniturilor; o varietate de forme de activitate antreprenorială, în sistemul căreia
antreprenoriatul privat și cel de stat este combinat organic etc.

Specificitatea modelului rus al unei economii mixte constă în faptul că este un sistem
economic public-privat, în care statul joacă rolul unui conductor, iar proprietatea de stat este o

.M

funcție de formare a sistemului în sistemul relațiilor de proprietate.19 În același timp, statul ar trebui
să fie purtătorul de cuvânt al puterii publice, un lider popular care exprimă un interes public
consolidat, pe de o parte, în structura căruia au fost angajați interesele proprietarilor privați și ale
subiecților proprietății statului, antreprenori, manageri, muncitori etc., adică sunt luate în
considerare toate straturile societății. Pe de altă parte, instituția autorității publice diferă de
proprietate. Subiectul său este un întreg social ca un fel de față agregată specială a cetățenilor
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Rusiei, care se află deasupra entităților juridice private ale proprietății private.
În Federația Rusă, formarea unei noi calități a creșterii economice este asociată cu

implementarea transformărilor globale efectuate în timpul implementării reformelor pieței menite
să stimuleze activitatea comercială în societate, concentrarea acesteia pe creșterea satisfacției
consumatorilor și dezvoltarea inițiativei creative atât a antreprenorilor, cât și a lucrătorilor care
îndeplinesc funcții executive în procesul de producție. Dezvoltarea inițiativei creative ar trebui să
înceapă cu universitățile - atât ca centre de știință fundamentală, cât și ca bază de personal pentru
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dezvoltarea inovatoare. Autoritățile promit să mărească finanțarea pentru fondurile de cercetare de
stat la 25 de miliarde de ruble până în 2018, sprijinind dezvoltarea inițiativei echipelor de
cercetare.20

Economia rusă nu poate să nu fie o economie mixtă. În primul rând, acest lucru corespunde

logicii dezvoltării economice din secolul XX, timp în care mecanismul pieței libere a fost
completat în țările dezvoltate de reglementări de stat, proprietate privată - cu alte forme de

Makarychev, Andrey. (2020). Russia’s European Policies in a Post-liberal World. 10.1007/978-3-030-21832-4_3.
Dragneva, Rilka & Hartwell, Christopher. (2020). The Eurasian Economic Union: integration without
liberalisation?. Post-Communist Economies. 33. 1-22. 10.1080/14631377.2020.1793586.
19
20
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proprietate, inițiativă antreprenorială privată - cu garanții sociale ale cetățenilor, baza industrială
și stimulentele sale - baza postindustrială și stimulentele sale. În al doilea rând, este determinat și
de acele realități specifice rusești, care au fost discutate mai sus.
În prezent, economia rusă aparține economiei cererii. Principalele elemente ale acestui
model sunt asigurarea unui nivel ridicat de stabilitate socială și politică în societate, ca obiectiv
cheie către care guvernul se străduiește; prezența unor prețuri ridicate și în creștere pentru
hidrocarburi; creșterea cheltuielilor bugetare ca cea mai importantă sursă de cerere; o creștere
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treptată a impozitelor; menținerea unui potențial inflaționist semnificativ; consolidarea rolului
deciziilor individuale (vizate) spre deosebire de crearea regulilor generale ale jocului.

1.2.3. Modelul „diversificare” al dezvoltării economiei rusești
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Neajunsurile modelului de dezvoltare a „materiei prime” au devenit din ce în ce mai
evidente în ultimii ani. Prin urmare, guvernul caută modalități de a trece la un model „fără
resurse”. Cu toate acestea, acest termen în sine înseamnă doar o negare a specializării economiei
în exportul de materii prime. În 2003, Ministerul Dezvoltării Economice al Federației Ruse a
propus un model de diversificare pentru dezvoltarea economiei ruse. 21A fost utilizat în dezvoltarea
programului pe termen mediu pentru 2006-2008. și proiectul „Concept pentru dezvoltarea socio-
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economică pe termen lung a Federației Ruse” până în 2020.22

Diversificarea este o creștere a varietății tipurilor de bunuri produse de o întreprindere sau

distribuirea investițiilor în diverse instrumente financiare și imobiliare, al cărui cost se modifică

asincron. Diversificarea exporturilor implică o creștere a ponderii produselor tranzacționabile în
acesta, de exemplu, prin creditare și asigurare a exportului de produse neprimare. Potrivit
autorului, principalul instrument pentru asigurarea competitivității prețurilor produselor
comercializate în Rusia sunt prețurile interne la energie relativ scăzute. Pentru a le păstra, este
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necesar să se continue prelevarea taxelor vamale la exportul de petrol, produse petroliere și gaze
chiar și după aderarea Rusiei la OMC. Mai mult, având în vedere dimensiunea imensă a teritoriului
și condițiile naturale și climatice nefavorabile, este necesar să se înmulțească amploarea sprijinului
de stat pentru sectorul comercial rusesc. Statul nu ar trebui doar să mărească cheltuielile bugetare
pentru crearea infrastructurii sociale de transport, informare și comunicații, asigurând o eficiență
ridicată a întreprinderilor care produc produse tranzacționabile. Ar trebui să utilizeze în mod activ

21

Krutikhin, Mikhail. (2020). Challenges for a Knowledge Based Economy in Russia.
Kochurova, L. & Kleshchevskiy, Yu & Kharlampenkov, E.. (2019). What type of economy Russia needs. Vestnik
of the Plekhanov Russian University of Economics. 32-43. 10.21686/2413-2829-2019-2-32-43.
22
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mecanisme eficiente de sprijin de stat pentru producători. De exemplu - pentru a vinde avioane
rusești, nave maritime și fluviale, vehicule pentru drumuri, agricultură și silvicultură prin
intermediul companiilor de leasing. În același timp, producătorii ar trebui să fie sprijiniți,
asigurând o eficiență ridicată a producției prin utilizarea tehnologiilor moderne și a metodelor de
organizare a producției.
Diversificarea are și avantaje și dezavantaje. În majoritatea tipurilor de activități, există
costuri fixe condiționate care sunt distribuite pe întreaga cantitate de bunuri produse. Este
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imposibil să recuperăm costurile dezvoltării unui nou model de aeronavă prin eliberarea mai
multor copii ale acestuia. În consecință, politica de diversificare nu scutește guvernul de alegerea
priorităților politicii structurale, științifice și tehnice. Fondurile bugetare și „capacitatea
managerială” a aparatului de stat sunt limitate și ar trebui utilizate pentru dezvoltarea accelerată
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doar a unui anumit număr de industrii sau sectoare ale economiei.

Posibilitățile modelului de „diversificare” pentru dezvoltarea economiei rusești sunt foarte
limitate. În industriile de înaltă tehnologie ale economiei mondiale, STN-urile domină, în timp ce
în industriile cu muncă intensivă, cu tehnologie tradițională, Rusia nu poate concura cu China și
India, care au resurse uriașe de forță de muncă ieftină.
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1.2.4. Modelul „high-tech” de dezvoltare a economiei ruse

Se vorbește tot mai mult în Rusia de astăzi despre necesitatea formării unui nou model de

creștere. Și acest lucru este adevărat, întrucât atât condițiile externe, cât și cele interne pentru
dezvoltarea Rusiei s-au schimbat și, într-un fel, chiar fundamental. S-a spus deja suficient despre
epuizarea oportunităților pentru dezvoltarea cu succes, bazându-se pe fluxul de resurse financiare
de pe piețele externe, urmată de o creștere rapidă a cererii interne. Se poate adăuga doar că o astfel
de creștere nu este foarte sensibilă la climatul investițional. Un mediu confortabil pentru
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participanții la viața economică sau, cu alte cuvinte, un climat de investiții favorabil - este formula
cea mai acceptabilă a modelului, care ar trebui să ofere o nouă calitate a creșterii Rusiei. Acest
lucru necesită consolidarea eforturilor în patru domenii care determină natura dezvoltării socio-

economice a Rusiei: în macroeconomie, politica structurală inovativă, democratizare și
consolidarea puterii regionale.
Unul dintre cele mai relevante subiecte despre dezvoltarea economiei ruse la etapa actuală

este conceptul de dezvoltare inovatoare în Rusia descris în „Strategia 2020”. Strategia 2020 este
denumirea scurtă, general acceptată, pentru versiunea actualizată a conceptului de dezvoltare

14

socio-economică pe termen lung a Federației Ruse până în 2020, pregătit prin ordin al guvernului
rus în 201123.
Strategia 2020 se bazează pe doi piloni - un nou model de creștere economică și o nouă
politică socială. A fost necesar un nou model de creștere, deoarece vechiul model, care se baza pe
creșterea rapidă a cererii interne și a prețurilor pentru mărfurile de export rusești, erau epuizate. O
nouă politică socială este, de asemenea, era imposibilă fără un nou model de creștere: Rusia avea
nevoie de o rată de creștere economică de cel puțin 5% pe an. În același timp, aceasta ar trebui să
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fie o creștere care nu se bazează pe exportul de materii prime și pe redistribuirea de stat a resurselor
din sectorul materiilor prime către sectoare ale economiei cu eficiență scăzută.

Una dintre ideile principale ale „Strategiei 2020” este o manevră care permite utilizarea unor
factori de competitivitate neutilizați anterior - calitate ridicată a potențialului uman, și potențialul
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științific al Rusiei. Noua politică socială trebuia să țină seama nu numai de interesele segmentelor
neprotejate ale populației, ci și de cei care erau capabili să realizeze potențialul dezvoltării
inovatoare. Aceasta este clasa de mijloc, care, din punct de vedere economic, se caracterizează
prin capacitatea de a alege modele de comportament și consum în muncă.
Totodată,

„Strategia-2020”

evidențiază

principalele

probleme

și

obstacole

din

reglementările guvernamentale care limitează creșterea economică și cererea de inovare a
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economiei Ruse. Economia viitorului apropiat al Rusiei, conform ”Strategiei 2020” trebuia să fie
postindustrială, bazată pe industrii de servicii axate pe dezvoltarea capitalului uman: educație,
medicină, tehnologia informației, mass-media, design. În acest domeniu, Rusia are avantaje
competitive, dar sunt irosite rapid din cauza subfinanțării persistente a sistemelor sociale și a
gestionării ineficiente a acestora. Propunerile „Strategiei 2020” în sfera socială se bazau pe dorința
de a restabili și de a consolida avantajele comparative în educație, cultură și medicină.
Această abordare necesita o „manevră bugetară” - o schimbare parțială a priorităților în
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cheltuielile bugetare. Până în 2020, se propunea creșterea finanțării pentru infrastructură și
capitalul uman cu 4% din PIB, reducând în același timp alte cheltuieli cu 4% din PIB pentru a
menține un buget echilibrat (în principal prin cheltuieli de apărare și securitate, cheltuieli pentru
aparatul de stat și subvenții pentru întreprinderi).
Trecerea de la exportul materiilor prime la tipul inovativ de creștere economică este asociată

cu formarea unui nou mecanism de dezvoltare socială. „Una dintre contradicțiile interne ale

23

Solovieva, Svetlana. (2018). ON THE NEED TO CHANGE THE MACRO MODEL OF RUSSIA'S ECONOMIC
DEVELOPMENT IN THE NEW EXTERNAL AND INTERNAL CONDITIONS. 189-193. 10.33051/978-56041038-5-2-2018-189-193.
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modelului actual de creștere este că creșterea semnificativă, care depășește PIB-ul, venitul și
bunăstarea populației se bazează în mare parte pe veniturile din exportul de hidrocarburi și materii
prime. 24
Trecerea la o cale inovatoare de dezvoltare presupune o schimbare semnificativă în structura
creșterii economice. '' Sursa s-a principală ar trebui să fie NTP. Exporturile rusești de produse
bazate pe nano- și biotehnologii, bunuri și servicii de înaltă tehnologie ar trebui să crească cu 1520% pe an și să ajungă la începutul anului 2020 la un nivel de cel puțin 80-100 miliarde de dolari
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SUA (aproximativ 1% din piața mondială comparativ cu de la 0,2% în prezent). Valoarea
principalului factor - forța de muncă - ar trebui să crească de cinci ori: „salariul mediu lunar ar
trebui să depășească 2000 de dolari SUA în 2020.25

Principalul motiv al subdezvoltării sectorului de înaltă tehnologie din Rusia a fost crearea
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multor monopoluri tehnologice care au apărut din cauza privatizării legăturilor individuale din
„lanțurile tehnologice” pentru producția de produse finite, în special întreprinderile aflate sub
jurisdicție a diferitelor ministere din era sovietică. În loc de preocupări interindustriale, au apărut
rețele de întreprinderi legate tehnologic, dar independente din punct de vedere juridic, generând
„inflație a costurilor”.

Poate fi considerat modelul „high-tech” ca bază pentru dezvoltarea pe termen lung a
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economiei rusești? Fără îndoială, da – dacă se susțin clustere intersectoriale de înaltă tehnologie și

proiecte de investiții de înaltă tehnologie. Dacă plecăm de la paradigma „economică”, care
consideră cea mai bună distribuție a resurselor (din punctul de vedere al maximizării profitului și
veniturilor totale ale indivizilor), atunci tranziția Rusiei la un model de dezvoltare „high-tech” este
imposibilă.

Se așteaptă ca în procesul de modernizare, contribuția sectorului industrial la creșterea

economică să crească, ceea ce va contribui la creșterea competitivității Rusiei și a
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regiunilor. Putem spune că politica de modernizare are o importanță deosebită pentru regiunile din
vechiul tip industrial, din moment ce implementarea s-a la nivel federal și regional al structurii de
stat a Federației Ruse va contribui la eliminarea contradicțiilor dintre factorii tradiționali de

creștere economică a teritoriilor și cerințele unui mediu extern orientat spre inovație.

24
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1.2.5. Modelul de dezvoltare a economiei circulare
Dezvoltarea economiei mondiale, extinderea activităților economice și creșterea populației
duc la o creștere a cererii și consumului de resurse naturale, a căror utilizare are un impact
semnificativ asupra mediului. Adunarea Generală a ONU din 25 septembrie 2015 a adoptat
Declarația „Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, care definește
obiectivele în domeniul dezvoltării durabile.
Declarația include 17 obiective globale și ținte conexe în domeniul dezvoltării durabile,
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care ar trebui să echilibreze cele trei componente ale dezvoltării durabile: economică, socială și de
mediu și să fie atinse și rezolvate de țările lumii până în 2030. Obiectivele de dezvoltare durabilă
precum eliminarea sărăciei, conservarea resurselor planetei și promovarea prosperității sunt
universale. Obiectivul „Asigurării consumului și producției durabile” (al 12-lea pe lista
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Obiectivelor de dezvoltare durabilă) este „a face mai mult și mai bine cu mai puțin” prin consum
durabil și modele de producție; dezvoltarea rațională și utilizarea eficientă a resurselor naturale;
utilizarea rațională a substanțelor chimice; reducerea semnificativă a deșeurilor prin luarea de
măsuri pentru a preveni formarea lor, reducerea, reciclarea și refolosirea acestora.26
Este important să subliniem că bazele modelului circular erau deja puse în URSS.
Instrumentul politicii de stat a fost standardizarea, care a influențat natura produsului: ciclul său
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lung de viață și calitatea stabilă. De exemplu, industria auto sovietică a folosit o gamă largă de
piese și ansambluri standardizate pentru diferite modele de mașini produse de diferite fabrici.

Deșeurile de hârtie, recipiente de sticlă și fier vechi au fost colectate activ în URSS. Produsele erau
învelite în hârtie sau ambalate în recipiente de sticlă returnabile. Conducerea unei țări cu o
economie planificată nu și-a stabilit sarcina de a trece la modele circulare, iar conceptul de afaceri
în URSS nu exista oficial în acel moment, dar unele principii care funcționau cu succes atunci ar
fi utile Rusiei de astăzi, dar deja în cadrul unui model de piață al economiei.27
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Rusia se confruntă astăzi cu bariere semnificative în calea tranziției sale către o economie

circulară. În primul rând, există motive clasice ale încetinirii dezvoltării inovatoare a Rusiei, cum

ar fi structura actuală a materiei prime a economiei rusești, un nivel ridicat de corupție, dificultățile
rezultate în finanțarea modernizării și atragerii investițiilor străine și alte probleme. În al doilea
rând, pot fi identificate bariere economice și culturale suplimentare în calea tranziției către o

26

de Carvalho Araújo, Cristiane & Salvador, Rodrigo & Piekarski, Cassiano & Sokulski, Carla & Francisco, Antonio
& Camargo, Sâmique Kyene. (2019). Circular Economy Practices on Wood Panels: A Bibliographic Analysis.
Sustainability. 11. 1057. 10.3390/su11041057.
27
Democrația
în
Rusia:
atitudinile
populației,
disponibil
on-line:
http://www.levada.ru/old/sites/default/files/report_fin.pdf
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economie circulară: sprijinul statului pentru sectorul extractiv, mentalitatea rusă de „neîncredere”,
un nivel scăzut de conștientizare și înțelegere a consecințelor unui mediu prost, precum și ca
incapacitatea de a negocia și de a lucra împreună pe termen lung.28
Reglementarea guvernului ineficientă a subvențiilor și a sistemului fiscal, inclusiv în
sectorul energetic, este un obstacol serios în calea tranziției către o economie circulară. De
exemplu, sarcina fiscală actuală în industriile producătoare cu impact scăzut asupra mediului este
mai mare decât în industria prelucrătoare a materiilor prime, ceea ce nu contribuie la tranziția către
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o economie circulară și la dezvoltarea economiei ruse în ansamblu. Astfel, pentru producția de
mașini și echipamente, povara fiscală este de 13,7%, iar pentru producția de cocs și produse
petroliere - 4,7%. Sprijinul de stat pentru producătorii de petrol și gaze este deosebit de
important.29
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Conform rezultatelor studiului Levada-Center din 2015 „ Democrația în Rusia: atitudinile
populației ”, populația nu are încredere în structurile guvernamentale și politicile guvernamentale
(acest lucru a fost promovat, fără îndoială, de inflația ridicată și de alți factori). În prezent,
majoritatea populației ruse nu cunoaște conceptele de dezvoltare durabilă și economie
circulară. Acest lucru se datorează faptului că în Rusia există încă foarte puține programe
educaționale pe tema dezvoltării durabile a afacerilor și, în general, tema ecologiei nu se reflectă
în

procesul

educațional

(în

special

ZA

suficient

în

afara

Moscovei

și

a

Sankt

Petersburgului). „Strategia pentru siguranța mediului din Rusia până în 2025” subliniază separat
nivelul scăzut al educației de mediu și al culturii de mediu a rușilor.

1.3. Securitatea economică a Rusiei din perspectiva provocărilor de mediu și a dezvoltării
durabile

După cum arată experiența mondială, asigurarea securității economice este o garanție a
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independenței Rusiei, o condiție pentru stabilitate și viață eficientă a societății și pentru realizarea
succesului. Acest lucru se explică prin faptul că economia este unul dintre aspectele vitale ale

activităților societății, ale statului și ale individului și, prin urmare, conceptul de securitate

națională va fi un cuvânt gol fără a evalua viabilitatea economiei, forță în fața posibilelor

Elswah, Mona & Howard, Philip. (2020). “Anything that Causes Chaos”: The Organizational Behavior of Russia
Today (RT). Journal of Communication. 70. 623-645. 10.1093/joc/jqaa027.
29
Nikulina, Olga & Manuylova, Ekaterina. (2016). Improvement of Tax Incentives of Small Innovative Business in
Russia and Abroad. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 3. Ekonomika. Ekologija.. 7182. 10.15688/jvolsu3.2016.2.8.
28
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amenințări externe și interne. Prin urmare, asigurarea securității economice este una dintre cele
mai importante priorități naționale.
Una dintre condițiile fundamentale pentru asigurarea statutului Rusiei de participant egal la
sistemul economic mondial este crearea unui astfel de model de administrație publică care să poată
răspunde prompt și adecvat provocărilor și amenințărilor externe și interne, să formeze și să pună
în aplicare o -strategia pe termen de dezvoltare și securitate socio-economică.
Nivelul de securitate economică depinde de mijloacele de sprijin, care sunt definite ca „un
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set de documente de reglementare, instituții, regimuri juridice, principii, tehnici, moduri în care
sunt formulate și consacrate dispozițiile legale, care sunt necesare pentru a asigura capacitatea de
a rezista efectelor factorilor interni și externi, pentru a ghida dinamica pozitivă a dezvoltării stabile
a statului.
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Un pas important în asigurarea securității economice în Rusia este adoptarea în 2017 a
Strategiei pentru securitatea economică a Federației Ruse. Strategia definește obiectivul și
rezultatele scontate ale activităților de asigurare a securității economice - „combaterea provocărilor
și amenințărilor la adresa securității economice, protejarea intereselor naționale ale Federației Ruse
în sfera economică; asigurarea suveranității economice a Federației Ruse și a stabilității economiei
naționale față de provocările și amenințările externe și interne, consolidarea stabilității sociale și
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politice, dezvoltarea socio-economică dinamică, ridicarea nivelului și îmbunătățirea calității vieții

populației.30

O condiție prealabilă pentru eficacitatea activităților de asigurare a securității economice este

informația și sprijinul analitic și, mai presus de toate, identificarea și evaluarea provocărilor și
amenințărilor la adresa securității economice. În art. 12 strategii au numit 25 de provocări și
amenințări principale la adresa securității economice a Federației Ruse. În scopuri analitice,
acestea pot fi clasificate în funcție de o serie de caracteristici. Cea mai semnificativă, este distincția
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dintre provocările interne și externe, riscurile, amenințările. Acestea necesită o abordare diferită în
activitățile de gestionare a riscurilor, deoarece:
1) provocările și amenințările interne sunt cele mai numeroase și mai variate;
2) numai riscurile și amenințările interne se pretează, de regulă, la o reglementare
intenționată;

30

Dudin, Mihail & Smirnov, W.V. & Rusakova, Ekaterina. (2017). The formation of entrepreneurship in Russia:
Historical background and modernity // Bylye Gody. 2017. 46(4):1174-1183. Bylye Gody. 46. 1174-1183.
10.13187/bg.2017.4.1174.
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3) minimizarea riscurilor interne este o condiție prealabilă importantă pentru reducerea
sensibilității economiei în raport cu riscurile externe.
Dintre cele 25 de provocări și amenințări menționate în strategie, opt pot fi atribuite externe
și 17 - interne. La rândul său, provocările și amenințările externe pot fi împărțite în două grupuri:
1) prevalând în structura provocărilor și amenințărilor externe, condițiile de mediu extern
nefavorabile pentru Rusia, de exemplu, dezechilibrele structurale ale economiei mondiale,
instabilitatea situației pieței mondiale, etc; 2) acțiuni ostile, discriminatorii din partea țărilor străine
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și a asociațiilor de integrare a acestora, precum sancțiuni, concurență neloială etc.

Provocările și amenințările interne la adresa securității economice a Rusiei, menționate în
strategie, acoperă aproape toate componentele structurale cheie ale sistemului social:
•

starea economiei în ansamblu - epuizarea modelului de export al materiei prime de
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dezvoltare economică, rate scăzute de creștere economică, o pondere semnificativă a
economiei ascunse etc;
•

sistemul financiar - dezechilibru în sistemul bugetar național, acces limitat la resursele
financiare pe termen lung etc.;

•

sfera științifică și tehnologică - întârziere în dezvoltarea și implementarea noilor
tehnologii promițătoare (inclusiv tehnologiile economiei digitale) etc;
sistemul de management și reglementarea legală - administrația publică insuficient de
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•

eficientă; protecția ineficientă a drepturilor de proprietate etc;

•

sfera socială - creșterea diferențierii populației în funcție de nivelul veniturilor, scăderea
calității și accesibilității educației și îngrijirilor medicale, scăderea calității potențialului
uman etc.

Fiecare amenințare internă (provocare) specifică în sine este foarte moderată în ceea ce

privește impactul său negativ asupra nivelului de securitate economică, ceea ce poate duce la o
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subestimare a gradului de pericol. Rușii au suferit multiple crize în perioada postsovietică. „Terapia de șoc” din 1992, implicitul din august 1998 și recesiunea globală din 20082009 au avut fiecare consecințe politice. Cu toate acestea, recesiunea economică actuală este
diferită: este structurală, prelungită și se desfășoară pe fundalul unei pandemii globale, ceea ce
limitează eficacitatea instrumentelor guvernamentale în gestionarea crizei.
Contracția simultană a cererii și ofertei în economie, împreună cu șocul prețului petrolului

în primăvara anului 2020, a avut multiple consecințe economice pentru cetățeni. Scăderea

venitului mediu disponibil a accelerat, ajungând la 8,2 la sută în al doilea trimestru; șomajul a atins
un nivel maxim de 6,3% în octombrie 2020 (un maxim de opt ani); iar rata anuală a inflației a atins
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4,9 la sută, peste obiectivul băncii centrale ruse de 4 la sută. Cu PIB estimat să se contracte cu 3,6
la sută și prognozele unei redresări sumbre (conform rapoartelor FMI, Băncii Mondiale și Grupului
de experți economici din Rusia), economia rusă nu pare promițătoare pentru cetățenii Rusiei.
În ciuda aparentei dinamici economice negative, rușii ezită să pedepsească politic autoritățile
publice. Ratingul de aprobare al lui Vladimir Putin a scăzut la un nivel record de 59% în mai 2020
(mult sub media s-a pe termen lung de 74%), pentru a reveni la 69% în septembrie. Între timp,
partidul de guvernământ Rusia Unită, al cărui rating de aprobare a trecut puțin peste 30% în 2020,
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și-a confirmat aderența la alegerile regionale și la alegerile parțiale ale Dumei de Stat. Cu alte
cuvinte, elitele politice rusești par să fi evitat responsabilitatea politică și să fi suportat destul de
bine consecințele politice ale crizei economice.31

Politica de modernizare a economiei Rusiei, presupune crearea de mecanisme pentru
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adaptarea vechilor regiuni industriale la noile structuri tehnologice bazate pe dezvoltarea și
implementarea deplină a propriului potențial științific, tehnic, de inovare și uman. Principalele
obiective ale politicii de modernizare urmate astăzi de Rusia sunt: restabilirea potențialului de
producție al teritoriilor, dezvoltarea infrastructurii industriale și sociale, asigurarea apărării Rusiei,
a securității sale naționale și economice32.

O altă problemă de securitate economică a Rusiei cu efecte majore asupra dezvoltării
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durabile, dar și în ceea ce privește problemele de mediu este nivelul economiei ascunse (economia

din umbră/neoficială).

Datele privind activitatea umbră nu sunt luate în considerare în documentele oficiale; prin

urmare, ponderea (scara) s-a este foarte dificil de calculat. Serviciul Federal de Monitorizare
Financiară a Federației Ruse a folosit un astfel de indicator analizând cheltuielile cetățenilor
ruși. Ponderea economiei ascunse constă din următoarele părți: bunuri importate declarate incorect
sau ilegal, pentru persoanele juridice - venituri ascunse și salarii neoficiale ale lucrătorilor, o parte
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din profiturile afacerilor criminale în ceea ce privește exploatarea resurselor naturale din zonele
greu accesibile ale regiunilor Federației Ruse, în special comerțul ilegal cu blănuri, resurse naturale
și minerale. De exemplu, ponderea economiei ascunse în PIB-ul total (produsul intern brut) al
Rusiei în 2018 s-a ridicat la 20,7 trilioane de ruble. - 20% din PIB-ul total, comparativ cu 2017,
creșterea s-a ridicat la 1,8 trilioane de ruble (0,5%). Dinamica economiei ascunse în Rusia în 20092018 este prezentat în figura 1.1.

31

Batiste, Dominique. (2020). Russia and Disinformation: Origins of Deception. 1. 13 - 17.
Kragh, Martin & Andermo, Erik & Makashova, Liliia. (2020). Conspiracy theories in Russian security thinking.
Journal of Strategic Studies. 1-35. 10.1080/01402390.2020.1717954.
32
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Rosstat
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Figura 1.1. Dimensiunea economiei ascunse în PIB, trilioane de ruble. Sursă: pe baza datelor
Conform statisticilor, în Rusia, în perioada analizată (2009-2018), creșterea PIB-ului se
observă, de exemplu, în 2016 - 86 trilioane de ruble, în 2017 - 92 trilioane de ruble, iar în 2018
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PIB-ul s-a ridicat la 103,6 trilioane de ruble, în timp ce ponderea economiei ascunse în ultimii trei
ani a scăzut de la 28,3% la 20%. Valoarea maximă a ponderii economiei ascunse a fost observată
în 2016 și s-a ridicat la 28,3% - 24,3 trilioane de ruble, valoarea minimă în 2009 - 7,8% din
ponderea PIB. Indicatorul volumului economiei ascunse, conform previziunilor Serviciului
Federal de Monitorizare Financiară pentru 2019, este de peste 20 de trilioane de ruble, în timp ce
cheltuielile bugetului federal pentru același an au fost de 18 trilioane de ruble. Prognoza pentru
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economia ascunsă pentru 2020 s-a ridicat la 20,5 trilioane de ruble, și în realitate a depășit 20 de
miliarde de ruble. Conform datelor cercetărilor, în Rusia, potrivit FMI, ponderea economiei
ascunse a fost mult timp între 30 și 40%, dar la calcularea sectorului obscur a fost luată în
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considerare și economia criminală - Figura 1.2.33

Figura 1.2. Dinamica economiei ascunse din Rusia, potrivit FMI. Sursă: pe baza datelor FMI.

33

Naumov, I.V. & Lopatin, V.M.. (2018). Peculiarities of developing the economic criminality in Russia. 131-136.
10.32460/ishmu-2018-6-0015.
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Cea mai mare valoare a ponderii economiei ascunse în PIB a fost observată în 2009 și s-a
ridicat la 36,79%, cea mai mică valoare din 2014 - 31,04%.
Datorită deficiențelor în reglementarea de stat a economiei ruse, principalele motive care
afectează dezvoltarea activităților ascunse sunt: povară fiscală ridicată (dă naștere evaziunii fiscale
a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)); birocratizarea managementului; costuri ridicate
(pentru IMM-uri) asociate funcționării în economia formală; nu există salarii mari în sectorul
formal; modificări frecvente ale legislației fiscale.
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De asemenea, motivele adâncirii crizei economice din Rusia în perioada coronavirusului
includ: ocuparea forței de muncă informale, criminalitatea economică, legalizarea capitalului
umbră. Ocuparea informală conduce, în primul rând, la finanțarea insuficientă a sectorului
public. Infracțiune economică - diverse încălcări în sfera economică: nerespectarea legilor,
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evaziune fiscală, activități comerciale ilegale etc. Legalizarea capitalului ascuns - spălarea banilor
prin mijloace penale, afectează și negativ economia rusă, deoarece există o parte semnificativă a
fluxului de capital din Rusia.

Drept urmare, Rusia va experimenta mult timp dezvoltarea economiei ascunse și
consecințele pandemiei.

Una dintre cele mai mari provocări ale securității economice ale Rusie, este totuși,
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dezvoltarea inegală a regiunilor. Vaste teritorii, regiuni ale Rusiei, practic sursa inepuizabilă de
resurse naturale, au proastă gestionare, sunt subdezvoltate, și o parte din ele rămân neconectate
sau lslab conectate la rețeau de transport a Rusiei.

Asigurarea securității economice și a dinamicii socio-economice durabile a vechilor regiuni

industriale este direct legată de capacitățile acestora de a depăși „limita” creșterii economice
realizată în cadrul modelului actual de dezvoltare socio-economică. Regiunile de acest tip
acționează în mod tradițional ca „centre de atracție” pentru factorii de producție, în primul rând de
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capital și muncă, deoarece asigură utilizarea lor cea mai eficientă, servind drept fundament al
„cadrului” industrial al Rusiei. Problema este că teritoriile de acest tip nu sunt capabile să asigure
o dezvoltare durabilă bazată doar pe propriul lor potențial socio-economic și, prin urmare, au
nevoie de sprijin în cadrul programelor de stat pentru politica regională.34 Astfel, problema

vechilor teritorii industriale din Rusia este încă discutabilă, cu toate acestea, majoritatea

34

Simonov, Aleksey & Tarasova, Irina & Simonova, Irina. (2018). System Estimation of Russian Regions'
innovational development. 10.2991/cssdre-18.2018.83.

23

cercetătorilor aderă la abordarea conform căreia se disting 24 de regiuni industriale vechi. 35 Cea
mai mare concentrare a acestora are loc în districtele federale de nord-vest, central și siberian, care
este în mare parte rezultatul implementării politicii de stat de industrializare în Uniunea Sovietică
la începutul secolului al XX-lea. (Tabelul 1.1).
Tabelul 1.1. Compoziția și caracteristicile vechilor regiuni industriale din Rusia
District
federal
Nord-Vest

Specificitatea problemelor de funcționare

Central

Lipsa de personal calificat; rate scăzute de reînnoire a
instalațiilor de producție, perimarea activelor fixe în
industrie; degradarea mediului
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D

Specializarea industriei „materiei prime”; dependență de
livrările de export; dezvoltarea slabă a infrastructurii de
transport

Privolzhsky

Ural

Limitări în infrastructura de transport și
energie; predominanța industriilor cu capital intensiv,
material intensiv și energetic; nivel ridicat de amortizare a
mijloacelor fixe
Probleme ecologice; nivel scăzut de diversificare a
economiei regionale

Siberian

Probleme ecologice; depopularea populației și degradarea
potențialului de muncă al regiunilor

Orientul
Îndepărtat

„Conectivitate” redusă a transportului intern al
teritoriului; model de așezare focală cu densitate scăzută a
populației; calitatea slabă a infrastructurii sociale
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Vechile regiuni
industriale din Rusia
Regiunea Murmansk
Republica Karelia
Regiunea Novgorod
Regiunea
Arhanghelsk
Republica Komi
Regiunea Belgorod
Regiunea Tula Regiunea
Lipetsk Regiunea
Vologda Regiunea
Ivanovo
Regiunea Nijni Novgorod
Teritoriul Perm
Udmurt Republica
Bashkortostan
Regiunea Sverdlovsk
Regiunea Chelyabinsk
Regiunea Tyumen
Regiunea Omsk
Regiunea Tomsk
Regiunea Krasnoyarsk
Regiunea Kemerovo
Republica Khakassia
Regiunea Magadan
Regiunea Sahalin

Problemele comune pentru toate tipurile de regiuni industriale din Rusia sunt36:
- problema demografică, constând în dinamica negativă a populației și lipsa asociată de
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personal calificat în sfera producției industriale. Este deosebit de relevant pentru regiunile din
districtul federal central, unde problema declinului populației este agravată de concentrarea

ridicată și, în unele cazuri, excesivă a resurselor, transporturilor, fluxurilor umane și de altă natură
în cele mai mari orașe și centre regionale.

Горкина Т.И. Старопромышленные районы в условиях трансформации экономического пространства в
постиндустриальную эпоху // Экономические отношения. – 2019. – № 4. – c. 2385-2400, disponibil on-line:
http://dx.doi.org/10.18334/eo.9.4.41413
36
Edelev, Dmitry & Kerefov, Murat. (2011). Contradictory tendencies of development of Russian regional
economic space.
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- problemă tehnologică caracterizată printr-un nivel ridicat de uzură a mijloacelor fixe, un
decalaj în rata de reînnoire a acestora față de nevoile economiei regionale și ale entităților
economice. Potrivit cercetătorilor, gradul de amortizare a mijloacelor fixe în vechile regiuni
industriale din Rusia este mai mare de 40%, proporția mijloacelor fixe complet uzate este mai mare
de 12%;
- problema ecologică, exprimată într-un nivel ridicat de sarcină antropogenă asupra
populației și mediului natural. Problemele din domeniul ecologiei se află, în primul rând, în starea
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nesatisfăcătoare a mediului în majoritatea orașelor - centrelor industriale din Rusia. Centrele
vechilor regiuni industriale - orașele Tula, Ekaterinburg, Omsk, Volgograd, precum și alte orașe
importante și centre industriale din ultimii ani se confruntă din ce în ce mai mult cu problema
nivelurilor ridicate de poluare a aerului. Astfel, conform datelor Serviciului Hidrometeorologic din
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Rusia, care monitorizează calitatea aerului, în 40 de orașe ale Federației Ruse a fost înregistrată
poluarea atmosferică ridicată și foarte mare în 2019.

Aceste probleme, pe de o parte, acționează ca surse de riscuri și amenințări la adresa
securității economice a regiunilor de tip industrial, împiedicând dezvoltarea lor socio-economică
durabilă; asigurând un nivel ridicat de securitate economică și calitate a vieții populației a
teritoriilor.
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În aprilie 2019, Ministerul Dezvoltării Economice al Federației Ruse a elaborat un nou

proiect de ordin ministerial privind aprobarea pașaportului indicatorilor de securitate economică a
Federației Ruse. Baza este cea prezentată în art. 27 Sistemul strategic al indicatorilor stării
securității economice. Pentru fiecare dintre cei 40 de indicatori ai acestui sistem, au fost
determinate valoarea țintă până în 2030 și o valoare critică (prag, maxim admisibil din punct de

vedere al securității economice).

Rezumând informațiile de mai sus cu privire la condițiile prealabile și mecanismele pentru
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punerea în aplicare a strategiei, următoarele probleme care trebuie abordate pot fi identificate ca
fiind cele mai semnificative:
•

la doi ani de la adoptarea strategiei, valorile țintă ale indicatorilor de securitate
economică pentru 2030 și valorile prag ale acestora nu au fost încă aprobate oficial;

•

lista mecanismelor și instrumentelor pentru implementarea strategiei nu a fost formată și
adoptată oficial;

•

nu a fost elaborată o procedură unificată pentru interacțiunea și coordonarea activităților
subiecților implementării strategiei;
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•

amploarea finanțării măsurilor care vizează asigurarea securității economice nu a fost
stabilită.
Ca rezultat general al unei scurte examinări a premiselor și mecanismelor pentru punerea

în aplicare a Strategiei de securitate economică a Rusiei până în 2030 și soluționarea celor trei
sarcini indicate la începutul articolului, se pot observa următoarele:
1. În contextul multitudinii de provocări, riscuri și amenințări la adresa securității
economice a Rusiei, principalul pericol este efectul sinergetic al unui complex de amenințări

D

interne, deși fiecare dintre ele, ca fenomen separat, nu creează o situație de risc semnificativă.

2. În realizarea obiectivelor Strategiei, rolul decisiv aparține mecanismelor de
implementare a acesteia. La formarea, utilizarea și evaluarea eficienței acestui set de mecanisme,
este necesară o abordare diferențiată. Pentru a naviga în acest complex divers, este util să se aplice
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clasificarea mecanismelor, una dintre variantele posibile ale acestora fiind propusă în articol.

3. Evaluând starea și perspectivele asigurării securității economice a Rusiei, este important
să ne bazăm pe o abordare integrată care să permită dezvăluirea cuprinzătoare a acestor
probleme. Evaluarea bazată pe sistemul național de indicatori macroeconomici, locul Rusiei în
clasamentele internaționale și pozițiile fundamentale fundamentale ale reprezentanților
comunității științifice în totalitatea lor sunt capabile să ofere cea mai completă și versatilă evaluare
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a situației.
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CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMIEI RUSE ÎN SECOLUL XXI
2.1. Cadrul național de planificare a strategiilor de dezvoltare economică a Federației Ruse
Experiența istorică a Rusiei și experiența altor țări arată că dezvoltarea durabilă este
imposibilă fără o planificare strategică completă adaptată la realitățile sistemului socioeconomic
modern al Rusiei.
După prăbușirea URSS, planificarea generală în Rusia, atât la nivelul organizațiilor, cât și la
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nivelul statului în ansamblu, a devenit un lucru din trecut. După implementarea reformelor pieței
din anii 90, sistemul de planificare pe termen lung a statului a fost aspru criticat și aproape complet
distrus. Totuși, crizele economice globale prin care a trecut și Rusia a readus în prim plan
necesitatea recurgerii la sistemul de planificare strategică de stat pentru a le depăși consecințele și
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a reduce dependența de crizele sistemice.Începând din 2006, proiectele naționale cu caracter social
au început să fie puse în aplicare în Rusia sub formă de Strategii de dezvoltare durabilă. Apoi,
începând din 2007, bugetul federal a început să fie planificat și dezvoltat pentru o perioadă de trei
ani. În cele din urmă, în 2008, a fost aprobat Conceptul pentru dezvoltarea socio-economică pe
termen lung a Federației Ruse până în 2020 (denumită în continuare Strategia 2020). Cu toate
acestea, Strategia 2020 nu a fost revizuită și aprobată de guvern, și nu a fost abolită și a rămas

ZA

valabilă în mod formal.37

Rusia se află acum în etapele finale de pregătire a unei strategii pentru dezvoltarea pe termen

lung a unei țări cu emisii reduse de gaze cu efect de seră până în 2050. 38Această strategie ar trebui
să ofere acces la traiectoria diversificării economice, care este însoțită de un nivel scăzut al
emisiilor de gaze cu efect de seră. Programul include o oarecare consolidare a obiectivului național
de reducere a emisiilor și o serie de stimulente economice în cadrul a două scenarii. 39
Linia de bază presupune o scădere a intensității carbonului PIB cu 9% până în 2030 și cu
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48% până în 2050 comparativ cu nivelul din 2017. În același timp, valoarea țintă a volumului de
gaze cu efect de seră care intră în atmosferă în 2030 ar trebui să fie de două treimi din nivelul din
1990. 40
37

Bobylev, Sergey & Solovyeva, Sofya. (2020). Circular Economy and its Indicators for Russia. The world of new
economy. 14. 63-72. 10.26794/2220-6469-2020-14-2-63-72.
38
Cu privire la aprobarea Planului de acțiune pentru punerea în aplicare a fundamentelor politicii de stat în domeniul
dezvoltării mediului în Federația Rusă pentru perioada până în 2030 și a Strategiei pentru conservarea mediului și a
resurselor naturale din regiunea Rostov pentru perioada respectivă până în 2020, disponibil on-line:
https://donland.ru/documents/6103/
39
Strategie pentru conservarea mediului și a resurselor naturale din regiunea Rostov pentru perioada până în 2020,
disponibil on-line: https://donland.ru/activity/1150/
40
Moiseev, V.V. & Karelina, E. & Khalturin, R.A. & Karelina, M.Yu. (2018). Industrial infrastructure as an
indicator of Russian GDP growth. 10.2991/icemw-18.2018.23.
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Al doilea scenariu este unul intensiv, potrivit căruia va fi posibilă realizarea neutralității
carbonului a economiei în a doua jumătate a secolului XXI, dar mai aproape de sfârșitul
acestuia. Pentru a face acest lucru, va fi necesar să se mărească producția bazată pe surse de energie
regenerabile (RES), să se efectueze electrificarea pe scară largă și digitalizarea proceselor de
transport și tehnologice, să se abandoneze tăierea liberă a pădurilor și să se acopere aproape
complet pădurile cu mijloace de protecție împotriva incendiilor.
Astfel, programele de stat ale Federației Ruse includ un set de instrumente care permit
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urmărirea unei politici generale de stat în industrii și sectoare ale economiei, în timp ce proiectele
naționale ar trebui să se concentreze pe activarea punctelor de creștere individuale și rezolvarea
celor mai acute probleme ar trebui luate în considerare. principalul instrument pentru realizarea
dezvoltării socioeconomice a Federației Ruse.
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În general, în Federația Rusă, în cadrul planificării strategice de stat, sunt în vigoare
următoarele acte juridice de reglementare:

1. Legea federală nr. 172 „Cu privire la planificarea strategică în Federația Rusă” (din 28
iunie 2014);

2. Decretele președintelui Federației Ruse: (Nr. 683 „Cu privire la Strategia de securitate
națională a Federației Ruse” (din 31.12.2015); Nr. 642 „Cu privire la strategia de dezvoltare
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științifică și tehnologică a Federației Ruse” (din 01.12.2016); Nr. 208 „Cu privire la Strategia de
securitate economică a Federației Ruse pentru perioada până în 2030” (datată 13 mai 2017); Nr.
204 „Despre obiectivele naționale și obiectivele strategice pentru dezvoltarea Federației Ruse
pentru perioada până în 2024” (din 07.05.2018);

3. Ordinele guvernului Federației Ruse: Nr. 2227 „Cu privire la aprobarea Strategiei de

dezvoltare inovatoare a Federației Ruse pentru perioada până în 2020” (datată 08.12.2011); Nr.
207 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare spațială a Federației Ruse pentru perioada
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până în 2025” (din 13.02.2019); Nr. 1715 „Cu privire la Strategia energetică a Rusiei pentru
perioada până în 2030” (datată 13 noiembrie 2009); Nr. 2553 „La aprobarea Strategiei de
dezvoltare a industriei construcțiilor navale pentru perioada până în 2035” (din 28 octombrie
2019); Nr. 1796 „Cu privire la aprobarea strategiei pe termen lung pentru dezvoltarea complexului
de cereale din Federația Rusă până în 2035” (din 08/10/2019); Nr. 2914 „La aprobarea Strategiei
pentru dezvoltarea bazei de resurse minerale a Federației Ruse până în 2035” (din 22 decembrie
2018); Nr. 1455 „Cu privire la aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea ingineriei agricole în Rusia
pentru perioada până în 2030” (din 07.07.2017); Nr. 20 „Cu privire la aprobarea Strategiei pentru
dezvoltarea industriei electronice a Federației Ruse pentru perioada până în 2030” (din 17 ianuarie
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2020); Nr. 1756 „Cu privire la aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea ingineriei de transport în
Federația Rusă pentru perioada până în 2030” (din 17 august 2017); Nr. 993 „Cu privire la
aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea complexelor agroindustriale și piscicole din Federația
Rusă pentru perioada până în 2030” (din 04/12/2020).41
O etapă importantă în formarea unui sistem eficient de planificare strategică de stat a fost
adoptarea în 2014 a Legii federale „Despre planificarea strategică în Federația Rusă”. Scopul
principal al acestei legi este de a forma un sistem juridic național unificat de planificare strategică
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la diferite niveluri de management economic și de a asigura soluționarea celor mai importante
sarcini naționale legate de îmbunătățirea nivelului și calității vieții populației, creșterea eficienței
de management al afacerilor și introducerea proceselor tehnologice moderne pentru producția de
produse cu intensitate științifică.
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Mulți parametri cheie, repere și riscuri ale dezvoltării socio-economice a Rusiei sunt
reflectate în principalele direcții ale activităților guvernamentale până în 2020 (Strategia
2020).42 Sarcinile pe termen lung și modalitățile de a le rezolva sunt reflectate în Strategia de
dezvoltare socială și economică până în 2030.43

Scopul final al conceptului elaborat în Strategia 2020, era ca Rusia să devină una dintre
primele cinci economii ale lumii și să se impună ca lider în inovația tehnologică și infrastructura
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energetică globală, precum și ca un important centru financiar internațional. Mult mai mult decât
o strategie internă îngustă, Conceptul plasează Rusia într-un context internațional, în care restul
lumii este tratat fie ca un punct de referință, fie ca un vehicul pentru atingerea obiectivelor
sale. Astfel, Rusia este intrinsec o parte a comunității mondiale, utilizând integrarea economică
internațională pentru a atinge obiectivele interne.

În primul rând, sarcina a fost de a asigura rate dinamice și durabile de creștere economică pe

termen mediu și lung. Și aici ar trebui să vedem imediat două riscuri - opuse în formă, dar apropiate
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în esență. Pe de o parte, a existat riscul accelerării artificiale, conform experienței din 1986-1989
din perioada sovietică, când economia s-a transformat rapid într-un dezastru – ceea ce a dus la
dezintegrarea URSS. Pe de altă parte, adaptarea psihologică la rate scăzute și chiar zero a fost, de
asemenea, periculoasă. Acest lucru se observă în discuțiile economice și politice din ultimii ani a
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Tursunmukhamedov, Iskander. (2020). POPULATION WELFARE GROWTH AS A GLOBAL GOAL OF
RUSSIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT. 10.46865/978-5-901640-34-0-2020-444-448.
42
Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах
экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020
года, disponibil on-line: http://2020strategy.ru/2020
43
Braguinsky, Serguey & Yavlinsky, Grigory. (2021). Incentives and Institutions: The Transition to a Market
Economy in Russia. 10.2307/j.ctv19fvzjc.
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oficialilor ruși. Până de curând, sarcina a fost formulată pentru a asigura creșterea PIB la nivelul
de 5%, în timp ce creșterea de 2% a fost considerată prea mică și chiar periculoasă (în ciuda
faptului că pentru Europa sau Japonia ar fi destul de satisfăcătoare). O astfel de atitudine mentală,
dacă devine dominantă în societate, deschide calea către o recesiune prelungită. De aceea, sarcina
cheie a Rusiei de astăzi este de a asigura nu doar ratele, ci o nouă calitate a creșterii economice,
pentru că experiența ultimelor două secole a demonstrat riscul dezintegrării Rusiei. Doar echilibrul
dintre dezvoltarea economiei și a puterii militare asigură Rusiei stabilitate dezvoltării în ansamblu.
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Strategia 2020 este un document destul de mare, care include 25 de capitole, care sunt
combinate în șase secțiuni44:

Secțiunea 1: „Un nou model de creștere”, constă din trei capitole: un nou model de creștere
economică, strategii pentru îmbunătățirea climatului de afaceri și creșterea atractivității
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investițiilor, de la stimularea inovației la creșterea bazată pe acestea;

Secțiunea 2: „Macroeconomie” constă din patru capitole: politica bugetară și monetară,
politica fiscală, reforma sistemului de pensii, dezvoltarea sectorului financiar și bancar;
Secțiunea 3: „Noua politică socială”, cuprinde șase capitole: piața muncii, migrația, educația
profesională, școala nouă, reducerea inegalității și depășirea sărăciei, politica în domeniul
sănătății;
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Secțiunea 4: „Infrastructură” constă din patru capitole: politica de stat a locuințelor,

depășirea dezunității teritoriale, ridicarea restricțiilor privind dezvoltarea industriei energiei
electrice, depășirea disocierii informațiilor;

Secțiunea 5: „Un stat eficient”, constă din șase capitole: optimizarea prezenței statului,

dezvoltarea instituțiilor publice, gestionarea proprietății de stat și privatizare, creșterea eficienței
achizițiilor publice, reforma sectorului bugetar în economie, politica interbugetară;
Secțiunea 6: „Conturul extern al dezvoltării”, constă din două capitole: poziția internațională
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a Rusiei, dezvoltarea integrării economice și sociale.
Conform Strategiei 2020, în 2015-2020 Rusia ar trebui să intre în primele cinci țări de frunte

în ceea ce privește PIB calculat la paritatea puterii de cumpărare (PPP). Mulți ani, chiar înainte de
punerea în aplicare a Strategiei 2020, Rusia a împărțit locul cinci sau șase cu Germania în ceea ce
privește ponderea s-a în PIB-ul mondial, iar în 2011-2014 chiar l-a depășit (Anexa 1).

44

Sukharev, Oleg. (2018). Conceptual approaches to the formation and realization of Russian economic strategy:
Current and long-term challenges. 13. 339-356. 10.17072/1994-9960-2018-3-339-356.
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Produsul intern brut (PIB) din Rusia a valorat 1699,90 miliarde de dolari SUA în 2019,
potrivit datelor oficiale ale Băncii Mondiale. Valoarea PIB-ului Rusiei reprezintă 1,42 la sută din
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economia mondială.

Figura 2.1. Dinamica Produsului intern brut (PIB) în Rusia în perioada 2012-2020
Sursa: https://tradingeconomics.com/russia/gdp
Un alt rezultat al implementării Strategiei 2020 este creșterea durabilă pe termen lung, cu o
rată medie de aproximativ 6,4% pe an până în 2020, prin utilizarea avantajelor competitive
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naționale în sectorul energetic și, de asemenea, prin crearea unui model de dezvoltare inovatoare
orientată social. Ratele reale de creștere economică sunt mai mici decât cele proiectate în 2008.45
Însă, conform rezultatelor prezentate de Rosstat, din cauza pandemiei din 2020, economia

rusă a scăzut cu 3,1%.46 Deși estimarea contracției PIB a fost mai bună decât cea prevăzută, acesta
este cel mai mare declin de după criza din 2009. Volumul nominal al PIB-ului în 2020 s-a ridicat
la 106,6 trilioane de ruble.

În 2020, creșterea reală a PIB-ului pentru Federația Rusă a fost de -3,1%. Deși creșterea PIB-

ului real al Federației Ruse a fluctuat substanțial în ultimii ani, a avut tendința de a scădea în
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perioada 2001-2020, care se încheie la -3,1% în 2020.47

Dinamica
PIB-ului
în
Federația
Rusă
(1998-2019),
Sursa:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RU
46
Васильевна, Мартыненко. (2021). MOBILIZATION ECONOMY: IS IT RELEVANT FOR MODERN RUSSIA?.
STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT SCHOLAR NOTES. 1. 151-155. 10.22394/2079-1690-2021-1-1-151155.
47
Drobyshevsky, S.M. & Idrisov, G.I. & Kaukin, A.S. & Pavlov, P.N. & Sinelnikov-Murylev, S.G.. (2018).
Decomposition of Russian GDP growth rates in 2007–2017 and forecast for 2018–2020. Voprosy Ekonomiki. 5-31.
10.32609/0042-8736-2018-9-5-31.
45
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Evaluarea departamentului de statistică rus48 s-a dovedit a fi mai optimistă decât previziunile
atât ale guvernului, cât și ale economiștilor ruși și internaționali în 2021.
În același timp, încetinirea economiei din 2020 a devenit maximă pentru ultimii 11 ani: PIBul a scăzut cu 7,8% comparativ cu anul 2009.
Dinamica PIB-ului Rusiei în 2020 a fost influențată de o scădere a cererii finale interne (cu
5% anual) și de o creștere a exporturilor nete de bunuri și servicii datorită unei reduceri mai rapide
a importurilor (cu 13,7%) comparativ cu exporturi (a scăzut cu 5,1%). Volumul PIB ( costul
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bunurilor și serviciilor produse în Rusia timp de un an) până în 2020 trebuia să crească de 2,3 ori
față de nivelul din 2007, iar creșterea medie până în 2020 trebuia să fie de 6%. În realitate, în
ultimii 10 ani, această cifră a fost de 1%, iar PIB-ul total a crescut cu 7,5%. În același timp,
economia mondială a crescut cu 35%. Ratele de creștere în Rusia sunt de două ori mai slabe decât
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ratele de creștere a PIB-ului din țările deja dezvoltate (SUA, UE etc.), iar economiile în curs de
dezvoltare (China, India etc.) au depășit Rusia de 7 ori în ceea ce privește creșterea PIB-ului.49
PIB pe cap de locuitor, pe care guvernul îl numește „indicator generalizat al nivelului de
trai”, trebuia să crească de la 14.000 USD în 2007 la peste 30.000 USD în 2020, conform Strategiei,
la nivelul mediu al statelor membre ale Organizației de Cooperare și dezvoltare economică
(OECD). Conform acestui indicator, Rusia nu este departe de țintă - 28.957 dolari. Numai în țările
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OCDE (cele mai dezvoltate economii din lume) această cifră este deja de aproximativ 45 de mii
de dolari. Acum Vladimir Putin și-a stabilit un nou obiectiv - creșterea acestei cifre cu 50% până
în 2024. Ultima dată când PIB-ul pe cap de locuitor din Rusia a crescut la jumătate în 14 ani. Putin
își stabilește, de asemenea, un obiectiv în 2020 de a face rata de creștere a economiei rusești mai
mare decât media mondială - 4%. Conform previziunilor Băncii Mondiale pentru 2019, creșterea
PIB-ului Rusiei va fi de două ori mai mică decât media mondială.50
Conform previziunilor actuale ale Băncii Centrale, creșterea PIB-ului în Federația Rusă în
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2021 va fi în intervalul 3-4%, în 2022 - în intervalul 2,5-3,5%.
De asemenea, FMI prezice inflația în Federația Rusă în 2021 la 3,7%, în 2022 -

3,5%. Această estimare coincide până acum cu prognoza actuală a Ministerului Dezvoltării
Economice, dar, eventual, va fi ridicată în aprilie. Banca centrală din februarie și-a ridicat deja

48

Minakir, Pavel. (2021). Strategies for Russia and Russia. Spatial Economics. 17. 7-17. 10.14530/se.2021.1.007017.
49
Desai, Padma. (2006). Why is Russian GDP growth slowing?. American Economic Review. 96. 342-347.
10.1257/000282806777212080.
50
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4.0,
http://appc.lv/wpcontent/uploads/2020/03/Research_Russian_Economy_2020.pdf
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prognoza pentru 2021 la 3,7-4,2% de la 3,5-4% și a anunțat deja o creștere suplimentară a
prognozei la reuniunea esențială de la sfârșitul lunii aprilie.51
În 2022, analiștii prezic inflația la nivelul țintă - 4,0% (de asemenea, 4,0% conform unui
sondaj de o lună în urmă), prognoza Ministerului Dezvoltării Economice și a Băncii Centrale - de
asemenea, 4,0%. Creșterea economiei mondiale în 2022, potrivit fondului, se va ridica la 4,4%,
adică cu 0,2 puncte procentuale. depășește așteptările din ianuarie. Economiile piețelor emergente
și ale țărilor în curs de dezvoltare în 2021 vor crește cu 6,7% (prognoza anterioară - 6,3%), în 2022
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- cu 5% (prognoza nu s-a modificat). Se estimează că creșterea PIB-ului global va ajunge la 4% în
2021 și va scădea la 3,8% în 2022. Cu toate acestea, pandemia COVID-19 continuă să înăbușe
activitatea economică din întreaga lume, crescând semnificativ incertitudinea în prognozele PIB.52
Conform scenariului de bază, creșterea PIB-ului Rusiei în 2021, 2022 și 2023 va fi de 3,2%,

.M

respectiv 3,2% și respectiv 2,3%. Scenariul de bază presupune o scădere treptată a numărului de
cazuri noi de COVID-19. Redresarea economiei ruse, susținută de creșterea consumului
gospodăriilor și a investițiilor publice, este de așteptat să fie susținută de redresarea economică
globală, prețuri mai mari ale petrolului și condiții monetare slabe pe piața internă în 2021.
Perspectivele economice pe termen lung ale Rusiei vor depinde de accelerarea creșterii
potențiale prin încurajarea diversificării economice, crearea unor condiții de concurență echitabile
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pentru sectorul privat, îmbunătățirea gestionării întreprinderilor de stat (SOE) și o integrare mai
strânsă în lanțurile valorice globale. Tranziția verde ar putea pune dificultăți serioase în economia
rusă dacă guvernul nu ia măsuri proactive către decarbonizare.
Dependența veniturilor bugetare de exploatarea resurselor naturale. Conform

Strategiei 2020, ”economia rusă nu va rămâne doar liderul mondial în sectorul energetic, extracția
și prelucrarea materiilor prime, ci va crea și o economie competitivă a cunoașterii și tehnologiilor
înalte”, iar până în 2020 ponderea complexul petrolier și gazos din structura produsului intern brut
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va scădea la 10-12% (de la 18,7% în 2007). La etapa actuală, ponderea petrolului și gazului în
PIB-ul Rusiei este aproape de 12%.53 Dar ponderea lor a scăzut din cauza scăderii prețurilor la
petrol în 2015-2016. În ultimii ani, ponderea petrolului și gazului în PIB continuă să crească în
urma prețurilor de la burse. Mineritul și rafinarea petrolului reprezintă peste 60% din toate
veniturile din export. În 2018, ponderea veniturilor din petrol și gaze în bugetul federal va depăși
51

Stankevich, I.. (2020). Comparison of macroeconomic indicators nowcasting methods: Russian GDP case.
Applied Econometrics. 59. 113-127. 10.22394/1993-7601-2020-59-113-127.
52
Raportul economiei ruse, https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer
53
Ponderea veniturilor din petrol și gaze în bugetul Federației Ruse în primul trimestru al anului 2021 a scăzut la un
nivel minim istoric, disponibil on-line: https://neftegaz.ru/news/finance/677164-dolya-neftegazovykh-dokhodov-vbyudzhete-rf-v-1-m-kvartale-2021-g-opustilas-do-istoricheskogo-minimu/
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40%. În ediția din 2012 a Strategiei 2020, autorii recunosc greșelile guvernului din anii anteriori. În
opinia lor, fluxul de fonduri din străinătate, format din cauza creșterii veniturilor din export și a
resurselor de investiții, a fost îndreptat în primul rând către consum și, într-o măsură mai mică,
către dezvoltare. De asemenea, în 2012, experții au subliniat că creșterea TVA-ului este
inacceptabilă pentru a crește veniturile bugetare - acest lucru va avea un impact negativ asupra
dezvoltării economice, va reduce ratele de creștere și va duce la intrarea economiei în sectorul
umbră, ceea ce înseamnă că va reduce doar venituri bugetare din TVA. În realitate, autoritățile
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ruse au crescut totuși TVA-ul de la 18 la 20%, urmând să trimită venituri suplimentare proiectelor
naționale.

Export. Chiar de la începutul secolul 21, Rusia va fi forțată să adere în principal la o strategie
de substituire a importurilor. Economia Rusiei depinde în mare măsură de exporturile de mărfuri,
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cu venituri din vânzările de țiței, produse petroliere și gaze naturale, reprezentând aproximativ
jumătate din bugetul federal al Rusiei. În 2015, principalele exporturi ale Rusiei au fost:
combustibili și produse energetice (63 la sută din totalul transporturilor, din care țițeiul și gazele
naturale au reprezentat 26 la sută și respectiv 12 la sută); metale (10%); utilaje și echipamente (7,4
la sută); produse chimice (7,4 la sută) și produse alimentare și produse agricole (5 la
sută). Principalii parteneri de export au fost: China (12%), Germania (9%), Olanda (8,4%), Italia
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(5,8%), Belarus (4,7%), Turcia (4,4%) și Japonia (4,1%)..

În același timp, Rusia nu poate refuza să folosească avantajele dezvoltării orientate spre

export. Relațiile economice externe, inclusiv comerțul exterior, sunt capabile să își activeze
propriul potențial. Exporturile în Rusia au crescut la 36863 milioane USD în aprilie de la 35710
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milioane USD în martie 2021.

Figura 2.2. Structura exporturilor în Federația Rusă. Sursa:
https://tradingeconomics.com/russia/exports
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Exporturile rusești sunt dominate de bunuri care se caracterizează prin elasticitate scăzută a
prețurilor, volatilitatea dinamicii prețurilor, prezența, pe termen lung, a unei tendințe descendente
a prețurilor și a unui ritm destul de lent de expansiune a cererii: piața petrolului este controlată de
OPEC, piața metalelor feroase este reglementată de țările occidentale, vânzarea de gaze naturale
este limitată de prezența și conductivitatea rețelei de conducte.
Ponderea în exportul de utilaje și echipamente din Rusia este neglijabilă și este de 5 ori mai
mică decât în exportul țărilor occidentale dezvoltate.Produsele alimentare și materiile prime
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agricole ocupă prea mult din importul Rusiei. În acest stat, sfera producției de materiale a căzut
într-o dependență semnificativă de aprovizionarea externă. În structura geografică a comerțului
exterior, tendința către slăbirea rolului țărilor CSI continuă. Capacitatea pieței și solvabilitatea
partenerilor CSI este destul de mică, iar capacitatea lor de a participa la cooperarea industrială, în

.M

special atunci când vine vorba de crearea produselor de înaltă tehnologie, este limitată.

Tabelul 2.1. Principalii parteneri comerciali externi ai statelor post-sovietice în 2001-2018
olumul
comerțului
reciproc,
milioane
Ponderea în
USD
comerțul
exterior,%
Primul
partener
comercial

olumul
comerțului
reciproc,
milioane
Ponderea în
USD
comerțul
exterior,%
Primul
partener
comercial

olumul
comerțului
reciproc,
milioane
Ponderea în
USD
comerțul
exterior,%

2018

Italia
Rusia
Rusia
Turcia
Rusia
Rusia
Rusia
Germania
Rusia
Ucraina
Rusia
Rusia

1349
224
9399
177
4485
149
392
15 002
199
1760
930
8420

7162
988
38035
1092
14087
1342
991
58744
1433
1570
3177
35630

2396
1064
25875
1526
12639
1545
1065
66 108
1756
5951
3615
10231

36,0
26,7
59,7
16,5
30,4
12,3
26,8
10,6
29,4
51,9
20,9
29,4

Italia
Rusia
Rusia
Turcia
China
Rusia
Rusia
China
China
China
Rusia
Rusia
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Azerbaidjan
Armenia
Bielorusia
Georgia
Kazahstan
Kârgâzstan
Moldova
Rusia
Tadjikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Ucraina

2010

Primul
partener
comercial

2001

25,7
20,6
63,3
18,2
17,3
28,5
18,4
9,4
33,0
21,3
21,2
31,8

Turcia
Rusia
Rusia
Turcia
Rusia
China
România
China
China
China
China
Rusia

13,6
21,2
50,9
16,3
20,3
29,2
17,6
11,6
42,8
46,2
21,4
13,4

Sursă: Trademap.org - Site-ul oficial al statisticilor ITC. (data accesului: 16.05.2021)
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Sunt interesante și alte tendințe relevate în analiza celor mai mari cinci parteneri comerciali

din țările CSI. Comerțul cu aceste țări reprezintă 50% până la 85% din cifra lor totală de afaceri
din comerțul exterior. Pentru Azerbaidjan și Georgia, acestea sunt Turcia (primul loc în 2018) și
Rusia (locurile trei și respectiv al doilea). Pentru Moldova, România (locul I) a devenit o poartă
comercială către UE, în timp ce Rusia (locul II) și Ucraina (locul cinci) sunt atât piețe de vânzare,
cât și furnizori de produse finite. Pentru Armenia, acestea sunt Georgia și Iran (respectiv locurile
cinci și patru), datorită cărora depășește blocada de transport din cauza războiului cu Azerbaidjanul
și poate primi și gaze rusești și poate face față fluxurilor transfrontaliere de electricitate cu țările
vecine. Belarusul tranzacționează efectiv cu Ucraina și Polonia (locurile trei și cinci), în timp ce
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Rusia (primul loc) deține peste 50% din comerțul exterior din Belarus. Pentru Kârgâzstan,
Tadjikistan și Uzbekistan, China (primul loc) și Kazahstanul (al treilea, al patrulea) joacă un rol
important în comerț. Pentru Kazahstan în sine, principalii parteneri comerciali sunt vecinii cu
Rusia și China, care creează împreună 33% din comerțul exterior al republicii, ocupând locurile I
și II. Prin urmare, componența principalilor parteneri comerciali ai Rusiei în 2020 nu s-a schimbat
semnificativ față de perioada de până în anul de criză -1998. Primii zece includ Germania, SUA,
Ucraina, Belarus, Italia, China, Olanda, Elveția, Marea Britanie și Finlanda.54
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Trebuie remarcat faptul că resursele naturale domină nu numai în structura comerțului
exterior al Rusiei. De exemplu, o cincime din investițiile străine directe (ISD) din Rusia se
îndreaptă către industria minieră, care este baza avantajului comparativ al Rusiei în producția de
petrol, gaze naturale și cărbune. Cu toate acestea, în domeniul investițiilor în 2015–2019. s-au
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conturat câteva schimbări pozitive: aproape 70% din investițiile în întreprinderi noi au fost
direcționate către industria prelucrătoare. Interesant este că peste 50% din ISD în Rusia provine
din zone offshore. Iar fluxul de ISD către Rusia din țările OECD cu o pondere mare a cheltuielilor
de cercetare și dezvoltare în PIB a fost de doar 12% comparativ cu fluxul de ISD din aceste țări în
Turcia (22%) și Canada (60%).55

În 2019, fluxul net de investiții străine directe în Rusia a crescut de 3,5 ori - la 30 miliarde
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dolari de la 8,8 miliarde dolari în 2018. Și în 2020, volumul investițiilor străine directe în Rusia a
scăzut la 1,1 miliarde de dolari, sau 96%. În același timp, o altă tendință negativă a fost observată
în 2020 - o creștere a fluxului de capital din Rusia. Ieșirea netă de capital din Rusia în 2020 s-a
ridicat la 47,8 miliarde de dolari. Pentru comparație, în 2019 această cifră a fost la nivelul de 22,1
miliarde de dolari. Această scădere a ISD a fost fără precedent în ultimii 20 de ani, la fel ca în
timpul crizei din 1998. Prin urmare, putem vorbi despre prezența potențialului neexploatat al
Rusiei și despre existența oportunităților de extindere a rolului său în rețeaua globală de investiții
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străine directe.56

Indicele de deschidere al Rusiei este mai mare decât cel al țărilor precum China, Japonia și

Statele Unite, ceea ce se explică, pe de o parte, printr-un PIB nominal mai mic și, pe de altă parte,

printr-un rol semnificativ în formarea Rusiei externe. PIB comercial. Mai mult, la sfârșitul anului

54

Starodubtseva, Elena & Medvedeva, Marina. (2020). Tools for supporting and promoting Russian exports. Banking
Services. 33-39. 10.36992/2075-1915_2020_1_33.
55
Ji-Bae, Park. (2020). The influence of the continental blockade on Russian export. 2020. 96-108.
10.31166/VoprosyIstorii202002Statyi08.
56
Petrikova, E.. (2019). Trends in the Development of the Balance of Payments and the International Investment
Position of Russia. Voprosy statistiki. 26. 46-56. 10.34023/2313-6383-2019-26-10-46-56.
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2020, Rusia a devenit singura Rusia al cărei indice de deschidere nu numai că nu a scăzut, ci și a
crescut ușor ( tabel ).
Tabelul 2.2. Comparația indicelui de deschidere economică pe țări - lideri de comerț mondial,
2019–2020

Rusia
Statele Unite
ale Americii
China
Japonia
Germania

Cifra de afaceri a comerțului
exterior, miliarde USD
Februarie
Decembrie 2019
2020
571
672
3830
4200

PIB nominal, miliarde
USD
Februarie
Decembrie
2020
2019
1400
1702
20900
21400

Indicele de deschidere,%
Februarie
2020
40
18

Decembrie
2019
39,5
19,6

4640
1274
2550

14700
4900
3700

31
26
69

31,6
28
70,4

4550
1425
2720

D

Țară

14400
5080
3860
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Trebuie remarcat faptul că un indice mai scăzut al deschiderii economiei rusești nu implică
neapărat bariere tarifare sau netarifare ridicate în calea comerțului exterior. Acesta poate fi
determinat de alți factori, precum dimensiunea economiei și distanța geografică față de potențialii
parteneri comerciali.

Dezvoltare regională. „Strategia 2020” prevedea, de asemenea, reducerea inegalităților
regionale și crearea de noi centre de creștere. Activitatea economică din Rusia este încă
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concentrată la Moscova. Contribuția GRP a orașului Moscova la GRP total al entităților
constitutive ale Federației Ruse a scăzut ușor (de la 24,3% în total GRP în 2008 la 22,3% în 2018),
dar capitala rămâne în continuare regiunea dominantă în economie. Cu toate acestea, ponderea
Sankt-Petersburgului în totalul GRP a crescut ușor (de la 4,2% la 4,6%). Scara modificărilor în
acțiunile altor entități constitutive ale Federației Ruse nu a depășit 0,2 pp. În același timp, Moscova
și regiunea Moscovei rămân cele mai importante centre de atracție pentru populație și, în
consecință, resurse de muncă. Ponderea Moscovei în structura populației Federației Ruse a crescut
la 8,7% în 2018 față de 7,9% în 2008, regiunea Moscovei - la 5,3% față de 4,9%. Pe lângă ele, cu
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încă 0,3 p.p. cotele din Sankt Petersburg și Teritoriul Krasnodar au crescut. În alte regiuni,
modificările nu au depășit 0,2 p.p. 157
Până în prezent, inegalitatea regională rămâne stabilă. În 2018, mai mult de jumătate din

totalul GRP (produsul regional brut) a fost format din zece regiuni: regiunile Sankt Petersburg,
Moscova și Sverdlovsk, regiunea autonomă Khanty-Mansi, regiunea autonomă Yamalo-Nenets,

57

Zubarevich, N.V.. (2020). Opportunities and limitations of quantitative assessment of factors of the Russian regions'
economic development. Journal of the New Economic Association. 46. 158-167. 10.31737/2221-2264-2020-46-2-8.
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teritoriile Krasnodar și Krasnoyarsk, precum și Tatarstan și Bashkiria și Moscova - cu o cotă de
20%.
Proiectul Strategia spațială a Rusiei 2025 , prevede în prim plan uniformizarea dezvoltării
regionale a Rusiei. În proiectul de document, care a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării
Economice și Comerțului, una dintre tendințele dezvoltării spațiale a fost „concentrarea creșterii
economice într-un număr limitat de centre”. „Centrele mari de creștere economică oferă fiecare
mai mult de 1% din creșterea totală a GRP a tuturor entităților constitutive ale Federației Ruse. În
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total, aceste centre pentru perioada din 2010 au creat 68% din creșterea totală a GRP a subiecților
cu ponderea lor în populația Rusiei în 40%”. În același timp, dezvoltarea orașelor mici și mijlocii,
precum și a zonelor rurale este limitată.

La etapa actuală, în Rusia, nu există destule centre de creștere economică, distribuția lor este
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inegală, iar dezvoltarea infrastructurii nu satisface nevoile economiei și ale cetățenilor.

Demografia și dezvoltare socială. Planurile Strategiei 2020 de a stabiliza populația din
Rusia la 143 milioane până în 2015 au fost împlinite. Datorită anexării Crimeei, populația a crescut
chiar la peste 146 de milioane de oameni. În ultimii 10 ani, a existat într-adevăr o tendință
demografică pozitivă în Rusia: rata natalității a depășit rata mortalității, a existat o creștere
semnificativă a migrației.
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Măsurile luate de guvern, inclusiv Planul național de acțiune pentru restabilirea ocupării

forței de muncă și a veniturilor populației, creșterea economică și modificările structurale pe
termen lung, vor contribui la reducerea declinului PIB în 2020 cu 1,0-1,5 pp și vor sprijini realitatea
veniturile populației. Cu toate acestea, aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a neutraliza
majoritatea pierderilor din criză și a tranziției către o creștere economică durabilă ( Tabelul 2.3 )58.
Tabelul 2.3. Dinamica componentelor PIB în scenariul inerțial al dezvoltării economice în
2020–2023, creștere%
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Rata de creștere
PIB
Consumul gospodăriei
Consumul guvernului
Formarea capitalului fix
Export
Import

2020
–5.3
–6.2
0,6
–9.4
–8.0
–13.1

2021
2.9
3.2
0,4
1.2
3.6
3.5

2022
2.2
1.2
1.1
1.8
3.3
2.1

2023
2.0
1.8
1.4
0,5
3.0
2.1

Sursa: Calculele RAS ale Institutului de Prognoză Economică (IEF).

Recuperare post-pandemică: economia rusă și tranziția către o dezvoltare socială și economică durabilă,
https://link.springer.com/article/10.1134/S1075700720060027
58
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Sărăcia a atins cel puțin 6% din totalul populației. În 2008, guvernul a dorit să reducă
săracia (astăzi aceștia sunt cetățeni cu venituri sub 10 mii de ruble) la jumătate - de la 13,4% la 67% în 2020. Acest proces din păcate nu a fost atins -13% dintre ruși rămân săraci și în 2020. În
termeni absoluți - 19,3 milioane de oameni. În ultimii ani, acest număr a crescut doar. Planul de
reducere a sărăciei de 6% a migrat către noile decrete prezidențiale din 2021 și urmează să fie
atinse până în 2024.59 Promisiunea din 2008 a unui salariu mediu de 2,7 mii USD până în 2020 nu
a fost realizată. În 2018, această cifră a depășit doar 40 de mii de ruble - aproximativ 600 de dolari
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la o rată de 65 de ruble. Acum, Ministerul Economiei își stabilește un obiectiv mai modest pentru
2024 - 800 USD. Planul de creștere a ponderii clasei de mijloc din Rusia nu este pus în
aplicare. Potrivit experților, persoanele cu un venit lunar de 120 de mii de ruble la Moscova și 60
la 30%.60

.M

de mii în regiuni pot fi considerate ca atare. După 2014, acest strat al populației a scăzut de la 36%
Conform Strategiei 2020, s-a stabilit un obiectiv - creșterea venitului real disponibil al
populației până în 2020 cu 64-72% față de 2012. Cu toate acestea, dacă în 2012 și 2013 veniturile
populației au crescut, atunci din 2014 au început să scadă sub influența factorilor de politică
externă, care au continuat până în 2017, abia în 2018 rata de creștere a avut o valoare pozitivă. În
2019, creșterea a fost de 1%; în 2020, în primul trimestru, există încă o ușoară scădere față de anul
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precedent, în toate cazurile cu măsuri de prevenire a infecției cu coronavirus.
În contextul sectorial, sub influența restricțiilor de carantină, cea mai mare scădere a valorii

adăugate a fost observată în industriile orientate spre deservirea populației: hoteluri și restaurante
(minus 24,1%), instituții culturale și sportive (minus 11,4%), întreprinderi de transport (minus
10,3%).%), organizații care oferă alte servicii populației (minus 6,8%).
Consumul final al administrației publice și al organizațiilor non-profit care deservesc

gospodăriile populației a crescut cu 3,9% față de 2019, în principal din cauza costurilor crescute

TE

pentru îngrijirea sănătății și a altor activități legate de lupta împotriva pandemiei COVID-19.
Cererea crescută pentru servicii financiare a condus la o creștere a valorii adăugate în finanțe și
asigurări (plus 7,9%).
Un alt obiectiv social important al Strategiei 2020 este furnizarea de locuințe cetățenilor. La

începutul implementării strategiei la sfârșitul anului 2011, suprafața totală a spațiilor rezidențiale
per locuitor era în medie de 23 m2. Conform Strategiei 2020, până la sfârșitul anului 2020, ar
Prognoza dezvoltării socio-economice a Federației Ruse pentru perioada până în 2024, disponibil on-line:
http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/2019093005
60
Prognozele dezvoltării socio-economice a Federației Ruse și a sectoarelor individuale ale economiei, disponibil online: http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
59
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trebui să fie la nivelul de 28-35 m2. Conform celor mai recente date de la Serviciul Federal de
Statistică de Stat la sfârșitul anului 2018, acest indicator era de 25,8 m2 per persoană, prin urmare,
acest obiectiv nu a fost atins, cu toate acestea, furnizarea de locuințe în perioada de studiu a crescut
cu 12,2%, ceea ce este încă o tendință pozitivă în economia Rusiei.
În legătură cu neajunsurile și problemele din implementarea Strategiei 2020, ca o continuare
a acesteia în 2018, președintele Federației Ruse a semnat un decret „Cu privire la obiectivele
naționale și obiectivele strategice ale dezvoltării Federației Ruse pentru perioada până în 2024”,
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astfel sarcinile cheie au fost amânate la o dată ulterioară până în 2024. Conform acestui decret,
principalul obiectiv strategic al Rusiei este de a asigura transformarea tehnologică și dezvoltarea
revoluționară în sfera economică și socială.61

Infrastructură. Ritmul de modernizare și dezvoltare a infrastructurii în Rusia continuă să
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rămână la un nivel scăzut, dovadă fiind ratele scăzute de punere în funcțiune a noilor instalații și
lipsa unei îmbunătățiri semnificative a calității infrastructurii. Conform ratingului competitivității
globale pentru 2019, Rusia s-a situat pe locul 99 în lume în ceea ce privește calitatea drumurilor,
ceea ce practic nu diferă de rezultatele ratingului din 2008 (locul 104). Nivelul scăzut de dezvoltare
se aplică și infrastructurii financiare. În contextul sancțiunilor antirusești, accesul companiilor și
băncilor rusești la resurse financiare ieftine în străinătate a scăzut semnificativ, iar indicatorul
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datoriei externe a revenit la nivelul observat în 2008. În același timp, nivelul de dezvoltare al
sistemului financiar intern continuă să rămână scăzut, provocând o disponibilitate redusă a
fondurilor pentru afaceri.62

Implementarea mai multor proiecte de infrastructură la scară largă a fost planificată în

„Strategie” pentru perioada 2008-2020. Autostrada cu taxă M11 între Moscova și Sankt Petersburg
urma să fie deschisă complet în 2018. Ulterior, autoritățile au dorit să-și finalizeze construcția la
timp pentru Cupa Mondială FIFA 2018. Cea mai mare parte a traseului a fost totuși deschisă, dar
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finalizarea secțiunilor de apropiere spre Sankt Petersburg a fost amânată până în 2019 și o secțiune
importantă - ocolind Tver - pentru o perioadă nedeterminată.
Planurile includeau și construcția de căi ferate de mare viteză (HSR), pe care trenurile pot

atinge viteze de până la 350 km / h. Niciun astfel de drum nu a fost construit în ultimii 12 ani în
Rusia și nici măcar nu a început să fie implementat. Acum, guvernul este în proces de selectare a

Decretul președintelui Federației Ruse din 07.05.2018 nr. 204 „Cu privire la obiectivele naționale și obiectivele
strategice ale dezvoltării Federației Ruse pentru perioada până în 2024”. - Mod de acces:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/.
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Tursunmukhamedov, Iskander. (2020). POPULATION WELFARE GROWTH AS A GLOBAL GOAL OF
RUSSIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT. 10.46865/978-5-901640-34-0-2020-444-448.
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acestor proiecte cu perspectiva construcției până în 2024. Deocamdată, oficialii aleg între liniile
feroviare de mare viteză de la Moscova la Kazan sau Sankt Petersburg sau liniile ferate de mare
viteză Ekaterinburg-Chelyabinsk. Între timp, în China lungimea acestor drumuri este de
aproximativ șase mii de kilometri, în Spania și Japonia - aproximativ 2,6 mii, în Franța - 2 mii. În
Rusia, secțiunea de cale ferată „cea mai rapidă” este Moscova-Sankt Petersburg, unde trenul
Sapsan poate accelera până la 200-250 km / h.
Descoperire tehnologică: 0,3%. Ponderea exporturilor de bunuri high-tech rusești în
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totalul exporturilor mondiale de bunuri high-tech trebuiau să crească de la 0,3 la 2% în
2020. Conform metodologiei OECD, în 2017 situația a rămas la același nivel ca în 2007, cu o
pondere de 0,3%. De-a lungul anilor, Rusia a cedat loc unor țări precum Cehia, Polonia și Israel și
se află la nivelul Danemarcei, României și Slovaciei.
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Forțele de securitate în loc de sănătate și educație. Cheltuielile pentru îngrijirea sănătății
ar fi trebuit să crească de la 3,6% la 6-7% din PIB - la nivelul țărilor dezvoltate. De fapt, ponderea
acestor cheltuieli a scăzut chiar ușor - la 3,4%. În Europa de Vest, această cifră este de 6-7%. În
SUA, 8,5%. Cheltuielile cu educația din surse publice și private ar fi trebuit să se ridice la 6,5-7%
din PIB în 2020 (4,8% în 2007). De fapt, până în 2019, acestea au scăzut la 3,5% din PIB. Din
2013 până în 2019, cheltuielile federale pentru învățământul superior au scăzut de la 661 miliarde
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la 458 miliarde ruble. Din 2012 până în 2019, cheltuielile federale cu educația generală au fost
reduse de la 128 miliarde RUB la 14 miliarde RUB. Din 2013 până în 2019, cheltuielile federale
pentru educația preșcolară au scăzut de 25 de ori: de la 77 miliarde la 2,9 miliarde ruble. Până în
2020, în Rusia aveau să apară 20 de centre științifice și educaționale de nivel mondial. Strategia
nu specifică parametri specifici pentru evaluarea acestor realizări. Potrivit clasamentului QS
World University, doar o singură universitate rusă, Universitatea de Stat din Moscova, a fost
inclusă în topul celor mai bune universități din lume în ultimii ani, în 2018 se află pe locul 90. 63
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În același timp, cheltuielile privin securitatea publică și armata au crescut la 5,7% din

PIB. De exemplu, ca urmare a formării Gărzii Ruse în 2016, cheltuielile de la rubrica „Trupele
interne” aproape s-au dublat.64
Prioritățile în domeniul politicii financiar - fiscale. La etapa actuală, Rusia depăşeşte

treptat o profundă criză financiară şi economică. Conform legilor dezvoltării economiei de piaţă,
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oricât de profundă ar fi criza, mai devreme sau mai târziu, după ea începe înviorarea, apoi urmează
avântul spiritului activ în afaceri şi, în sfârşit, o creştere economică stabilă. Înainte de toate, cea
mi vizibilă este scăderea principalilor indicatori macroeconomici; la mulţi dintre aceşti indicatori
Rusia se află nu numai în urma ţărilor industriale dezvoltate şi a majorităţii noilor ţări
industrializate, ci şi în urma anumitor state în curs de dezvoltare şi a unelor ţări cu economie de
tranzit. De la începutul anilor ’90 s-a observat o tendinţă stabilă de scădere a valorii Produsului
Intern Brut (PIB), care, conform datelor Comitetului de Stat pentru Statistică, calculat conform
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noii concepţii a conturilor naţionale, în perioada 1990 – 2000, s-a redus cu mai mult de jumătate.
Pentru comparaţie, în anii Primului Război Mondial (1914-1917) Produsul Intern Brut al
Rusiei s-a redus cu un sfert, în timpul Războiului Civil (1918-1922) – cu 23%, în anii celui de-al
Doilea Război Mondial (1941-1945) – cu 21%.65 Alături de scăderea drastică a indicatorilor
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macroeconomici, s-a observat scăderea ratingului Rusiei printre alte state ale lumii în privinţa
multora dintre cei mai importanţi parametri social-economici. În comparaţie cu alte ţări ale lumii,
Rusia ocupă locuri destul de scăzute în privinţa indicatorilor ce caracterizează nivelul de dezvoltare
a infrastructurii de piaţă şi a instituţiilor de piaţă, şi anume: gradul de libertate economică; nivelul
de dezvoltare a instituţiilor de piaţă; rolul sistemului financiar în dezvoltarea economică; nivelul
de informatizare a societăţii; nivelul de dezvoltare a comunicaţiilor şi telecomunicaţiilor; indicele
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influenţei lipsei de transparenţă asupra eficienţei economiei; indicele stabilităţii ecologice ş.a. Pe
de altă parte, Rusia a ocupat locuri înalte, care nu servesc prestigiului acesteia, în ratingul ţărilor
la indicatorii care influenţează climatul investiţional general al Rusiei şi, în final, imaginea externă
a Rusiei.

Este evident că situaţia actuală a Rusiei, în economia globală, nu corespunde potenţialului

său natural, tehnico-ştiinţific, intelectual şi spiritual. Nici o Rusia din lume nu are un asemenea
spaţiu vital, o asemenea cantitate şi diversitate a resurselor naturale, o asemenea stabilitate a
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fondului genetic şi o bogăţie a culturilor naţionale.

La începutul mileniului al treilea, în Rusia, se găseau în stadiu de elaborare în jur de 10 mii

de proiecte de investiţii, cu valoare totală de peste 50 miliarde dolari. În baza informaţională de
date privitoare la proiectele de investiţii din Rusia, alcătuită de Comisia Federală pentru Valori
Mobiliare, s-au înregistrat 2 mii de proiecte de investiţii, care au business-planul elaborat.
Rusia este singurul stat din lume care, în afara pasivelor sub forma datoriei externe, dispune

de active financiare. Ţările străine datorează Rusiei, ca succesoare de drept a fostei Uniuni
Grigoryev, Leonid. (2020). Russia’s Economic Restructuring for the Fast-Changing Future. 10.1007/978-981-151895-9_4.
65
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Sovietice, în jur de 130-140 de miliarde dolari, din care, după încheierea unui acord cu Clubul de
la Paris şi anularea celei mai mari părţi a datoriei, în mod real se pot recupera în jur de 15-20 de
miliarde dolari.
În Rusia, la fiecare trei ani, sunt elaborate documente de politică fiscală prognozate. Așadar,
în iulie 2018, Ministerul Finanțelor din Rusia a pregătit o listă de evenimente pentru o perioadă de
trei ani, care sunt planificate să se desfășoare în perioada 2019 - 2020. Cu ajutorul politicii fiscale,
statul trebuie să îndeplinească principalele sarcini: crearea condițiilor fiscale previzibile,
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echilibrarea bugetelor federale și regionale și reducerea sectorului umbrit al economiei.

Codul fiscal al Federației Ruse a fost modificat în consecință. Cu toate acestea, în ceea ce
privește modelarea politicii fiscale pentru perioada 2019-2020, au rămas de rezolvat un nou set
de sarcini pentru stimularea activității de afaceri, contracararea crizelor și creșterea gradului de
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ocupare a trezoreriei. Principalele domenii ale politicii fiscale din Rusia permit contribuabililor să
își stabilească activitățile ținând cont de modificările planificate din sfera fiscală pentru o perioadă
de trei ani. Trebuie menționat că principalele direcții ale politicii fiscale de stat erau pregătite cu
scopul de a întocmi un proiect de buget federal pentru următorul an fiscal 2019 și perioada de
planificare ulterioară de doi ani. Indicațiile indicate nu reprezintă un act juridic normativ, dar stau
la baza pregătirii proiectelor de modificări ale legislației fiscale. În plus, principalele domenii ale
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politicii fiscale permit contribuabililor să își stabilească planurile de afaceri ținând cont de
modificările preconizate ale sferei fiscale pentru o perioadă de trei ani, ceea ce crește certitudinea
condițiilor de desfășurare a activității.

În pregătirea direcțiilor principale ale politicii fiscale, au fost luate în considerare prevederile

Decretului președintelui Federației Ruse din data de 7 mai 2018 N 204 „Cu privire la obiectivele
naționale și sarcinile strategice ale dezvoltării Federației Ruse pentru perioada până în 2024”,
adresate de președintele Federației Ruse către Adunarea Federală a Federației Ruse din 1 martie
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2018 anul în care obiectivele naționale de dezvoltare ale Rusiei în toate sferele vieții publice au
fost determinate pentru următorii 6 ani. Din cauza circumstanțelor, sarcina fiscală pentru
contribuabilii din 2019 a crescut. Principalele direcții ale politicii fiscale pentru tipurile de
impozite pentru anii 2019-2020 sunt: taxa pe valoarea adăugată (TVA): de la 1 ianuarie 2019, în
conformitate cu Legea Federală din 03.08.2018 nr. 303-ФЗ, cota de impozitare este crescută de la
18% la 20%. Ratele preferențiale de 0% și 10% nu se vor modifica.
Concluzie:

O scurtă prezentare generală a implementării activităților Strategiei 2020 ne permite să

concluzionăm că majoritatea obiectivelor prezentate în Strategia 2020 nu au fost atinse pe baza
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nivelului planificat al indicatorilor. Potrivit experților, Strategia 2020 a fost implementată doar la
o treime. Unul dintre motivele neîndeplinirii multor obiective ale Strategiei 2020 este presiunea
crescută a politicii externe și, în conformitate cu aceasta, impactul politicii externe sub formă de
sancțiuni care a început în 2014 din cauza intervenției militare în Ucraina, și a rpresiunilor politice
a oponenților partidului de gvernare și a actualului președinte Vladimir Putin.
În plus, așa cum s-a menționat anterior, Strategia 2020 nu a fost niciodată luată în considerare
și aprobată de guvern, prin urmare, de fapt, nu era obligatorie pentru implementare.
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Acest aspect este caracteristic Federației Ruse de secole. Strategiile de dezvoltare sunt doar
declarative, și deseori realitate de facto diferă derealitate din teritoriu.

Printre obiectivele atinse ale Strategiei 2020, se pot evidenția: aderarea Rusiei la OMC,
dezvoltarea Uniunii Vamale și a Spațiului Economic Comun, crearea Fondului de rezervă al
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Federației Ruse și a Fondului național de asistență socială, instalarea complexelor automate pentru
remedierea încălcărilor traficului. Cu toate acestea, lucrările pregătitoare pentru implementarea
unora dintre obiectivele de mai sus au fost efectuate chiar înainte de implementarea strategiei.
În general, Strategia 2020 a adus multă experiență pozitivă în sistemul de management și
planificare strategică de stat. Prin urmare, acum sistemul juridic al Rusiei a format condițiile
necesare pentru dezvoltarea planificării strategice, care ghidează activitățile autorităților de stat la
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diferite niveluri. În același timp, instrumentul principal în implementarea politicii socioeconomice a devenit abordarea orientată spre program, iar legea adoptată privind planificarea
strategică stă la baza dezvoltării progresive socio-economice și științifice și tehnologice ceea ce
permite un sistem de stat de planificare strategică care poate crește eficiența activităților
autorităților executive.

În ansamblu, experții ruși au fost destul de restrânși în evaluarea gradului de punere în

aplicare a prevederilor Strategiei 2020. Nivelul mediu de implementare a măsurilor este de
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29,5%.66 În general, Strategia 2010 a fost implementată, conform estimărilor, cu 39% iar Strategia
2020, după cum s-a menționat deja, cu doar 29%. În plus, măsurile implementate pe deplin includ
măsuri care au fost elaborate de-a lungul anilor, de exemplu, aderarea Rusiei la OMC sau
dezvoltarea Uniunii Vamale și a Spațiul Economic Comun, la fel EurAsEC. Potrivit experților,
doar câteva măsuri au fost puse în aplicare pe deplin fără încercări de a le denatura deciziile și
principiile. "De exemplu, astfel de măsuri includ crearea Fondului de rezervă al Federației Ruse și
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a Fondului Național de Asistență Socială, instalarea complexelor automate pentru înregistrarea
încălcărilor traficului și o serie de alte câteva măsuri.
Cele mai importante secțiuni ale Strategiei 2020, care s-au dovedit a fi practic
neimplementate, includ secțiunea„ Noul model de creștere economică. De asemenea, această listă
include secțiuni ale strategiei bazate pe implementarea măsurilor pe termen lung - dezvoltarea
instituțiilor publice, politica de locuințe, reducerea inegalității și sărăciei, reforma sectorului
public. Domeniile politicii socio-economice, în care numărul măsurilor implementate ale
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Strategiei 2020 este la nivelul de 50% sau mai mult, includ sectorul învățământului secundar,
politica rusă pe arena internațională, inclusiv în spațiul post-sovietic și dezvoltarea sectoarelor
financiar și bancar.
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2.2. Potențialul resurselor naturale și perspectivele dezvoltării economiei ruse pe principiile
dezvoltării durabile

Rusia deține 22% din resursele forestiere mondiale, dar acest potențial este subutilizat.
Comparativ cu începutul anilor 90, volumul de recoltare a lemnului a scăzut de peste 2 ori, ceea
ce a condus la acumularea pădurilor supra-mature cu o scădere simultană a calității acestora.
Pericolul focarelor masive de boli forestiere și incendii forestiere a crescut.
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În anii 90, au fost dezvoltate și implementate o serie de programe țintă federale și regionale,

care au avut ca scop îmbunătățirea situației ecologice, asigurând economiei Rusiei și populației
resurse naturale, protecția și reproducerea acestora. Cu toate acestea, implementarea acestor
programe a fost îngreunată în principal din cauza lipsei de resurse financiare, ca urmare a căruia
nu a fost posibil să se atingă în totalitate obiectivele preconizate.
Programul țintă federal „Ecologie și resurse naturale din Rusia (2002-2010)”67 a vizat

rezolvarea acestor probleme. Programul a fost conceput pentru perioada 2002-2010. În prima etapă
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(2002-2004), au fost luate măsuri pentru protejarea mediului natural. În cea de-a doua etapă (20052010), se i-au măsuri pentru a asigura reproducerea durabilă a materiilor prime și naturale care
asigură pe termen mediu și lung nevoile interne și de export.
Documentele de bază ale politicii de mediu ale Federației Ruse sunt:
Planul național de acțiune în domeniul protecției mediului pentru o perspectivă specifică și

Planuri de acțiune corespunzătoare în entitățile constitutive ale Federației Ruse;
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Programe de dezvoltare socio-economică a subiecților de diferite niveluri; programul țintă
federal „Ecologie și resurse naturale din Rusia” și subprograme regionale.
Implementarea politicii de mediu de stat se realizează în următoarele direcții principale:
îmbunătățirea legislației de mediu; introducerea metodelor economice de gestionare și control
asupra utilizării resurselor naturale și protecției mediului; crearea unui sistem integral de finanțare
a măsurilor de protecție a mediului; îmbunătățirea sistemului de organe de conducere și controlul
mediului; implementarea programului de instruire a mediului și îmbunătățirea culturii ecologice a
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populației; dezvoltarea cooperării internaționale și utilizarea experienței străine în rezolvarea
problemelor de mediu.

Reglementarea juridică a utilizării resurselor naturale și protecția mediului este asigurată de
actualul sistem sectorial de acte juridice de reglementare federale și acte juridice de reglementare
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aferente ale entităților constitutive ale Federației Ruse, ținând seama de caracteristicile teritoriale
ale managementului naturii. Acest sistem include următoarele principale legi federale:
Legea federală „privind protecția mediului” (2002);
Codul funciar al Federației Ruse (1991);

Legea federală „Cu privire la plata terenurilor” (1991, 1997);
Legea federală „Despre lumea animalelor” (1995);
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Codul apelor al Federației Ruse (1995);

Legea federală „Cu privire la plata pentru utilizarea corpurilor de apă” (1998);
Codul forestier al Federației Ruse (1997);
Codul fiscal al Federației Ruse (1998).

În scopul aplicării practice a legilor federale, au fost adoptate decretele relevante ale

guvernului Federației Ruse și au fost elaborate documente de instruire ale ministerelor și
departamentelor federale.
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Legislația federală stă la baza adoptării la nivel regional a actelor juridice de reglementare

care reflectă caracteristicile locale ale dezvoltării economice și sociale, situația demografică,
resursele naturale și condițiile de mediu. Îmbunătățirea ulterioară a legislației în domeniul
managementului de mediu implică modificarea unei serie de alte legi federale și adoptarea de noi
acte în domeniul impozitării mediului, controlul de mediu de stat și evaluarea impactului asupra
mediului, proiectarea și funcționarea întreprinderilor, armonizarea cu standardele internaționale.
Controlul general al problemelor de mediu al statului aparține competenței celor mai înalte

niveluri ale sistemului de management al statului. Organele de stat de competență generală includ
președintele, Consiliul Federației, Duma de Stat, Parchetul, Guvernul, autoritățile reprezentative
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și executive ale subiecților Federației și organele municipale. Aceste organisme stabilesc direcțiile
principale ale politicii de mediu, aprobă și controlează programele de mediu, asigură siguranța
mediului, stabilesc norme și cerințe legale în competența lor.
Organele de stat de competență specială sunt împărțite în complexe, sectoriale și funcționale.
Organisme complexe, ale căror activități necesită o organizare specială, îndeplinesc toate sarcinile
de mediu sau oricare dintre blocurile lor. Unul dintre principiile principale ale activităților lor este
independența față de interesele organizațiilor individuale și ale sectoarelor economiei.
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Principalele organisme de management integrat din Rusia includ: Din 2008 - Ministerul
Resurselor Naturale și Ecologiei al Federației Ruse (Ministerul Resurselor Naturale din Rusia)
(fostul organism executiv federal însărcinat cu gestionarea statului în domeniul protecției
mediului, managementului mediului, siguranței mediului a fost Ministerul Resurse naturale ale
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Federației Ruse), care include:
-

Serviciul Federal pentru Hidrometeorologie și Monitorizarea Mediului;

-

Serviciul Federal de Supraveghere a Resurselor Naturale;

-

Serviciul Federal pentru Supravegherea Mediului, Tehnologic și Nuclear;

-

Agenția Federală pentru Resurse de Apă;

-

Agenția federală pentru utilizarea subsolului.
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Ministerul Resurselor Naturale și Mediului al Federației Ruse este un organism executiv

federal responsabil de dezvoltarea politicii de stat și a reglementării legale. Acesta asigură
îndeplinirea obligațiilor care decurg din tratatele internaționale ale Federației Ruse cu privire la
aspecte legate de sfera de activitate a Ministerului.

Coordonează și monitorizează activitățile Serviciului Federal pentru Hidrometeorologie și

Monitorizare a Mediului, Serviciului Federal pentru Supravegherea Resurselor Naturale,
Serviciului Federal pentru Supravegherea Mediului, Tehnologic și Nuclear, Agenției Federale
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pentru Resurse de Apă și Agenției Federale pentru Utilizarea subsolului; ) Serviciul Federal pentru
Supravegherea Mediului, Tehnologic și Nuclear (Rostekhnadzor).
Serviciul Federal de Hidrometeorologie și Monitorizare a Mediului (Roshydromet)

îndeplinește funcțiile de formare și funcționare a rețelei de observare de stat, asigurând activitatea
serviciului de avalanșă, cercetarea hidrometeorologică și geofizică în atmosferă, la suprafața
terestră, Oceanul Mondial, Arctica și Antarctica, precum și în spațiul din apropierea Pământului,
furnizarea de servicii publice în domeniul hidrometeorologiei, monitorizarea mediului și poluarea
acestuia pentru a oferi autorităților și populației informații despre stat a mediului, poluarea
acestuia, prognozele meteo, conținutul de apă, randamentul culturilor, schimbările climatice etc. )
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Serviciul Federal pentru Supravegherea Protecției Drepturilor Consumatorilor și a
Bunăstării Umane (Rospotrebnadzor) se află sub jurisdicția Ministerului Sănătății și Dezvoltării
Sociale din Federația Rusă și efectuează supravegherea sanitară și epidemiologică a statului cu
privire la respectarea legislației sanitare, a controlului sanitar și a carantinei, organizează
monitorizarea socială și igienică și activitățile sistemului sanitar și epidemiologic. Monitorizează
îndeplinirea cerințelor sanitare în toate domeniile managementului de mediu. Aceasta include
resursele de apă și diverse obiecte și complexe supuse pericolului contaminării chimice și
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bacteriologice. )

Ministerul Apărării Civile, Urgențelor și Eliminării Consecințelor Dezastrelor Naturale
(EMERCOM din Rusia) asigură siguranța persoanelor aflate în situații extreme, dezastre naturale,
accidente industriale și dezastre. Organismele sectoriale îndeplinesc funcțiile de gestionare,

Acestea includ:
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control și supraveghere asupra protecției și utilizării anumitor tipuri de resurse naturale și obiecte.
Agenția Federală pentru Resurse de Apă (Rosvodresursy), care organizează și realizează
pregătirea și implementarea măsurilor de combatere a inundațiilor, stabilirea zonelor de protecție
a apei și a zonelor de protecție a coastelor corpurilor de apă, dezvoltarea și implementarea
expertizei de stat a schemelor pentru utilizarea integrată și protecția resurselor de apă, eliberarea
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licențelor de utilizare a apei, monitorizarea de stat a instalațiilor de apă, dezvoltarea și aprobarea
efectelor nocive maxime admise asupra corpurilor de apă etc.;
Agenția Federală pentru Utilizarea subsolului (Rosnedra) organizează studiul geologic de

stat al subsolului, examinarea proiectelor pentru studiul geologic al subsolului, evaluarea
geologică, economică și de evaluare a zăcămintelor minerale, prevede sistemul de stat de
autorizare a utilizarea subsolului și eliberarea de licențe pentru utilizarea subsolului, atribuirea
rezervelor minerale condiționate sau sub standarde, stabilirea mărimii ratei de plată pentru
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utilizarea subsolului etc; )

Agenția Federală pentru Silvicultură (Rosleskhoz) efectuează monitorizarea de stat a

pădurilor și contabilizarea resurselor forestiere, stabilirea grupurilor și categoriilor de păduri,
precum și transferul acestora de la un grup sau categorie la alta, menținerea cadastrului forestier
de stat, organizează gestionarea pădurilor, activitățile de protecție a pădurilor de stat, protecția
terestră și aeriană a pădurilor împotriva incendiilor și stingerea acestora. Corpurile funcționale
îndeplinesc una sau mai multe funcții în domeniul protecției mediului. Acestea includ Ministerul
Sănătății și Dezvoltării Sociale al Federației Ruse, Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse,
Ministerul Agriculturii al Federației Ruse etc
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Funcționarilor organelor care exercită controlul și supravegherea statului asupra utilizării și
protecției resurselor naturale li se conferă puteri largi de a aplica măsuri de constrângere
administrativă: percheziția personală a infractorului și inspecția bunurilor sale, confiscarea
obiectelor și mijloacele de comitere a infracțiunii, aducerea infractorii la responsabilitatea
administrativă etc.
Deciziile acestor organe sunt obligatorii. Acestea pot fi atacate la o instanță sau la o instanță
de arbitraj. Legislația de mediu și alte norme legale în vigoare în acest domeniu alocă competențele
stat, ci și monitorizarea mediului și expertiza de mediu.
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organismelor de stat relevante pentru a efectua nu numai controlul și supravegherea de mediu de

Monitorizarea mediului este un sistem de observare, colectare, prelucrare, transmitere,
protejare și analiză a informațiilor despre starea mediului, prezicerea schimbărilor sale și
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elaborarea de recomandări fundamentate științific pentru luarea deciziilor privind prevenirea
modificărilor negative în starea mediului și respectarea siguranței mediului cerințe.
Expertiza ecologică de stat este un tip specific de control ecologic, al cărui scop este
prevenirea impactului negativ al activităților antropice asupra stării mediului și a sănătății umane,
evaluarea gradului de siguranță ecologică a activităților economice și a situației ecologice teritorii
și obiecte.
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Legislația rusă stabilește plata pentru utilizarea resurselor naturale - pământ, apă, resurse

minerale, păduri, obiecte ale lumii animale. Aceste fonduri se îndreaptă către bugetul de stat și
sunt direcționate către reproducerea și protecția resurselor naturale, inclusiv prin subvenții și
subvenții specifice regiunilor (de exemplu, pentru creșterea fertilității solului, reproducerea
resurselor forestiere etc.) sau pentru finanțarea din partea unor specialiști fonduri bugetare. Scopul
principal al Rusiei în perioada viitoare este stabilizarea producției, reluarea creșterii economice în
fiecare regiune, creșterea nivelului de trai al populației pe această bază, crearea unor condiții
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prealabile științifice și tehnice pentru consolidarea poziției Rusiei în lume.
Caracteristicile resurselor naturale ale regiunilor Rusiei.
Resurse funciare și sol. Resursele funciare ale Rusiei alcătuiesc fondul său funciar - 1707,5

milioane de hectare. Fondul funciar al Rusiei include terenuri,%: în scopuri agricole - 38,1; așezări
- 0,4; scopuri neagricole - 1,2; fond de rezervație naturală - 1,2; fond forestier - 51,4; fond de apă
- 1,0; rezerva de stat - 6.9. Până în prezent, 45% din resursele funciare ale Rusiei, aceasta reprezintă
mai mult de jumătate din suprafața terestră a Eurasiei care nu este afectată de activitatea
economică. Terenurile libere sunt una dintre principalele resurse ale Rusiei. În ceea ce privește
teritoriul utilizat în mod activ în economie, Rusia ocupă locul cinci în lume după Brazilia, SUA și
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Australia, China. Ponderea terenurilor agricole în fondul funciar al Rusiei este de 13%. Cea mai
mare parte a terenurilor agricole (70%) se află în macroregiunea europeană, inclusiv 18,7% în
regiunea Volga, 16,2 în Ural, 11,5 în regiunile economice din nordul Caucazului. În
macroregiunea asiatică, se evidențiază regiunea economică siberiană de vest - 16,3% din terenurile
agricole ale Rusiei.68
În rezolvarea problemelor de raționalizare a utilizării resurselor funciare și a protecției
acestora, un rol important revine programelor țintă federale care pun în aplicare politica economică
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a statului.

Resurse agroclimatice. Cea mai bună combinație de resurse agro-climatice s-a format în
Pământul Negru Central, nord-caucazian și parțial în regiunile economice Volga.

Resurse Minerale. Cele mai mari zăcăminte de petrol și gaze din Rusia sunt concentrate în
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Cis-Urali (de la Marea Barents până la Marea Caspică) și Siberia de Vest. Principalele bazine de
cărbune - Tunguska și Lensky - sunt situate în Siberia Centrală, Kuznetsky - Siberia de Sud,
Pechora - în nord-estul Câmpiei Ruse. Principalul bazin de lignit - Kansko-Achinsky este situat la
poalele Munților Sayan. În Siberia de Nord-Est și din Extremul Orient, există depozite de
minereuri de staniu și tungsten, aur, iar în Caucaz - minereuri polimetalice. Partea asiatică a Rusiei
are cel puțin 2/3 din toate rezervele de minerale din Rusia. Aproximativ 30% se încadrează în
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regiunile economice Ural, Volga și regiunea de Nord. Restul regiunilor nu sunt bogate în resurse
minerale.

Resurse de apă. Rezervele totale de resurse de apă se ridică la 1.454,3 milioane km 3, din

care mai puțin de 2% se referă la ape dulci, iar 0,3% este disponibil pentru utilizare. Cea mai
importantă componentă a resurselor de apă din Rusia sunt râurile. Există 120 de mii de râuri de
peste 10 km lungime, inclusiv 3 mii mijlocii (200-500 km) și mari (peste 500 km). În ceea ce
privește aprovizionarea cu apă, regiunile din centrul și sudul părții europene a Rusiei, precum și
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Urali, sunt semnificativ inferioare nordului european, Siberia și Orientul Îndepărtat. Practic toate
regiunile dezvoltate economic se confruntă cu o lipsă de apă. Rezervoare au fost create pe multe
râuri (Bratskoye, Vilyuyskoye, Volgogradskoye, Zeyskoye, Krasnoyarskoye, Rybinskoye etc.),
dintre care unele depășesc lacurile mari din zonă. Resursele hidroenergetice imense ale Rusiei (320
milioane kW) sunt distribuite inegal. Peste 80% din potențialul hidroenergetic se află în partea
asiatică a Rusiei. Lacurile rusești, dintre care există peste 2 milioane, conțin peste jumătate din
toată apa dulce din Rusia. În același timp, aproximativ 95% din apa dulce din Rusia se află în lacul
68
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50

Baikal. Există relativ puține lacuri mari în Rusia, doar 9 dintre ele (cu excepția mării Caspice) au
o suprafață mai mare de 1.000 km 2 - Baikal, Ladoga, Onega, Taimyr, Khanka, ChudskoPskovskoe, Chany, Ilmen, Beloe.
Mlaștinile sunt frecvente pe câmpii în zone cu umiditate excesivă și permafrost. Acest lucru
este tipic pentru taiga. În zona tundrei, mlăștina constituie 50% din teritoriu. Mlaștinile din zona
forestieră sunt bogate în turbă. Cea mai mare mlaștină regiune din lume este în Siberia de
Vest. Aici, mlaștinile ocupă aproape 3 milioane de km 2 ; peste 1/4 din rezervele mondiale de turbă
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sunt concentrate în ele.

Există aproximativ 300 de izvoare cunoscute în Rusia, din care 3/4 sunt situate în partea
europeană a Rusiei (Mineralnye Vody, Sochi, Osetia de Nord, Regiunea Pskov, Udmurtia etc.)
Aproape 1/4 din rezervele de apă dulce din Rusia se află în ghețari, care ocupă aproximativ
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60 de mii de km 2. Suprafețe mari din Rusia sunt ocupate de permafrost - aproximativ 11 milioane
km 2, acestea sunt teritoriile de la est de Yenisei, nordul câmpiei est-europene și câmpia siberiană
de vest. Grosimea maximă a permafrostului este la nord în nordul Siberiei Centrale și în zonele
joase ale bazinelor râurilor Yana, Indigirka și Kolyma. Permafrostul are un impact semnificativ
asupra vieții economice. Așezarea drumurilor, construcția clădirilor schimbă regimul termic al
permafrostului și poate duce la scufundări, distorsiuni ale clădirilor etc., fapt pentru care
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dezvoltarea rețelelor de transport în aceste regiuni este foarte dificilă.

Teritoriul Rusiei este scăldat de apele a 12 mări: 3 mări din bazinul Oceanului Atlantic, 6

mări ale Oceanului Arctic, 3 mări ale Oceanului Pacific. Oceanul Atlantic se apropie de teritoriul
Rusiei cu mările sale interioare - Marea Baltică, Neagră și Azov. Acestea sunt rute importante de
transport din Rusia către Europa de Vest și alte părți ale lumii. O parte semnificativă a coastei
acestor mări este o zonă de agrement. Valoarea pescuitului nu este mare. Mările Oceanului Arctic
(Barents, Marea Albă, Kara, Laptev, Siberianul de Est, Chukchi) par a „suprapune” coasta
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antarctică a Rusiei pe o zonă vastă - 10 mii km. Sunt puțin adânci și acoperite cu gheață pentru cea
mai mare parte a anului (cu excepția părții de sud-vest a Mării Barents). Principalele rute de
transport circulă de-a lungul Mării Albe și Barents. Traseul Mării Nordului are o mare importanță
pentru transportul și depozitele de petrol și gaze. Marea Barents are cea mai mare importanță
comercială. Mările Oceanului Pacific (Bering, Okhotsk, japoneză) au la fel o importanță deosebită
din punct de vedere economic pentru Rusia. Cel mai sudic dintre ele - cel japonez - este cel mai
bogat în resurse biologice și este utilizat pe scară largă pentru transportul internațional.
Resurse forestiere. Resursele forestiere sunt stocuri de lemn, precum și blănuri, vânat,

ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale și alte resurse de vânătoare și comerciale din
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păduri. Pădurile Rusiei ocupă 41.000 de milioane de hectare, sau aproximativ 30% din suprafața
terestră a lumii. Rezervele mondiale de lemn în Rusia ajung până la aproximativ 80 de miliarde
de metri cubi 3. Pădurile ocupă aproape jumătate din teritoriul Rusiei. În stocul total de lemn,
coniferele reprezintă 75% (inclusiv zada -31%, pin - 18%, molid - 14%). Suprafața pădurilor
mature și supra-mature disponibile pentru exploatare este de 156,2 milioane de hectare, 44,5% din
suprafața împădurită a Rusiei. Recoltarea lemnului are cea mai mare importanță în viața
Irkutsk, regiunile Amur și teritoriul Khabarovsk.
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economică în teritoriul Krasnoyarsk, Republica Komi, Arhanghelsk, Kostroma, Perm, Tomsk,
Resurse recreative. Potențialul recreativ al Rusiei este mare. Resursele naturale recreative
(mări, râuri, lacuri, ape minerale, peisaje pitorești etc.) sunt foarte diverse. Dar condițiile climatice,
problemele de mediu, infrastructura subdezvoltată reduc semnificativ posibilitatea utilizării lor pe
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deplin. În același timp, teritoriile mari din Rusia sunt practic neatinse de civilizație. Cererea pentru
astfel de teritorii este în continuă creștere în întreaga lume. Cele mai mari zone de agrement din
Rusia sunt Caucazul de Nord, Centrul și Nord-Vestul. Regiunea nord-caucaziană este în primul
rând complexul stațiunilor de sănătate din apele minerale caucaziene (Kislovodsk, Pyatigorsk,
Essentuki, Zheleznovodsk) și coasta Mării Negre (Anapa, Gelendzhik, Sochi), precum și Dombay,
Arkhyz, Teberda etc. Zona are condiții naturale favorabile pentru recreere de vară, alpinism, schi,
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tratament. Regiunea centrală este deosebit de atractivă pentru numeroasele sale monumente de
istorie și cultură. Un complex unic de obiecte culturale și istorice - „Inelul de aur al Rusiei”
(Moscova - Sergiev Posad - Pereslavl-Zalessky - Rostov - Iaroslavl - Kostroma - Ivanovo - Suzdal
- Vladimir - Moscova). Desigur, resursele recreative ale Rusiei nu se limitează la cele trei regiuni
numite. Nu mai puțin atrăgătoare sunt Uralul cu peșterile sale unice, râurile, centrele de artă și
meșteșuguri, Altai, Baikal, Kamchatka, Primorsky Krai, Jenisei și multe altele.
Fenomene naturale periculoase. Teritoriul Federației Ruse este supus influenței
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fenomenelor și proceselor naturale care se manifestă sub forma unor calamități naturale, provocând
pagube materiale enorme și ducând la victime umane. Inundațiile catastrofale asociate cu
inundațiile de primăvară, taifunurile, precipitațiile abundente, topirea intensă a zăpezii în munții
înalți, descoperirea structurilor hidraulice conduc în termeni de recurență, zone de teritorii
acoperite și daune materiale. În 1990-2000, mai mult de 60% din toate calamitățile naturale au fost
asociate cu acestea. Efectele vânturilor de uragan și ale tornadelor, la care aprox. 500 de orașe.
Zona de inundații continuă să crească, care afectează mai mult de 75% din orașe și terenuri cu
importanță economică diferită. Fluxurile de noroi, avalanșe și alunecări de teren sunt observate în
mod regulat în Caucazul de Nord și teritoriul Krasnodar, avalanșele sunt tipice pentru Caucazul
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de Nord, Altai și Sayan, lanțul Baikal și Stanovoy, regiunile muntoase din Yakutia, Kamchatka,
regiunea Sahalin. În teritoriile Krasnodar și Stavropol, Kalmykia și regiunea Rostov, anual se
produc furtuni de praf (negre), ca urmare a cărora sunt împrăștiate zeci de milioane de tone de
teren fertil.69
Încălzirea și alte anomalii climatice au contribuit la o creștere a riscului de incendiu în
pădurile din Siberia, vânturile uscate în Ciscaucasia și câmpia caspică, o creștere a frecvenței
incendiilor de turbă în partea europeană a Rusiei (zona terenurilor forestiere acoperite de incendii
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în 2017 a fost de 32,8 mii km; în 2019 aceste cifre au fost depășite). Frecvența focarelor în numărul
de insecte (inclusiv cele care dăunează culturilor agricole și forestiere), epizootice, răspândirea
bolilor focale naturale (encefalită, febră etc.) și a bolilor parazitare este în creștere.

Politica resurselor naturale a Rusiei. Indiferent de cine deține resursele naturale, statul are
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dreptul de a reglementa procesul de dezvoltare și utilizare a acestora, acționând în interesul
societății în ansamblu și al proprietarilor individuali, ale căror interese se află în conflict unul cu
celălalt și este necesară asistența autorităților statului. ajunge la un compromis.
Cel mai important obiectiv al politicii de resurse naturale este de a asigura utilizarea rațională
și eficientă a potențialului de resurse naturale al Rusiei, pentru a satisface nevoile actuale și viitoare
ale economiei și exporturilor Rusiei.

ZA

Conform calculelor Institutului de Prognoză Economică, RAS, Rusia are resurse și

capacități din 2022–2023 pentru a atinge rata medie anuală de creștere a PIB-ului de 3%, iar în
2024–2025, de 4–5%. În același timp, ponderea investițiilor în active fixe în PIB poate crește la
25% până în 2025, iar ponderea economiei cunoașterii, până la 22%.70
Creșterea economică va asigura creșterea și dezvoltarea sistemului financiar al Rusiei, dat

fiind că fiecare procent din creșterea economică până în 2025 va da o creștere a resurselor
financiare cu 1,5-2 trilioane de ruble într-un an. În consecință, o creștere de 4% va crește volumul
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resurselor cu 6-8 trilioane de ruble, extinzând în mod semnificativ posibilitățile de manevrare a
resurselor la conducerea politicii economice. Până în 2030, va fi necesar să se atingă un nivel de
cheltuieli pentru sănătate de 8-9% din PIB, educație 7% din PIB și cercetare și dezvoltare 2,5-3%
din PIB. În ceea ce privește venitul pe cap de locuitor, Rusia ar trebui să atingă nivelul țărilor
europene dezvoltate.
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Mai mult, ponderea mare a statului în economie devine un motiv independent pentru
resursele limitate disponibile pentru investiții. Companiile cu participare a statului se
caracterizează adesea printr-o creștere a costurilor cu o rată mai mare decât cea din sectorul privat
și prin implementarea unui număr de proiecte de investiții cu flux de numerar negativ. Atragerea
investitorilor privați ar trebui să vină în prim plan în activitățile organelor guvernamentale la toate
nivelurile. Atenția asupra acestei probleme a fost slăbită în anii precedenți, deoarece a existat un
flux puternic de resurse financiare. Acum, autoritățile federale, regiunile și municipalitățile vor
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trebui să analizeze cu atenție ce pot face pentru ca un antreprenor să dorească să investească - și
să investească cu ei. În bogăția națională a Rusiei, capitalul natural (resursele) predomină - 8388%, în timp ce capitalul produs este cuprins între 7-10%, iar capitalul uman este estimat doar la
5-7% (acesta nu este un consecință a nivelului scăzut de educație sau profesional al populației, dar
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a unui preț scăzut al forței de muncă).

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice din Rusia, ponderea materiilor prime și a
produselor din etapele inițiale de prelucrare în structura totală a exporturilor rusești depășește
70%. 71 Sectorului materiilor prime ar trebui să i se acorde un loc demn în structura promițătoare
a economiei, iar acesta din urmă în sectorul global al materiilor prime. Potențialul resurselor
naturale este avantajul competitiv al Rusiei.
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În contextul problemei condițiilor prealabile pentru creșterea economică a Rusiei, ar trebui

să se ia în considerare și faptul că economia acesteia a fost creată și dezvoltată de-a lungul
deceniilor post-comuniste ca un complex economic național unic foarte specializat și centralizat,
iar industria prelucrătoare care operează a fost axată în principal pe nevoile pieței interne. Ruptura
legăturilor verticale de management cauzată de „terapia de șoc”în anii 90 ai secolul trecut în
condițiile unui deficit de legături economice orizontale (itraregionale) a creat cele mai dificile
probleme de adaptare pentru entitățile de afaceri în subecții Federației Ruse. Astfel, există diferențe

TE

enorme de dezvoltare economică la nivel regional în Federația Rusă. La etapa actuală, revoltele la
nivel regional în Federația Rusă, aparent au fost anihilate. Experiența Habarovsk din exteremul
orient al Rusiei este un exemplu relevant al stării actuale.72
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Programe federale de dezvoltare regională. Inițiatorii dezvoltării programelor federale de
dezvoltare regională sunt cel mai adesea administrațiile subiecților federației. Pentru programul
aprobat de Guvernul Federației Ruse, se deschide finanțarea de la bugetul federal, se încheie cu
executanții programului contracte de stat pentru finanțare din bugetele subiecților Federației și
surse extrabugetare. Programele regionale federale, pe lângă fondurile de la bugetele federale și
regionale, atrag și contribuții de la participanții la program, deduceri direcționate din profiturile
întreprinderilor interesate de implementarea programului, împrumuturi bancare, fonduri
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gospodărești, investiții străine etc. De asemenea, este prevăzută posibilitatea creării de fonduri
financiare speciale.

Caracteristicile regionale. Dezvoltarea economică a Rusiei se bazează pe rezervele și
dezvoltarea principalelor tipuri de combustibili minerali și materii prime. Fiecare regiune are
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propriile sale probleme, dar nu toată lumea este capabilă să-și continue în mod independent
dezvoltarea. Potențialul de resurse al regiunii este de o importanță deosebită pentru economia
națională. Aceia dintre ei care s-au adaptat la condițiile pieței în cel mai bun grad se pot dezvolta
fără sprijinul guvernului special.

Natura și valoarea evaluării resurselor naturale depind de scopul intenționat al acestora.
Teritoriul vast al Rusiei dă naștere unei mari diversități regionale, inclusiv o varietate de interese
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regionale. Specializarea economică diferită a regiunilor Rusiei determină contribuția lor diferită la
poluarea aerului. Nivelul poluării este foarte ridicat în unele orașe - centre industriale. În ultimul
deceniu, volumul emisiilor de substanțe nocive în multe dintre ele a scăzut semnificativ, dar
rămâne în continuare ridicat. „Liderul” incontestabil din acest grup este Norilsk, unde volumul
emisiilor de poluanți atmosferici în 1992 a fost de 2208, iar în 2003 - 2020 de mii de tone. În alte
orașe, volumul emisiilor nu a depășit 600 mii tone. Creșterea numărului de poluări înregistrate în
anul 2020 s-a accelerat: numărul emisiilor toxice în atmosferă timp de nouă luni de la începutul
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anului a depășit cu o treime maximul de acum zece ani, comparativ cu 2019, cantitatea de poluare
a crescut de trei ori.73

Poluare a mediului extrem de mare și ridicată pe
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/99/?year=2020&ID=99
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teritoriul

Rusiei,

disponibil

on-line:
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Figura 2.3. Incidentele de poluare a aerului în Federația Rusă în perioada 2005-2019

Conform concluziilor raportului menționat, în 2020, incidentele de poluare a aerului au fost
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concentrate în principal în mai multe regiuni. Mai mult de jumătate - 112 - au căzut în regiunea
Samara. Aceasta este o regiune cu o industrie dezvoltată și o industrie auto, reamintesc autorii
studiului. Buriația (22 de cazuri), regiunea Orenburg (9), teritoriul Trans-Baikal (8) și teritoriul
Krasnoyarsk (7) urmează cu o marjă mare în ceea ce privește numărul poluării aerului. Samara,
Selenginsk (Buriatia), Chita (Teritoriul Trans-Baikal), Ulan-Ude și Krasnoyarsk sunt printre
orașele în care s-a înregistrat cea mai mare poluare a aerului.

Cele mai mari surse de poluare industrială a aerului din Rusia se află în 24 de regiuni.74
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Regiunea Sverdlovsk - cele mai mari 7 surse de poluare a aerului industrial din Federația

Rusă: Uzina metalurgică Nizhniy Tagil (Nizhniy Tagil); Kachkanarsky GOK "Vanadiu"
(Kachkanar); Vysokogorsky GOK (Nizhny Tagil); Uzina de prelucrare și prelucrare a azbestului
Uralsky (azbest); Uralchimplast (Nizhny Tagil); „Svyatogor” (Krasnouralsk); Fabrica de aluminiu
Bogoslovsky.

Teritoriul Krasnoyarsk - cele mai mari 5 surse de poluare a aerului industrial din Federația

Rusă: Divizia Polar a MMC Norilsk Nickel (Norilsk); RUSAL-Krasnoyarsk / Krasnoyarsk

TE

Aluminiu Plant (Krasnoyarsk); RUSAL-Achinsk / Rafinăria de alumină Achinsk (Achinsk);
„Vopsea” (Krasnoyarsk); Compania minieră de aur Polyus.
Regiunea Chelyabinsk - cele mai mari 5 surse de poluare a aerului industrial din Federația

Rusă: Lucrări siderurgice Magnitogorsk (Magnitogorsk); Sucursala s-a OGK-2 „Troitskaya
GRES” (Troitsk); Karabashmed (Karabash); MUP "POVV" (Chelyabinsk); FSUE PO "Far"
(Ozyorsk).

Poluarea
industrială
a
aerului
http://www.dishisvobodno.ru/promishlennoe_zagryaznenie.html
74

56

în

Rusia,

disponibil

on-line:

Regiunea Kemerovo - 4 întreprinderi industriale (dintre care doar 2 sunt printre cele mai
mari din Federația Rusă): United Coal Company Yuzhkuzbassugol (orașe: Novokuznetsk, Belov,
Mezhdurechensk, Osinniki); Uzina metalurgică siberiană de vest (Novokuznetsk); Filiala Kuzbass
a Kuzbassenergo (Novokuznetsk, Kemerovo); „Azot” (Kemerovo).
Regiunea Orenburg este cea mai mare sursă de poluare industrială a aerului din Federația
Rusă: Orenburgneft; Uzina de nichel din Uralul de Sud (Orsk).
Republica Bashkortostan este cea mai mare sursă de poluare industrială a aerului din

D

Federația Rusă: Ufaneftekhim (Ufa); „Sifon” (Sterlitamak). Regiunea Omsk este cea mai mare
sursă de poluare a aerului industrială din Federația Rusă: Gazpromneft - Rafinăria de petrol Omsk
(Omsk).

Regiunea autonomă Khanty-Mansiysk - cele mai mari 3 surse de poluare a aerului
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industrial din Federația Rusă: Surgutneftegaz; Lukoil-Siberia de Vest; Samatlorneftegaz.

Regiunea Tula - 4 întreprinderi industriale (dintre care doar 2 sunt printre cele mai mari din
Federația Rusă): NAK "Azot" (Novomoskovsk); Tulachermet (Tula); Sucursala "OGK-3"
"Cherepetskaya GRES "(Suvorov); Uzina metalurgică Kosogorsk (Tula).

Primorsky Krai - cele mai mari 2 surse de poluare a aerului industrial din Federația Rusă:
RU "Novoshakhtinskoe" OJSC "Primorskugol" (așezare Novoshakhtinsky); Compania
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Generatoare de Extrem Orient, o sucursală a Complexului Luchegorsk pentru Combustibili și
Energie (orașul Luchegorsk).

Regiunea Arhanghelsk - 3 întreprinderi industriale (dintre care doar 2 sunt printre cele mai

mari din Federația Rusă): Arhanghelsk PPM (Novodvinsk); Sucursala OJSC „Grupul ILIM” /
„Kotlassky PPM” (Koryazhma); Manymaz (așezare Svetly).
Regiunea Vologda este cea mai mare sursă de poluare industrială a aerului din Federația

Rusă: Uzina metalurgică Cherepovets, s-a Severstal (Cherepovets); Ammofos (Cherepovets).
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Regiunea Irkutsk - 6 surse staționare de poluare atmosferică (dintre care doar 2 sunt printre

cele mai mari din Federația Rusă): Fabrica de aluminiu Bratsk (Bratsk); CHPP-10 al OAO
Irkutskenergo (Irkutsk); Angarsk Petrochemical Company (Angarsk); Sucursala OJSC Ilim Group
/ Bratskkompleksholding (Bratsk); Baikalsk PPM (Baikalsk); Sucursala OJSC Ilim Group / UstIlimsk Timber Industry Preocup (Ust-Ilimsk).
Regiunea Ryazan este cea mai mare sursă de poluare a aerului industrială din Federația

Rusă: Compania de rafinare a petrolului Ryazan. Republica Karelia este cea mai mare sursă de
poluare industrială a aerului din Federația Rusă: „Kondopoga” (Kondopoga); Fabrica de celuloză
și hârtie Segezha (Segezha).
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Republica Komi este cea mai mare sursă de poluare a aerului industrială din Federația Rusă:
Mondi SLPK (Syktyvkar).
Republica Tatarstan - 2 întreprinderi industriale (dintre care doar 1 aparține celei mai mari
din Federația Rusă): Tatneft; Nizhnekamskneftekhim (Nizhnekamsk).
Teritoriul Perm - 2 întreprinderi industriale (dintre care doar 1 aparține celei mai mari din
Federația Rusă): Silvinit (Solikamsk); Uralkali (Berezniki).
Rusă: Gazprom Dobycha Astrakhan.
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Regiunea Astrakhan este cea mai mare sursă de poluare a aerului industrială din Federația
Regiunea Lipetsk este cea mai mare sursă de poluare a aerului industrială din Federația
Rusă: Uzina metalurgică Novolipetsk (Lipetsk).

Regiunea Moscova este cea mai mare sursă de poluare a aerului industrială din Federația
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Rusă: Rafinăria de petrol din Moscova (Moscova).

Regiunea Murmansk - 2 întreprinderi industriale (dintre care doar 1 aparține celei mai mari
din Federația Rusă): Apatit (Apatitate); Kola MMC (așezare Nickel, orașul Zapolyarny).
Regiunea Yaroslavl este cea mai mare sursă de poluare a aerului industrială din Federația
Rusă: Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez.

Concluzie: Analiza potențialului economic al resurselor naturale, starea activelor fixe și a
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tehnologiilor aplicate în complexul minier oferă motive pentru a trage o concluzie cu privire la
importanța și locul complexului de resurse naturale în structura dezvoltării economice a Rusiei:
1. Resursa naturală este un potențial important pentru dezvoltarea economică a Rusiei.
2. Asistența cuprinzătoare pentru dezvoltarea industriei de prelucrare pe baza complexului

minier este principala rezervă pentru transformarea Rusiei în viitorul relativ apropiat într-o putere
economică de vârf cu un nivel de trai ridicat pentru majoritatea populației.
3. Dezvoltarea complexului minier ar trebui să fie reglementată de stat folosind metode de
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piață, în timp ce statul trebuie să contribuie în orice mod posibil la dezvoltarea industriei de
prelucrare pe baza complexului minier.
4. Starea activelor fixe și a tehnologiilor aplicate ale complexului minier al Rusiei cu cele

mai bogate rezerve de resurse naturale este de așa natură încât în următorii ani nu pot furniza
venituri financiare semnificative suplimentare la bugetul Rusiei pentru investiții mari ale statului
în propria prelucrare industrială a resurselor naturale.
5. Datorită ponderii reduse a forței de muncă în costul materiilor prime extrase și a costului

relativ ridicat al unui loc de muncă în industriile extractive, materiile prime nu pot sta la baza
îmbunătățirii nivelului de trai al majorității populației Rusiei.
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CAPITOLUL III. TENDINȚE ȘI PARTICULARITĂȚI ALE
STRATEGIILOR ECONOMICE ALE RUSIEI
3.1. Tranziția către o economie circulară în Rusia: cadrul legal, practicile moderne și rolul
autoguvernării locale
Semnificația globală a Rusiei în sens ecologic și economic dă motive pentru o evaluare
cuprinzătoare a performanței sale de mediu și, în special, statutul și tendințele de sprijin pentru
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activitatea agențiilor interesate de consolidare politica de stat, includerea problemelor de mediu în
procesul economic dezvoltarea și implementarea de programe eficiente pentru a aborda prioritățile
de mediu sarcini.

Starea mediului pe teritoriul Federației Ruse este extrem de eterogen. Teritoriul Rusiei, este
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de 17 milioane de metri pătrați și aproximativ 65% din teritorii pot fi descrise ca fiind practic
neafectate de economie, prin urmare zone curate cu ecosisteme complet conservate. Aceste teritorii
reprezintă mai mult de 22% a ecosistemelor curate ale lumii care au valoare și semnificație globală
pentru conservarea biodiversității. 75

În același timp, aproximativ 15% din teritoriul rus este locuit, unde trăiesc peste 60% din
populația totală a Rusiei, iar în aceste regiuni calitatea mediului este nesatisfăcătoare din cauza
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poluării aerului. Speranța medie de viață a rușilor se micșorează timp de aproximativ un an și în
cele mai poluate orașe de aproximativ cu patru ani și acest factor este cauza directă a până la 8%
din numărul total de decese anuale. Mai mult, aproximativ 10 milioane de oameni folosesc apă
potabilă fără respectarea standardelor naționale admisibile pentru conținutul unuia sau mai multe
substanțe nocive, inclusiv concentrația substanțelor chimice periculoase (Rosprirodnadzor, 2007).
Articolul 42 din Constituția Rusiei garantează dreptul cetățenilor la un mediu favorabil, la

informații fiabile despre starea sa, la despăgubiri pentru daunele cauzate sănătății și bunurilor
cetățenilor printr-o infracțiune de mediu. Aceste și alte prevederi ale Constituției (articolele 9, 36,
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58, 72) referitoare la protecția naturii sunt elaborate într-o serie de legi și regulamente: legi „Cu
privire la protecția mediului” (1991, 2002), „Cu privire la expertiza ecologică”, „Pe ariile naturale
special protejate” (toate 1995, cu edițiile ulterioare), „Despre siguranța radiației populației” (1996,
cu edițiile ulterioare), „Despre bunăstarea sanitară și epidemiologică a populației”, „Despre

protecția de aer atmosferic"76, "Despre protecția lacului Baikal ”(toate 1999, cu modificările și

completările ulterioare). Standardele de mediu importante sunt conținute în legile subsolului
75

Connolly, Richard. (2020). 6. Russia in the global economy. 10.1093/actrade/9780198848905.003.0006.
Legea federală a Federației Ruse din 30.03.1999, nr. 52-FZ „Cu privire la bunăstarea sanitară și epidemiologică a
populației”. - Mod de acces: http://base.garant.ru/12115118/.

76

59

(1992, modificat în 1995), „Despre lumea animală” (1995), „Despre pescuit și conservarea
resurselor biologice acvatice” (2004), „Despre vânătoare și conservarea resurselor de vânătoare”
(2009); coduri - Apă (2006, modificată în 2019), Pădure (2006, revizuit în 2019 ), Urbanism (2004,
revizuit în 2019), Land (2001), precum și în legile „Despre secretele de stat” (1993, ediția din
2017), „Cu privire la protecția populației și a teritoriilor împotriva urgențelor naturale și provocate
de om” (1994, modificată pentru 2018 ), „Pe platoul continental” (1995, cu modificările
ulterioare), „Cu privire la energia atomică” (ambele 1995, cu edițiile ulterioare), „Cu privire la
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informații, informatizare și protecția informațiilor”, „Cu privire la reglementarea de stat în
domeniul ingineriei genetice”, „Cu privire la recuperarea terenurilor” (1996, astfel cum a fost
modificat pentru 2016), „Cu privire la distrugerea armelor chimice”, „Cu privire la manipularea
în condiții de siguranță a pesticidelor și a produselor agrochimice” (toate 1997, cu modificările
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ulterioare), „Cu privire la zona economică exclusivă”, „Despre deșeuri de producție și consum”
(ambele 1998, cu modificările ulterioare), „Cu privire la garanțiile drepturilor popoarelor
indigene” (1999, modificate în 2015). În Codul penal (1996, modificate în 2019) și Codul
infracțiunilor administrative (2001, modificat în 2019) capitolele speciale sunt dedicate
infracțiunilor de mediu. Prevederile generale sunt specificate într-un număr mare de norme și
reguli departamentale (standarde pentru calitatea mediului natural, efecte nocive maxime admise
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asupra mediului, standarde pentru utilizarea resurselor naturale, standarde de stat).
Multe coduri de construcții și reglementări precum și normele și reglementările sanitare

conțin prevederi importante pentru protecția mediului. Din 1998, Federația Rusă a adoptat
standardele internaționale ISO (Organizația Internațională pentru Standardizare; Organizația
Internațională pentru Standardizare) 14001, 14004, 14010, 14011 ca sistem de management
orientat către mediu la nivel de întreprindere sau companie. Fiecare entitate constitutivă a
Federației Ruse are propriul cadru de reglementare pentru protecția naturii și gestionarea
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naturii. Cu toate acestea, principala problemă a legislației de mediu din Rusia este eficiența redusă,
absența sau slăbiciunea mecanismelor de monitorizare a conformității acesteia; expertiza de mediu
în cazurile prevăzute de lege nu este întotdeauna efectuată sau nu este luată în considerare la luarea
deciziilor economice.
Federația Rusă este membru la aprox. 30 de convenții și acorduri internaționale privind

protecția mediului, inclusiv: Convenția privind zonele umede (1971), Convenția privind
patrimoniul natural și cultural mondial (1972), Convenția de la Londra pentru protecția mării

împotriva poluării (1972), Convenția privind comerțul internațional cu specii de floră și faună
sălbatice pe cale de dispariție (1973), Convenția CEE-ONU privind poluarea transfrontalieră a
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aerului pe distanțe lungi (1979), Convenția de la Viena pentru protecția stratului de ozon (1985),
Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon (1987), Convenția de
la Basel privind controlul mișcărilor transfrontaliere ale deșeurilor periculoase (1989), Convențiacadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, Convenția privind diversitatea biologică
(ambele 1992), Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (2001), o serie de
convenții și acorduri regionale. Pe teritoriul CSI, există acorduri privind interacțiunea în domeniul
ecologiei și protecției mediului, controlul asupra mișcării transfrontaliere a deșeurilor periculoase
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și a altor deșeuri, privind protecția și utilizarea speciilor migratoare de păsări și mamifere și a
habitatelor acestora, Cartea Roșie a statelor membre CSI. Rusia este parte la peste 30 de acorduri
bilaterale privind cooperarea în domeniul mediului.

Rusia a creat cea mai mare rețea de arii naturale federale, regionale și locale special
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protejate (SPNA) din lume în ceea ce privește suprafața s-a (2.377.000 km 2, inclusiv zona mării;
pentru 2018 ). În 2017, ponderea tuturor ariilor protejate a reprezentat 13,6% (inclusiv suprafața
mării) din teritoriul Rusiei.77

Organisme de stat pentru protecția naturii. Din 1993, Consiliul de Securitate al
Federației Ruse a avut o Comisie interdepartamentală pentru siguranța mediului, care include șefii
tuturor ministerelor și departamentelor federale legate de problemele de mediu. Principalul
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organism special autorizat în domeniul protecției mediului și reglementării resurselor naturale este
Ministerul Resurselor Naturale și Ecologiei. Este subordonat Serviciilor federale de supraveghere
în sfera resurselor naturale, hidrometeorologiei și monitorizării mediului, agențiilor federale de
utilizare a subsolului, utilizarea resurselor de apă și silvicultură.
Sistemul Ministerului Resurselor Naturale monitorizează mediul geologic, inclusiv apele

subterane, monitorizează procesele geologice periculoase exogene, observațiile seismologice,
monitorizează starea populațiilor de animale de vânat, fondul și speciile special protejate,
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monitorizează pădurile. Numărul inspectorilor de mediu în 2017 a fost de 1.335,25

angajați. Ministerul Resurselor Naturale și Ecologiei conduce elaborarea planurilor naționale de

protecție a mediului și gestionarea resurselor naturale, împreună cu Ministerul Dezvoltării
Economice, se ocupă de problemele dezvoltării durabile. 78
Un rol important în protecția mediului îl are Serviciul Federal de Supraveghere pentru

Protecția Drepturilor Consumatorilor și bunăstarea umană (fostul Stat de supraveghere sanitară și

77

Ariile naturale special protejate, disponibil on-line: https://bigenc.ru/geography/text/5580647
Nikitina, Bela. (2021). Waste Management and Circular Economy in the Public Discourse in Russia.
10.1007/978-3-030-47458-4_54.
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epidemiologică). Ministerul

Sănătății

monitorizează

substanțele

chimice,

radiațiile,

microbiologice și alte tipuri de contaminare a apei potabile, a alimentelor, a aerului în spațiile
rezidențiale și industriale, stabilind și monitorizând respectarea standardelor și normelor sanitare
și de mediu. Printre alte ministere și departamente federale, Ministerul Dezvoltării Economice,
Ministerul Apărării Civile, Urgențelor și Eliminarea Consecințelor Dezastrelor Naturale
(EMERCOM din Federația Rusă; prevenirea și eliminarea consecințelor accidentelor de mediu
provocate de om și ale dezastrelor naturale ) acordă o mare importanță problemelor de protecție a
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mediului, Ministerul Agriculturii (reglementarea vânătorii și pescuitului și a resurselor piscicole,
dezvoltarea unui sistem de rezerve de vânat, reabilitarea terenurilor agricole contaminate cu
radiații), Ministerul Afacerilor Interne (poliția de mediu în orașele mari, controlul de mediu al
vehiculelor), Ministerul Afacerilor Externe Afaceri (acorduri internaționale de mediu), Agenția
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Federală a Cadastrului Imobiliar (reglementarea utilizării resurselor funciare), Agenția Federală
pentru Serviciul de Supraveghere Tehnologică și Nucleară, Serviciul Vamal Federal (controlul
comerțului cu specii rare de organisme). În mai multe ministere și departamente care se ocupă cu
utilizarea resurselor naturale, există subdiviziuni intradepartamentale pentru protecția mediului (în
ministerele industriei și energiei, apărării, educației și științei, transport și comunicații etc.). În
entitățile constitutive ale Federației, există comitete regionale (în republici - ministere) pentru
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protecția mediului și gestionarea naturii.

Institutele Academiei de Științe din Rusia (RAS) efectuează cercetări privind protecția

mediului, elaborează recomandări pentru autoritățile executive și legislative cu privire la domeniile
strategice ale protecției mediului și managementului naturii. În cadrul Academiei de Științe din
Rusia, funcționează Consiliul pentru Problema Ecologiei și Urgențelor și Consiliul pentru Studiul
Patrimoniului Cultural și Natural.

Decretul Guvernului Federației Ruse „Cu privire la doctrina de mediu a Federației Ruse”
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adoptat în 2002, include printre principalii factori de degradare a mediului natural al Federației
Ruse, eficiența scăzută a mecanismelor de protecție a mediului, slăbirea funcțiile administrative
(în primul rând de control) ale statului, o pondere ridicată a economiei ascunse în utilizarea

resurselor naturale, un nivel scăzut de viață, conștientizarea ecologică și cultura ecologică a
populației. La distanță de 20 de ani un al proiect de lege va orienta Strategia de dezvoltarea
mediului și a utilizării resurselor naturale în Rusia. Decretul președintelui Federației Ruse „Cu
privire la strategia de securitate a mediului a Federației Ruse pentru perioada până în 2025” adoptat
în 2017 prevede că siguranța de mediu a Federației Ruse este o parte integrantă a securității
naționale și se bazează pe Constituția Federației Ruse, Legea federală „Cu privire la planificarea
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strategică în Federația Rusă” (2014) și alte legi federale, Decretul președintelui Federației Ruse
„Cu privire la Strategia de securitate națională a Federației Ruse” (2015), Fundamentele politicii
de stat în domeniul dezvoltării de mediu a Federației Ruse pentru perioada până în 2030 și alte
documente legale de reglementare pentru implementarea politicii de stat în domeniul securității
mediului la toate nivelurile.
Starea mediului pe teritoriul Federației Ruse este evaluată ca nefavorabilă din punct de
vedere al parametrilor ecologici. Mediul în orașe și în teritoriile adiacente este supus unor efecte
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negative semnificative din partea instalațiilor industriale, a energiei și a transportului și a
construcției de capital. Evacuarea apelor uzate netratate și insuficient tratate este cauza poluării
apelor de suprafață și subterane, a acumulării de poluanți în sedimentele de fund și a degradării
ecosistemelor acvatice. Tendința de deteriorare a stării terenurilor și a solurilor persistă, inclusiv
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datorită proceselor de eroziune a apei și a vântului, înfundarea, înfundarea, înfundarea, salinizarea
și alcalinizarea solurilor. Măsurile de recuperare a terenurilor nu se efectuează în timp util. Deșeuri
din producție și consum, acumulate ca urmare a activităților economice și de altă natură din trecut,
reprezintă o sursă de potențială amenințare pentru viață și sănătate; rămâne o contaminare
radioactivă crescută a teritoriului, iar deversările de petrol și produse petroliere duc la un impact
negativ pe termen lung. Rolul operării în condiții de siguranță a mijloacelor fixe ale instalațiilor
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de producție periculoase, inclusiv sisteme de recuperare și structuri hidraulice, este în creștere.
Amenințările externe la adresa siguranței mediului sunt poluarea transfrontalieră a aerului,
incendiile forestiere, redistribuirea fluxului de cursuri de apă transfrontaliere, crearea de obstacole
în calea migrației animalelor, inclusiv a celor acvatice, recoltarea (capturarea) neautorizată a

resurselor biologice acvatice, împușcarea speciilor migratoare de animale, deplasarea organisme
infectate capabile să provoace epidemii (epizootii, epifitotice) de diferite scale. Aceeași categorie
include desfășurarea de activități economice și de altă natură nejustificate ecologic și încercări de
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localizare a industriilor periculoase din punct de vedere ecologic pe teritoriul Federației Ruse. 79
Conform decretului, obiectivele politicii de stat în domeniul siguranței mediului sunt

conservarea și refacerea mediului natural, asigurarea calității mediului necesar pentru o viață
umană favorabilă și dezvoltarea durabilă a economiei, eliminând daunele acumulate mediul datorat
activităților economice și de altă natură într-un mediu de activitate economică în creștere și a
schimbărilor climatice globale.

79

Semya, Galina & Telitsyna Na, Alexandra & Garifulina, Elvira. (2021). Russian Federation. 10.1007/978-3-03059588-3_9.
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Implementarea acestor obiective va fi realizată prin: adoptarea măsurilor de reglementare
de stat a emisiilor de gaze cu efect de seră; formarea unui sistem de reglementare tehnică luând în
considerare cerințele de siguranță a mediului și a industriei; efectuarea evaluării strategice de
mediu a proiectelor și programelor de dezvoltare; evaluarea impactului activităților planificate
asupra mediului; expertiză de mediu, expertiză în documentația de proiectare și siguranță
industrială; acordarea de licențe pentru activități potențial periculoase pentru mediu, viața umană
și sănătate; activități de reglementare și licențiere în domeniul protecției mediului; introducerea
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autorizațiilor integrate de mediu pentru industriile periculoase pentru mediu, utilizând cele mai
bune tehnologii disponibile; menținerea Cărții Roșii a Federației Ruse și a Cărților Roșii de Date
ale subiectelor Federației Ruse; conservarea speciilor de organisme rare și pe cale de dispariție;
gestionarea sistemului de arii naturale special protejate; creșterea eficienței supravegherii de mediu
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de stat, controlului de mediu industrial, controlului de mediu public și monitorizării de mediu de
stat, inclusiv în ceea ce privește obiectele de floră și faună, resursele funciare; crearea unui sistem
de audit de mediu; stimularea introducerii celor mai bune tehnologii disponibile, creșterea
volumului de reutilizare a deșeurilor de producție și consum; crearea și dezvoltarea sistemelor
informaționale de stat care furnizează informații despre starea mediului și sursele de impact
negativ asupra acestuia, inclusiv fondul de date de stat pentru monitorizarea mediului de stat.80
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Controlul asupra implementării acestei „Strategii...” se realizează prin determinarea

valorilor optime ale indicatorilor stării siguranței mediului, evaluarea și transmiterea acestora de
către Ministerul Resurselor Naturale și Mediului din Federația Rusă către Guvernul Federației
Ruse și sunt reflectate în raportul anual al Secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse
către Președintele Federației Ruse privind starea securității naționale a statului și măsurile de
consolidare a acestuia.81

Organizații publice de mediu. Există peste 1000 de organizații publice de mediu active
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în Rusia. Printre organizațiile publice rusești asociate cu conservarea naturii se numără Societatea
Moscovei de Experți în Natură, înființată în 1805 și cea mai masivă din punct de vedere al
numărului de membri (aproximativ 2,5 milioane de oameni), Societatea All-Russian for Nature
Conservation (sarcina s-a include educația și creșterea mediului, promovarea cunoștințelor de

80

Dubrova, M.V. & Gusarova, L.V. & Zhylina, N.N. & Shamsutdinova, M.R. & Ignatyev, V.G.. (2021). Financial
instruments of “green” economy development in Russia. E3S Web of Conferences. 262. 04002.
10.1051/e3sconf/202126204002.
81
Bogoviz, Aleksei & Revzon, Oksana & Poliakova, Valentina & Sumbatyan, Sona & Morozova, Nadezhda.
(2020). Successful Manifestations of the Circular Economy in Modern Russia. 10.1108/978-1-78973-981720201022.
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mediu, activități științifice, tehnice și practice de protecție a mediului, controlul public asupra
respectării legislației de mediu).
„Crucea Verde” rusă întreprinde măsuri pentru îmbunătățirea situației de mediu (în
principal legate de dezarmarea chimică și nucleară), educația și formarea în domeniul
mediului. Organizațiile neguvernamentale profesionale de mediu includ Centrul pentru politica de
mediu din Rusia, Centrul pentru conservarea vieții sălbatice și altele.
Educație pentru mediu. Educația de mediu (de la învățământul preșcolar la învățământul

D

superior, inclusiv profesională, precum și formarea profesională postuniversitară și perfecționarea
specialiștilor în mediu) a atins o dezvoltare semnificativă în 1980. Anii 1990 Regiunile Astrakhan,
Kaluga, Kurgan, Moscova și Sverdlovsk au acumulat o vastă experiență în organizarea educației
de mediu continue. Există un curs de ecologie în aproape toate instituțiile de învățământ
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superior. Ministerul Educației din Federația Rusă a stabilit standarde educaționale și programe de
învățământ pentru specialitățile: „ecologie și managementul naturii”, „protecția mediului”,
„ecologie”, „managementul naturii”, „geoecologie” etc.

Cadrul legal de gestionare a RSM în Federația Rusă. La nivel federal, tema depozitelor
de deșeuri este cumva atinsă în următoarele documente: Reguli pentru tratarea RSM; Codul
administrativ și Codul penal; Constitutia; Strategia de stat pentru gestionarea deșeurilor; Strategie
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pentru dezvoltarea industriei de gestionare a deșeurilor până în 2030; Proiect național „Ecologie”;
- Legea federală „Despre deșeuri de producție și consum”. Reguli pentru manipularea

deșeurilor municipale solide. Acesta este un document tehnic82 care specifică cerințele

specifice pentru gestionarea RSM - de la recepția acestora până la eliminarea finală. În special,
modul în care ar trebui echipate site-urile de containere, modul în care ar trebui organizat

transportul gunoiului. Printre lucrurile interesante, se poate remarca obligația proprietarului

terenului de a lichida singur depozitele de deșeuri neautorizate pe teritoriul său. Regulile stipulează
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motivele pentru privarea unei persoane juridice de statutul de regoperator.
Codul administrativ și Codul penal. Printre sancțiunile mai severe, prima și cea mai

evidentă este că legea prevede răspunderea pentru cei care aruncă gunoi oriunde. Articolul 8.2 din
Codul administrativ sancționează nerespectarea cerințelor pentru gestionarea deșeurilor - dacă nu
s-a întocmit documentația corect, nu s-a avut grijă de siguranță la depozitarea gunoiului sau pur și
simplu s-a aruncat gunoiul oriunde. Pentru cazurile mai severe - dacă ecosistemul sau sănătatea

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 (ред. от 18.03.2021) "Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
25
августа
2008
г.
N
641",
disponibil
on-line:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207118/e7a0d567d96204e8070b111959a8b33344fad67d/
82
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cuiva a fost afectată în mod vizibil ca urmare - există articolul 247 din Codul Penal al RF
„Încălcarea regulilor de circulație a substanțelor și a deșeurilor periculoase pentru mediu”.
Codul administrativ prevede amenzi și suspendarea activităților unei persoane juridice,
Codul Penal prevede amenzi mai grave și chiar pedeapsa cu până la opt ani de închisoare. În plus,
regiunile își pot stabili propriile legi pentru a pedepsi diferite încălcări ale gestionării
deșeurilor. De exemplu, în art. 28 din Legea din Sankt Petersburg „Cu privire la infracțiunile
administrative din Sankt Petersburg” prevede o răspundere suplimentară pentru arderea sau
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aruncarea gunoiului într-un loc greșit - dacă acest lucru nu intră în sfera legii federale.

Constituţie. În 1993, Constituția Federației Ruse a consacrat dreptul cetățenilor la un
mediu sănătos. Articolul 42: „Orice persoană are dreptul la un mediu favorabil, informații fiabile
despre starea acestuia și la despăgubiri pentru daunele cauzate sănătății sau bunurilor sale printr-o
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infracțiune de mediu.” Pe de o parte, aceasta este o normă declarativă pe care se bazează legile
privind protecția mediului natural.83 Pe de altă parte, aceasta este o normă de acțiune directă, poate
fi invocată atunci când se solicită despăgubiri pentru daune. Sfera mediului nu a mai fost atinsă în
Constituția RF până în 2020.84 Amendamentele „de mediu” se referă la formulări vagi despre
implementarea unei „politici de stat unificate orientate social în domeniul... protecției mediului”,
despre „crearea condițiilor favorabile vieții populației” și despre „încurajarea mediului
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cultură." Textul integral poate fi găsit în articolul 114 din constituția actualizată.
În același timp, puterile guvernului în sfera mediului au fost mult timp menționate în mod

clar - în legea constituțională federală nr. 2 din 1997 „Cu privire la Guvernul Federației Ruse”
(care se regăsește în Noua lege nr. 4-FKZ din 06.11.2020 cu același nume85. Astfel, modificarea
de mediu menționată mai sus nu introduce absolut nimic nou în legislație.
Strategia de stat pentru gestionarea deșeurilor. Strategia86, a fost aprobată prin ordinul

Ministerului Resurselor Naturale în 2013. Strategia stabilește prioritățile pentru gestionarea RSM:
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mai întâi, utilizarea maximă a materiilor prime și a materialelor, apoi reducerea volumului de

deșeuri și reducerea clasei de pericol a acestora. Eliminarea deșeurilor se află în penultimul loc (în
special, înseamnă tratament termic și incinerare). Îngroparea are cea mai mică prioritate.

Legea federală a Federației Ruse din 10.01.2002, nr. 7-FZ "privind protecția mediului". - Mod acces:
http://base.garant.ru/12125350/.
84
Nou text al Constituției Federației Ruse cu modificările din 2020, disponibil on-line:
http://duma.gov.ru/news/48953/
85
Legea constituțională federală din 06.11.2020 N 4-FKZ „Cu privire la guvernul Federației Ruse”, Articolul 22.
Puterile guvernului Federației Ruse în domeniul protecției mediului și al gestionării naturii, disponibil on-line:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/3b249f1bb6019887a23c55a69c9408ace1d87a98/
86
Strategia cuprinzătoare pentru gestionarea deșeurilor solide municipale (menajere) în Federația Rusă, disponibil online: http://docs.cntd.ru/document/499041934
83
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Prioritățile „Strategiei” au migrat către legea federală. Aceste priorități au fost menționate
la un moment dat de eco-activiști care s-au opus instalațiilor de incinerare a deșeurilor. Deși nimeni
nu a anulat oficial documentul, acesta și-a pierdut relevanța pentru oficiali.
Strategia pentru dezvoltarea industriei și pentru prelucrarea, eliminarea deșeurilor
de producție și consum pentru perioada până în 2030 din FR. Astăzi această strategie
înlocuiește de fapt precedenta. În cea mai mare parte, acesta constă din sprijinul statului pentru
industria prelucrătoare. Autorii „strategiei” consideră în mod clar că aceasta din urmă este foarte
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importantă și scriu despre ea în mod constant. Totuși în Strategia 2030 nu există descrierea despre
colectarea separată a deșeurilor, și lipsesc și alte domenii cheie care ar asigura orientarea către o
economie circulară a Rusiei. „Strategia”87 împreună cu un document separat - planul de
implementare a strategiei - au creat bazele pentru construirea incineratoarelor în toată Rusia și

.M

aprobarea incinerării ca o metodă prioritară de gestionare a deșeurilor.

Proiect național „Ecologie”. Proiectele naționale au fost adoptate în primăvara anului
2018 ca un fel de substitut al programului prezidențial. În ceea ce privește partea de gestionarea a
deșeurilor a proiectului, acestea se referă la evaluarea WWF-Rusia88 ăn care se discută și despre
colectarea separată a deșeurilor. Totuși, Proiectul nu preconizează dezvoltarea colectării separate
a deșeurilor; nu există planuri de reducere a generării deșeurilor; și se acordă prioritate
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intreprinderilor mari care sortează deșeurile mixte nelundu-se în considerație întreprinderile mici

și mijlocii. De exemplu: „Operatorul ecologic rus” – REO89. Companie de stat înființată
prin Decretul președintelui Federației Ruse din 14 ianuarie 2019 nr. 8. Decretul90, Carta și FZ-89

din 1998 conțin o listă lungă și vagă de competențe.
Proiectul este foarte slab dezvoltat, de exemplu, sarcina declarată este de a aduce numărul

de AP federale la 235 în 2020- în ciuda faptului că în 2018 erau deja 290.91
Au fost alocate 4.041.042.000.000 de ruble pentru punerea în aplicare a tuturor acestor
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planuri ingenioase, dintre care 456.783.900.000 sunt alocate pentru partea de gestionarea
deșeurilor. Mai mult, oficialii au, evident, puțină idee despre modul în care ar trebui folosiți exact

acești bani - sumele au fost notate și nu este clar cum vor fi utilizate. În 2019, doar 66% din planul

Strategia pentru dezvoltarea industriei și pentru prelucrarea, eliminarea deșeurilor de producție și consum pentru
perioada
până
în
2030
din
FR,
disponibil
on-line:
http://static.government.ru/media/files/y8PMkQGZLfbY7jhn6QMruaKoferAowzJ.pdf
88
WWF-Rusia, disponibil on-line: https://wwf.ru/ecology-national-project/
89
Formăm un sistem de manipulare a deșeurilor municipale solide, Russian Environmental Operator este o
companie publică. Creată prin decret al președintelui Federației Ruse la 14 ianuarie 2019.https://reo.ru/about
90
Decretul președintelui Federației Ruse din 14 ianuarie 2019 nr. 8 ., http://www.kremlin.ru/acts/bank/43940
91
Proiectul național „Ecologie” nu va rezolva problema deșeurilor din țară, disponibil on-line: https://rsbormsk.ru/2018/09/21/nacproekt-ekologiya-ne-reshit-problemu-otxodov-v-strane/
87
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privind gestionarea deșeurilor a fost cheltuit pentru proiectul național. Ceea ce, poate, este cel mai
bun.92
Legea federală nr. 89 „Despre deșeuri de producție și consum”. Legea federală nr. 89
„Despre deșeuri de producție și consum”,93 este principala lege care reglementează domeniul
gestionării deșeurilor în Rusia. A fost adoptat în 1998 și a fost modificat cu fiecare reformă a
deșeurilor. Vom lua în considerare trei puncte principale relevante astăzi: responsabilitatea extinsă
a producătorului (EPR), institutul operatorilor regionali și „operatorul ecologic rus”.

D

Operatori regionali. Fiecare regiune din Federația Rusă numește una sau mai multe
intreprinderi mari printr-un concurs, fiecare dintre acestea fiind responsabilă pentru toate deșeurile
de pe teritoriul care i-au fost încredințate. Contractele de eliminare a deșeurilor pot fi încheiate
numai cu aceștia și toți foștii lor concurenți fie se închid, fie lucrează pentru ei la un
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subcontractant. Crearea artificială a unor astfel de monopoluri protejate de stat a crescut prețurile
pentru eliminarea deșeurilor de 2-3 ori, iar în mai multe regiuni a ruinat colectarea
separată emergentă. Un astfel de sistem a fost introdus din 2014 și în tot acest timp nu a ajutat prea
mult la rezolvarea problemei deșeurilor.

Responsabilitatea extinsă a producătorului (EPR) - cunoscută și sub numele de taxă de
mediu. Ar trebui să stimuleze intreprinzătorii să producă și să vândă produse mai ecologice - sau
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să plătească pentru eliminarea deșeurilor din utilizarea acestora. Totuși, Guvernul rus stabilește
standarde pentru eliminare - adică cantitatea de deșeuri pe care producătorul sau vânzătorul trebuie
să le elimine. Conform unui decret guvernamental 94, rata de reciclare pentru 2020 este de
20%. Există trei moduri de a asigura eliminarea: colectarea și eliminarea singură a cantității
corespunzătoare de deșeuri; prin încheierea unui contract cu REO sau o asociație de producători /
importatori ca tine; după ce a plătit taxa de mediu, aceasta va fi gestionată de REO și nu există
garanții că va fi benefică pentru industria prelucrătoare.
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În concluzie: analiza cadrului legal rus demonstrează o lipsă coerență între declarațiile

oficiale privind orientarea Rusiei către un mediu sănătos și implementarea unui model economic
circular și realitatea de facto care rezultă din însuși cadrul legal. În mare parte, legislația nu prevede

colectarea separată a deșeurilor, iar colectarea mixtă este centralizată și se referă doar la

Victoria Abramchenko a ținut o ședință a comitetului de proiect al proiectului național „Ecologie”, disponibil online: http://government.ru/news/38969/
93
Legea federală nr. 89 „Despre deșeuri de producție și consum”, disponibil on-line: https://legalacts.ru/doc/FZ-obothodah-proizvodstva-i-potreblenija/
94
GUVERNUL FEDERAȚIEI RUSII, ORDIN din 28 decembrie 2017 N 2971, [Cu privire la aprobarea standardelor
pentru eliminarea deșeurilor din utilizarea mărfurilor pentru perioada 2018-2020 ], disponibil on-line:
https://docs.cntd.ru/document/556185029
92
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intreprinderile foarte mari, deobicei numite prin decret prezidențial sau la latitudinea
guvernatorilor din regiuni.95
Problema deșeurilor de producție și consum. Peste 90 de miliarde de tone de deșeuri
solide s-au acumulat în Rusia în ultimul deceniu (numai în timpul extracției și prelucrării
minereurilor din metale neferoase se generează anual aproximativ 1,5 miliarde de tone de deșeuri
solide). În plus, aprox. 110 milioane de tone de deșeuri toxice. În teritoriile dezvoltate economic,
s-au acumulat zeci de milioane de tone de săruri de metale grele și alte substanțe periculoase, ceea
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ce a transformat aceste zone de apă în site-uri de deversare necontrolate pentru deșeuri
toxice. Asigurarea siguranței depozitării deșeurilor solide industriale și menajere (RSM) rămâne o
problemă majoră nerezolvată. Morbiditatea și mortalitatea locuitorilor din centrele industriale
puternic poluate (inclusiv Dzerzhinsk, Irkutsk, Kemerovo, Krasnoyarsk, Novokuznetsk, Norilsk,
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Cherepovets) este de 1,5-3 ori mai mare decât media națională. În zonele contaminate, numărul
pacienților cu bronșită cronică și astm bronșic este în continuă creștere. Poluarea aerului în orașe
este St. 40% din toate cauzele morbidității generale. În 2017, pe teritoriul Federației Ruse, potrivit
lui Rosprirodnadzor, s-au format 6.220,6 milioane de tone. deşeuri. Indicatorul specific al
volumului total de generare a deșeurilor pe unitate de PIB în 2017 s-a ridicat la 98,3 tone pe 1
milion de ruble. Pentru comparație, piața de gestionare a RSM este una dintre cele mai mari din
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industria globală - dimensiunea s-a în 2015 s-a ridicat la 475 miliarde USD și se estimează că va

ajunge la 1296 miliarde USD până în 2022. În țările OECD, industria de gestionare a RSM
reprezintă aproximativ 5% din total locuri de muncă. De la începutul secolului 21, volumul
educației RSM în lume s-a dublat, ajungând la 1,3 miliarde de tone, potrivit Băncii Mondiale. în
2013 Până în 2025 volumul de RSM poate ajunge la 2,2 miliarde. tone, iar până în 2050 - 2,72
miliarde tone.96

Volumul de eliminare a deșeurilor municipale solide (RSU) de pe teritoriul așezărilor
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urbane în ansamblu în Federația Rusă, potrivit Rosstat, în 2017 s-a ridicat la 274,4 milioane m3,

sau 0,88% din cantitatea totală de deșeuri generate. Volumul deșeurilor solide municipale aruncate
în uzinele de procesare a deșeurilor în 2017 s-a ridicat la 27,9 milioane m3, sau 10% din volumul
total al RSM. Pentru perioada 2010-2017 volumul de RSM eliminat a crescut cu 39 milioane m3,

sau 16,6%; ponderea RSM în cantitatea totală de deșeuri generate a scăzut de 1,4 ori; indicatorul

95

Smirnov, V.V. & Mulendeeva, A.V.. (2020). Analyzing the supranational organization of the Russian economy
and emerging economies. National Interests: Priorities and Security. 16. 950-965. 10.24891/ni.16.5.950.
96
Nevskaya, Marina & Seleznev, Sergey & Masloboev, Vladimir & Klyuchnikova, Elena & Makarov, Dmitriy.
(2021). Involving small and medium-sized mining industry businesses in mining waste processing in the Russian
Federation. Mineral Economics. 34. 10.1007/s13563-020-00222-7.
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eliminării RSM către uzinele de procesare a deșeurilor pentru perioada examinată a scăzut cu 4,2
milioane m3, sau 13%.
Uzine mari de procesare a deșeurilor în Rusia sunt: Novokuznetsk; Kursk; Orenburg;
Moscova: Întreprinderea Unitară de Stat „Ecotechrom” și Întreprinderea Unitară de Stat „Uzina
de incinerare a deșeurilor Rudnevo”. În martie 2018, compania de cercetare NeoAnalytics a
finalizat un studiu de marketing al pieței rusești pentru deșeurile tehnice și menajere și prelucrarea
deșeurilor.97
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S-a dovedit că în 2017 volumul total de generare a deșeurilor în Rusia s-a ridicat la
aproximativ 5,7 miliarde de ruble.tone. Ponderea deșeurilor municipale în volumul total de deșeuri
este de aproximativ 1%, în 2017 cifra a fost de aproximativ 57 de milioane de tone.

Rata de reciclare a deșeurilor industriale este de aproximativ 60-62%. Cea mai mare parte
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a deșeurilor industriale (aproximativ 80%) este generată în industria cărbunelui. În mod tradițional,
o parte semnificativă a acestor deșeuri este utilizată pentru a umple spațiul minat de tăieturi, pentru
a umple găuri, precum și pentru construcția și producția de materiale de construcție.
Situația este diferită cu deșeurile municipale. Nivelul de procesare a deșeurilor solide este
de 7,5%. Principalul tip de procesare a deșeurilor menajere este sortarea cu eliberarea de materii
prime secundare. Restul deșeurilor este eliminat în gropile de gunoi și în gropile de gunoi, adică
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sunt depozitate în mediu.

Tabelul 2.4. prezintă indicatorii cheie ai reciclării deșeurilor în Rusia. S-a luat în

considerare în principal deșeurile de consum, deoarece deșeurile industriale sunt prelucrate în
principal la instalațiile proprii ale întreprinderilor.98

Tabel 2.4. Indicatorii pieței deșeurilor din Rusia, 2017, mii de tone
Materie prima

Baza de resurse
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Formarea materiei prime
Colectie
Volumul producției de
materiale reciclabile
Export
Import
Consumul intern estimat
Rata de recuperare,%

Deșeuri de
hârtie
Hârtie
deşeuri
12 000
3230
3230

Sticlă

Plastic

Cauciuc

Recipient, tablă
de sticlă
4000
1130
1130

Toate tipurile,
inclusiv ambalajele
3600
450
450

Anvelope, anvelope,
tuburi
729
95
66

349
34
2915
27

0,2
62,7
1193
28

12
23
461
12

0,5
10,4
76,2
13

97

Kovalenko, Kseniya & Kovalenko, Nataliya. (2018). The problem of waste in the Russian Federation. MATEC
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Reciclarea poate duce la o creștere a costului deșeurilor primite cu până la 50%, uneori mai
mult, dar costul materialelor reciclabile este mai mic decât costul materialelor primare. Datele
privind nivelurile prețurilor pentru materialele reciclabile sunt prezentate în Tabelul 2.5, care arată
că cele mai valoroase deșeuri pentru reciclare sunt plasticul.
Tabel 2.5. Prețurile pentru deșeuri pe piața rusă (compilate de autor pe baza datelor [16])

Deșeuri de
hârtie
Sticlă

Nivelul prețului, RUB / t TVA
inclus
7000

Vedere
Deșeuri de
cauciuc
Plastic

Nivelul prețului, RUB / t TVA
inclus
din 17000

D

Vedere

din 2000

de la 35000

Deșeuri de hârtie. În Rusia, sunt generate peste 15 milioane de tone de deșeuri pe an, din
care 12 milioane de tone sunt potrivite pentru procesare. Cu toate acestea, conform League of
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Waste Paper Converter, sunt colectate doar 3–3,5 milioane de tone, sau aproximativ 27% din
deșeurile de hârtie. Prelucrarea se efectuează în principal odată cu primirea de panouri
reciclate. Un alt segment de consum din punct de vedere al volumelor este produsele sanitare și
igienice (hârtie igienică, prosoape).

Sticlă. Companii mari angajate în colectarea și transportul de furaje sunt: Glass Recycling
Russia Center LLC (St. Petersburg), VtorKom (Chelyabinsk), Ecological Regional Center LLC

ZA

(Kemerovo), Vorsteklo LLC (Regiunea Moscova), LLC Uralskaya Glass Company
(Chelyabinsk), LLC Voronezhvtorma, etc. Particularitatea pieței rusești de sticlă secundară este

aceea că aceasta este furnizată fabricii de sticlă atât sub formă pregătită, cât și sub formă
neprelucrată (spre deosebire de practica mondială, unde companiile, pentru fabricarea sticlei sub
formă finită - curățată și măcinată). Importul de sticlă a atins 62,7 mii tone în 2017, ceea ce
reprezintă de 7,5 ori mai mult decât în 2012. Aproximativ 90% este importat din Belarus, restul
provine din Ucraina și Kazahstan. Pe lângă producția de sticlă, acest tip de deșeuri sunt consumate
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de producătorii de spumă de sticlă, fibră de sticlă pentru izolare termică. Tehnologiile de utilizare

a sticlei în construcția de drumuri sunt bine cunoscute în Rusia.
Plastic. În ceea ce privește deșeurile de plastic, situația este slabă. Doar aproximativ 10-

15% sunt prelucrate pentru a obține recipiente din polietilenă tereftalat (recipiente PET), folie de
ambalare și alte ambalaje. Metodele de colectare din ultimii ani s-au schimbat către altele mai
civilizate: dacă în 2012 deșeurile de plastic erau colectate în principal la depozitele de deșeuri,
atunci în 2016 50% din deșeuri erau furnizate de stațiile de sortare a deșeurilor, 3% - sisteme de
colectare separată și 11,4% - producție. Singura întreprindere din Rusia care primește granule PET
reciclate în scopuri alimentare este fabrica PLARUS (regiunea Moscovei) cu o capacitate de 30
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mii tone / an. Alți reciclatori de deșeuri din plastic includ RB Group (Gus-Khrustalny, Voronezh,
Tikhoretsk), VtorKom (Chelyabinsk), Selena (Ust-Dzhiguta) etc.
Deșeuri de cauciuc. Din 2017, EcoTyresUnion funcționează în Rusia, fondatorii cărora
sunt lideri internaționali în producătorii de anvelope: Uniunea încheie contracte pentru eliminarea
anvelopelor. Cele mai mari companii de prelucrare a deșeurilor care conțin cauciuc sunt: instalația
de regenerare Cehovski (50 mii tone / an) și instalația de reparare a anvelopelor Volzhsky (40 mii
tone / an). Reciclarea deșeurilor de cauciuc este destul de profitabilă. Costul reciclării anvelopelor

D

este de 1600 de ruble / tonă. Cablul metalic rezultat este vândut la 2500 ruble / tonă, umplutura
cablului textil - 2000 ruble / tonă. Un studiu realizat de SIBUR (2011) a stabilit posibilitatea
utilizării cauciucului firimit pentru fabricarea următoarelor produse99. În practica mondială,
construcția de drumuri este una dintre principalele industrii pentru utilizarea cauciucului firimit,

.M

în Rusia această piață este încă mică.

Deșeuri electronice. În Federația Rusă, sunt generate 1,2-1,3 milioane tone / an de deșeuri
electronice. Cu toate acestea, este prelucrată o parte nesemnificativă, care este asociată cu:
particularitățile tehnologiei de prelucrare, lipsa echipamentelor speciale și a specialiștilor; costuri
ridicate ale forței de muncă; aceste deșeuri sunt eterogene în ceea ce privește clasa de pericol,
dimensiunea, nivelul cererii pe piața de vânzări; lipsa unei cereri constante de componente
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reciclabile, lipsa infrastructurii de colectare a deșeurilor. În prezent, în Federația Rusă există

aproximativ 80 de întreprinderi care reciclează deșeurile electronice. Majoritatea colectează, preprocesează, dezasamblează și vând fracțiuni (metale, plăci cu circuite imprimate, plastic). Nu
există întreprinderi care rulează componente periculoase: surse de energie chimică, sticlă care
conține plumb, freoni. Există o singură instalație pentru eliminarea echipamentelor frigorifice
(care conțin freon) - „UKO” (regiunea Moscovei).100
Din 2019, a fost introdusă o interdicție privind eliminarea anvelopelor uzate. Interdicția se
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aplică și fierului vechi, termometrelor, lămpilor cu mercur, cutiilor de aluminiu, foliei de aluminiu,
hârtiei, anvelopelor, polietilenei, sticlei. Din 2021, aruncarea echipamentelor informatice, a

bateriilor, a aparatelor electrice, a sculelor electrice este interzisă. Această normă va stimula

Educarea, utilizarea, neutralizarea și eliminarea deșeurilor de producție și consum în Federația Rusă // Serviciul
Federal de Statistică al Statului. - URL: http://www.gks.ru
100
Reutov, Boris & Vasilov, Raif & Pantsyrnaya, Tatiana. (2013). THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE
PROCESSES AND PRODUCTION ISSUES IN THE RUSSIAN FEDERATION.
99
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minimizarea volumelor de eliminare și, în consecință, va crește prelucrarea și eliminarea deșeurilor
industriale și de consum.101

3.3. Particularități de implementare a modelului economiei circulare în Rusia
În 2008, Rusia a început o politică de modernizare a economiei naționale care vizează
inovația tehnologică, diversificarea exporturilor și creșterea economică. Baza acestei politici a fost
„Conceptul dezvoltării socio-economice pe termen lung a Federației Ruse pentru perioada până în
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2020”. Au urmat diferite programe guvernamentale pentru dezvoltarea Rusiei, inclusiv programe
de sprijinire a sectoarelor individuale ale economiei. Deosebit de importante pentru dezvoltarea
potențială a unei economii circulare în Rusia sunt „Strategia pentru dezvoltarea inovatoare a
Federației Ruse pentru perioada până în 2020”, adoptată în 2011, „Fundamentele politicii de stat
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în domeniul dezvoltării mediului a Federația Rusă pentru perioada până în 2030 ”din 2012.,
precum și„ Strategia de siguranță a mediului din Rusia până în 2025 ”. 102

Strategia de siguranță a mediului a Federației Ruse pentru perioada până în 2025 a fost
aprobată prin Decretul președintelui Federației Ruse din 19 aprilie 2017 nr. 176.103 Strategia
conține o descriere detaliată a situației de mediu din Rusia, oferă indicatori statistici privind
calitatea deșeurilor, apei, aerului și solului, oferă o evaluare clară a existenței unei amenințări reale
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la adresa siguranței mediului în Rusia. Documentul precizează că, ca urmare a activităților

economice și a altor activități din trecut, în Rusia s-au acumulat peste 30 de miliarde de tone de

deșeuri de producție și consum. Aproximativ 4 miliarde de tone de deșeuri industriale și de consum
sunt generate anual, din care 55-60 milioane de tone sunt deșeuri solide municipale. Cantitatea de
deșeuri este în creștere, care nu este implicată în circulația economică secundară, ci este eliminată
în gropile de gunoi și în halde, ceea ce duce la retragerea din circulație a terenurilor agricole

productive. În prezent, există mai mult de 80 de fabrici de prelucrare a deșeurilor în Rusia, dar
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volumul lor de muncă este de doar 30-40% din cauza lipsei de materii prime. Până în 2024, este

planificată construirea a 200 de fabrici de procesare în Rusia, în timp ce este necesară organizarea
unei colectări separate de deșeuri, care va fi materia primă pentru aceste uzine.
Tagaeva, Tatiana & Gil’mundinov, Vadim. (2020). Institutional Reforms of the Waste Management in the Russian
Federation. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 487-495. 10.17516/1997-13700592.
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Legislația actuală a Federației Ruse vizează în principal numai eliminarea, și anume
depozitarea și eliminarea deșeurilor și conține dispoziții generale pentru eliminarea și reciclarea
acestora. În același timp, trebuie remarcat faptul că Legea federală a Federației Ruse din 24 iunie
1998 nr. 89-FZ „Despre deșeuri de producție și consum” (Legea federală nr. 89) indică etapele
modelul economiei circulare. 104
În conformitate cu articolul 12 din Legea federală nr. 89, Ordinul Guvernului Federației
Ruse din 25 iulie 2017 nr. 1589-r a aprobat Lista tipurilor de deșeuri de producție și consum, care
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includ componente utile.105 Conform listei aprobate, de exemplu, de la 1 ianuarie 2018, eliminarea
resturilor și a deșeurilor de cupru, bronz, alamă, produse din fontă este interzisă, de la 1 ianuarie
2019 - cărți uzate, reviste și ziare, anvelope, carton deșeuri, recipiente din plastic și polipropilenă,
și de la 1 ianuarie 2021 - plăci electronice, imprimante, monitoare, telefoane, baterii.
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Documentul de planificare strategică pentru tranziția către o economie circulară este
ordinul Guvernului Federației Ruse din 25 ianuarie 2018 nr. 84-r privind aprobarea Strategiei
pentru dezvoltarea industriei de prelucrare, eliminare și eliminare de deșeuri de producție și
consum pentru perioada până în 2030 (Strategia deșeurilor)106, al cărei scop este crearea unei
industrii interne pentru prelucrarea, eliminarea și eliminarea deșeurilor de producție și consum,
asigurând returnarea maximă posibilă a deșeurilor în producția și reducerea cantității de deșeuri
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care nu sunt supuse eliminării ulterioare, utilizând principiul global 3R.

Conform Strategiei privind deșeurile, dezvoltarea industriei pentru prelucrarea, utilizarea

și eliminarea deșeurilor este posibilă în două moduri: conservatoare și inovatoare. Opțiunea

inovatoare asigură o dezvoltare eficientă echilibrată cuprinzătoare a acestui sector industrial cu
revenirea materiilor prime secundare în circulația economică, cu crearea condițiilor pentru
dezvoltarea inovatoare a industriei.107 Această opțiune implică introducerea de tehnologii de

economisire a resurselor, echipamente de înaltă tehnologie, echipamente și tehnologii pentru
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prelucrarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor, crearea și dezvoltarea infrastructurii pentru
complexe industriale și tehnice pentru procesarea, eliminarea și eliminarea deșeurilor, complexe
Legea federală a Federației Ruse din 24.06.1998 nr. 89-FZ „Despre deșeuri de producție și consum”. - Mod de
acces: http://base.garant.ru/12112084/.
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multifuncționale pentru eliminarea deșeurilor industriale, parcuri de tehnologie ecologică și
complexe de sortare multifuncționale.
Punerea în aplicare a strategiei privind deșeurile ar trebui să se desfășoare în două etape.
Etapa 1 (2018–2021) include implementarea următoarelor activități:
-

actualizarea cadrului legal, de reglementare și tehnic și metodologic în domeniul
prelucrării, eliminării și eliminării deșeurilor și utilizării resurselor secundare;

-

pregătirea și implementarea măsurilor pentru stimulente economice în vederea

pentru prelucrarea resurselor secundare;
-

D

dezvoltării industriei pentru prelucrarea, eliminarea și eliminarea deșeurilor, precum și
formarea de mecanisme care să stimuleze entitățile economice să depună eforturi
pentru a reduce cantitatea de generare a deșeurilor și pentru a crește volumul de utilizare

-

.M

și neutralizare a acestora;

Implementarea măsurilor de asistare a întreprinderilor de construcție a mașinilor
casnice care produc echipamente pentru prelucrarea, eliminarea și eliminarea
deșeurilor, pentru producția ulterioară de echipamente pentru prelucrarea resurselor
secundare.

Etapa 2 (2022-2030) presupune crearea, dezvoltarea și întreținerea funcționării eficiente a
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infrastructurii industriei pentru prelucrarea, eliminarea deșeurilor în entitățile constitutive ale
Federației Ruse, precum și în domeniul științific, tehnologic rus și infrastructură industrială care
asigură producția de echipamente competitive, de înaltă tehnologie, echipamente, mașini, mașini
și mecanisme pentru prelucrarea, eliminarea și eliminarea deșeurilor din materii prime secundare.
Astfel, ca urmare a implementării Strategiei privind deșeurile, ponderea deșeurilor reciclate

și neutralizate în volumul total al deșeurilor generate până în 2030 va crește cu 26% (în 2016 59,6%), vor fi create 70 de parcuri de tehnologie ecologică (de la baza zero în 2016), numărul
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complexelor industriale și tehnice create pentru prelucrarea, eliminarea și eliminarea deșeurilor va
crește de peste 37 de ori (în 2016 - 6 complexe). În același timp, până în 2030, ponderea

echipamentelor importate pentru prelucrarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor va scădea de șase
ori (în 2016 a fost de 60%) pe fondul unei creșteri a nivelului de localizare a producției de
echipamente de două ori (în 2016 - 45%).
În ceea ce privește materialele de construcție, prin Ordinul Guvernului Federației Ruse din

10 mai 2016 nr. 868-r, Strategia pentru dezvoltarea industriei materialelor de construcție pentru
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perioada până în 2020 și perspectivele ulterioare până în 2030108 a fost aprobat, ceea ce implică
stimularea dezvoltării pieței pentru resursele materiale secundare de origine tehnogenică și
procesul de creare la întreprinderi a producției asociate pentru prelucrarea deșeurilor în produse
finite. Planul de acțiune aprobat prin ordinul Guvernului Federației Ruse din 6 aprilie 2017 nr.
630-r în elaborarea acestei strategii109, în ceea ce privește utilizarea resurselor secundare, se
propune analizarea tehnologiilor pentru producția de materiale de construcție (produse) folosind
deșeuri de producție și consum sau materii prime,
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Decretul președintelui Federației Ruse din 7 mai 2018 nr. 204 „Despre obiectivele
naționale și obiectivele strategice ale dezvoltării Federației Ruse pentru perioada până în 2024”110
a instruit Guvernul Federației Ruse în dezvoltarea a unui proiect național în domeniul ecologiei
până în 2024 pentru a asigura rezolvarea sarcinilor privind formarea unui sistem cuprinzător de
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gestionare a deșeurilor solide municipale, inclusiv eliminarea depozitelor de deșeuri și recuperarea
teritoriilor în care acestea sunt situate, crearea a condițiilor pentru reciclarea tuturor deșeurilor de
producție și consum interzise pentru incinerare.

În conformitate cu Legea federală a Federației Ruse din 25 decembrie 2018 nr. 483-FZ „Cu
privire la modificările la articolul 29-1 din Legea federală „privind deșeurile de producție și
consum ”111, de la 1 ianuarie 2019 Rusia ar trebui trecerea la un nou sistem de circulație cu deșeuri
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printr-un operator regional, care va colecta plăți de la rezidenți separat de alte companii de utilități,

cu excepția orașelor federale - Moscova, Sankt Petersburg și Sevastopol, cărora li se permite să
amâne această reformă până la 1 ianuarie, 2022. Alte regiuni ale Federației Ruse care nu sunt
pregătite să treacă la noile reguli pot primi o amânare până la 1 ianuarie 2020. În acest caz, vor
gestiona deșeurile în conformitate cu planurile lor regionale, coordonate cu centrul federal, în timp

ce taxa de colectare va fi efectuată ca parte a facturilor totale de utilități la nivel federal.
Actele legislative naționale menționate indică faptul că în Rusia există o introducere
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treptată a anumitor elemente ale economiei circulare, și anume, eliminarea și reciclarea deșeurilor,

Ordinul Guvernului Federației Ruse din 10 mai 2016 nr. 868-r „Cu privire la strategia de dezvoltare a industriei
materialelor de construcție pentru perioada până în 2020 și perspective ulterioare până în 2030”. - Mod de acces:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197766/.
109
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reglementarea eliminării deșeurilor este stabilită în termeni de cerințe pentru refolosirea lor pentru
producția de produse, care este primul pas pe calea tranziției către o economie circulară.
Astfel, tranziția către o economie circulară necesită schimbări în toate lanțurile valorice, de
la proiectarea produselor la noi modele de afaceri și de piață, de la noi modalități de conversie a
deșeurilor într-o resursă la noi forme de comportament al consumatorilor. Acest proces implică
schimbări sistemice și inovații în tehnologiile de producție, conștiința publică, metode și politici
de finanțare. Abordările inovatoare într-o economie circulară trebuie aplicate nu numai la sfârșitul
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vieții unui produs, ci pe întregul lanț valoric al produsului.

3.3. Oportunități și deazavantaje în dezvoltarea unei economii circulare în Rusia

Printre oportunitățile și beneficiile trecerii la procesele circulare, se numără: reducerea
costurilor datorită creșterii eficienței resurselor, creșterea competitivității, reducerea impactului
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nociv asupra mediului și social al afacerilor, reputația pozitivă a companiei, oportunități pentru
dezvoltarea unei afaceri noi sau conexe, poziție îmbunătățită în comparație cu companiile care
depind de extracția resurselor naturale primare (datorită instabilității prețurilor în viitorul apropiat
cu creșterea cererii și scăderea ofertei de resurse primare) etc.

Tendința globală de tranziție către o economie circulară va avea, fără îndoială, un impact
asupra fluxurilor comerciale din lume în general și din Rusia în special. În legătură cu cerințele în
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creștere în domeniul ecologiei, eficienței resurselor și responsabilității sociale și posibilităților
tehnologiilor moderne, în viitorul apropiat va fi destul de ușor să urmărim întreaga cale a lanțului
valoric de la momentul materialului sursă la produsul final. Acest lucru va reduce, fără îndoială,
competitivitatea și perspectivele de dezvoltare ale companiilor care nu se încadrează în aceste
tendințe globale. Extracția durabilă a resurselor naturale și a elementelor sale circulare este o altă
tendință mondială importantă. Cererea redusă asociată pentru surse neregenerabile, cum ar fi
petrolul, va afecta în continuare economia rusă, având în vedere structura s-a bugetară de materii
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prime. 112

Mulți factori, inclusiv „presiunea” din alte țări și organizații internaționale, cererea și

prioritatea întreprinderilor ecologice și a produselor ecologice din lume și din Rusia, vor acționa

ca premise pentru tranziția rusă la o economie circulară. Strategia economiei circulare este un
domeniu important pentru Rusia, deoarece în viitor fluxurile comerciale și de investiții
internaționale între producătorii interni și partenerii lor străini vor depinde de aceasta. O astfel de

112
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„presiune” din partea companiilor străine contribuie deja la tranziția economiei rusești la
alternative circulare.
Una dintre încercările reglementării de stat a activităților de mediu a fost standardul de stat
GOST 17.0.0.04-90, aprobat la 30 ianuarie 1990: „Pașaport de mediu al unei întreprinderi
industriale. Dispoziții de bază ".113
Un pașaport de mediu al unei întreprinderi industrialeîn Federația Rusă este un document
de reglementare care include date privind utilizarea resurselor naturale și secundare de către o

D

întreprindere și determinarea impactului producției asupra mediului. Pașaportul ecologic reflectă
date privind impactul asupra mediului al tuturor elementelor prezentate mai jos:
-

informații despre tehnologiile utilizate de întreprindere;

-

caracteristicile cantitative și calitative ale resurselor utilizate: materii prime,
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combustibil, energie (adică ceea ce consumă compania);
-

caracteristicile cantitative ale produselor;

-

caracteristicile cantitative și calitative ale emisiilor (deversări, deșeuri) ale poluanților
din întreprindere.

Aceste informații sunt conținute atât în secțiuni descriptive, cât și în secțiuni tabelare,
predominând datele tabelare. Pașaportul este format din 19 anexe, fiecare dintre acestea
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caracterizând o anumită zonă de protecție a mediului. După întocmirea pașaportului, acesta este
aprobat de inginerul șef. Apoi este aprobat de autoritățile locale ale Ministerului Resurselor
Naturale din Rusia. Pașaportul este actualizat și reconciliat anual.
Pentru întocmirea unui pașaport de mediu, se utilizează documentația tehnologică,

indicatorii de performanță ai stațiilor de epurare, datele din analiza mediului de aer și apă. Aceste

date se dovedesc, de obicei, insuficiente, prin urmare, lucrările privind întocmirea unui pașaport
ecologic necesită o analiză detaliată a întregii game de probleme de mediu. De multe ori această
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activitate nu poate fi realizată de o întreprindere pe cont propriu și implică organizații specializate.
La fel ca pașaportul civil general, pașaportul de mediu conține informații generale despre

întreprindere, dar aceste informații au un accent asupra mediului. Este indicată poziția relativă a

acestei întreprinderi cu obiectele adiacente, este prevăzută o hartă schematică cu sursele de poluare
ale atmosferei și apelor de suprafață, locurile de admisie a apei (prize de apă), depozitarea
deșeurilor; indică limitele zonei de protecție sanitară (zona de la teritoriul întreprinderii la cea mai

Recomandări metodice pentru completarea pașaportului de mediu al unei întreprinderi industriale GOST 17.0.0.0490,
https://www.opengost.ru/iso/13_gosty_iso/13020_gost_iso/1302050_gost_iso/3197-metodicheskierekomendacii-po-zapolneniyu-ekologicheskogo-pasporta-promyshlennogo-predpriyatiya-gost-17.0.0.04-90.html
113
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apropiată clădire), zone rezidențiale, păduri, terenuri agricole, autostrăzi, zone de recreere, recreere
(teritorii de rezervații, muzee, monumente arhitecturale), posturi de monitorizare pentru poluarea
atmosferică a aerului de către întreprindere și evacuarea apelor uzate în corpurile de apă, posturi
staționare ale autorităților de mediu din Rusia;
Acest lucru este necesar pentru a stabili standarde pentru eventuale emisii de substanțe
nocive în atmosferă, așa-numitele emisii maxime admise (MPE). Ideea este că o întreprindere
poate emite o cantitate foarte mică de substanțe nocive, dar în această zonă pot fi emise aceleași
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cantități mici de aceleași substanțe de către o altă a treia instalație industrială. Apoi, sarcina asupra
mediului poate fi semnificativă, prin urmare, organele teritoriale ale Comitetului de Stat pentru
Protecția Naturii, având date despre emisiile tuturor întreprinderilor dintr-o anumită zonă, având
date experimentale despre prezența poluanților în bazinul aerian și pe mișcarea fluxurilor de aer,
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setați fiecare întreprindere o rată de emisie a acestui sau acelui poluant în atmosferă. Astfel de
calcule sunt efectuate folosind programe standard speciale aprobate de Ministerul Resurselor
Naturale din Federația Rusă.

Pașaportul conține caracteristicile surselor de alimentare cu apă și ale receptorilor de apă
uzată, amplasarea corpului de apă, debitul mediu lunar minim de apă în râu, indicatori ai calității
apei deasupra și sub evacuarea sau admisia apei. Aceste date sunt apoi utilizate pentru a dezvolta
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un design pentru descărcare maximă admisibilă (MPD).

Informațiile privind utilizarea resurselor funciare includ caracteristicile utilizării

terenurilor pentru clădiri și structuri, depozite, drumuri, depozite și halde de deșeuri solide,
depozitare de apă uzată, zone de protecție sanitară.
Pașaportul ecologic conține date despre compoziția și consumul de materii prime, materiale

auxiliare și resurse energetice după tipul de produs. Datele privind consumul de materiale ar trebui
să fie corelate cu bilanțul fluxurilor de materiale. Acest lucru este pe deplin în concordanță cu
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schema, dar în locul elementului „întreprindere industrială” este instalarea. Consumul de energie
este dat cu decodarea: consumul de energie electrică, gaz, păcură, cărbune și alte tipuri de
combustibil.

Pașaportul de mediu oferă o descriere detaliată a consumului de apă, eliminarea apei și

tratarea apelor uzate. Aceste date sunt utilizate pentru a înregistra volumul de apă (preluat din surse

naturale, obținut de la alți utilizatori de apă) utilizat la întreprindere. Acestea sunt însoțite de o
diagramă de echilibru a consumului de apă și eliminarea apelor uzate, cu o indicație a consumului
orar de apă la fiecare producție, inclusiv pierderile.
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Valoarea unui pașaport ecologic. În 1990, când standardul a fost aprobat, întreprinderile
au fost implicate activ în întocmirea unui pașaport de mediu. Această lucrare s-a dovedit a fi utilă
în sensul că, ca rezultat, a fost realizat un inventar al tuturor activităților de mediu ale
întreprinderii. Informațiile conținute în pașaportul de mediu au fost utilizate pentru a rezolva
următoarele probleme de mediu:
-

Evaluarea impactului emisiilor (deversări, deșeuri) de poluanți și produse fabricate
asupra mediului și sănătății publice și stabilirea plăților pentru gestionarea mediului;
Stabilirea standardelor maxime admise pentru emisiile (deversările) de poluanți în
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-

mediu pentru întreprindere;
-

planificarea măsurilor de protecție a mediului de către întreprindere și evaluarea
eficacității acestora;

examinarea proiectelor de reconstrucție a întreprinderii;

-

controlul asupra respectării de către întreprindere a legislației în domeniul protecției
mediului;

-
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-

creșterea eficienței utilizării resurselor naturale și materiale, a energiei și a resurselor
secundare.

Datele pașaportului de mediu sunt legate de alte tipuri de raportare, în special, oferă
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informații cu privire la raportarea statistică a tuturor poluanților: numele, cantitatea lor, indiferent
dacă sunt trimise pentru curățare sau eliberate în mediu, cantitatea capturată și neutralizată

substanțelor, cantitatea de compuși poluanți returnați va produce sau va fi utilizată pentru obținerea
unui produs comercial, valoarea emisiilor permise sau descărcării și compararea acesteia cu
cantitățile de poluanți emise.

Pașaportul ecologic reflectă caracteristicile deșeurilor generate la întreprindere: cantitatea,

compoziția, proprietățile, locurile de depozitare a acestora, metodele de eliminare și neutralizare.
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Fiecare companie are propriul transport, pașaportul economic reflectă impactul său asupra

mediului.

Rolul celei mai bune tehnologii disponibile. Cele mai bune tehnologii disponibile (BAT),

care au fost consacrate în legislație ca instrument de reglementare tehnologică în domeniul
protecției mediului, au un potențial mult mai larg și ar trebui considerate ca un mecanism pentru
asigurarea unei creșteri economice durabile, creșterea eficienței producției de resurse (inclusiv
energia) și tranziția la o economie circulară. Faptul că tranziția către cele mai bune tehnologii
disponibile se bazează pe principiul îmbunătățirii secvențiale, obținând performanțe mai bune
acolo unde este posibil, prin înlocuirea treptată a soluțiilor tehnologice și tehnice pe scară largă cu
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soluții mai moderne și mai eficiente, ne permite să considerăm BAT ca unul dintre factorii în
promovarea inovației tehnologice.114
Pot forma o comunitate de experți extrem de profesioniști, independenți și obiectivi în
domeniul BAT, iar experții ar trebui identificați pentru fiecare industrie în care se efectuează
tranziția la BAT. Din 2017, aceste lucrări au fost realizate în cadrul proiectului federal
„Implementarea celor mai bune tehnologii disponibile”. Maximizarea potențialului celor mai bune
tehnologii disponibile va necesita armonizarea legislației, dezvoltarea și adoptarea de noi
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reglementări.115Nivelul de conformitate a unei anumite întreprinderi cu cerințele BAT, realizarea
indicatorilor tehnologici stabiliți în industrie depinde de resursele și eficiența de mediu a
tehnologiei utilizate, a soluțiilor tehnologice și a sistemelor de management. Organizațiile care
îndeplinesc aceste cerințe primesc preferințe de reputație (care reflectă ținta 12.6.1 „Aplicarea
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metodelor de producție durabile și raportarea informațiilor privind utilizarea rațională a resurselor
în raportarea deschisă”116) și sunt, de asemenea, scutite de plăți pentru impact negativ asupra
mediului. În cazul nerespectării cerințelor BAT, entitățile de afaceri sunt obligate să dezvolte și să
implementeze programe de modernizare a producției (de regulă, cele de șapte ani), în documentele
oficiale numite programe de îmbunătățire a eficienței mediului. Principiul „poluatorul plătește”
are sens, care a fost stabilit inițial în acesta: întreprinderile investesc în modernizare, în creșterea
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eficienței resurselor și a mediului în producție, asigurând internalizarea externalităților.
Pentru a asigura obiectivitatea luării deciziilor, autoritatea de reglementare trebuie să

stabilească condițiile în așa fel încât în fiecare industrie să fie posibil să se distingă tehnologiile
moderne (eficiente) de altele. Pentru a selecta un astfel de criteriu, este necesar să se formeze o
idee despre standardul tehnologic (sau un set de referință, proprietățile dorite ale
tehnologiei). Conform tehnologiei de referință, este logic să se înțeleagă una care se caracterizează
prin performanțe ridicate, eficiență a resurselor și emisii reduse (determinarea impactului negativ
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asupra sistemului de operare). Dacă standardul este perceput ca un ideal (eficiență energetică la
nivelul limitei termodinamice, „zero emisii” etc.), atunci realizarea conformității cu acest ideal

114

Guseva T., Molchanova Y., Averochkin E., Begak M. Integrated Pollution Prevention and Control: Current Practices and Prospects for the Development in Russia // Proc. International Multidisciplinary Scientific
GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management. 2014. Book 5. Vol. 2. P. 391-398.
115
Скобелев, Дмитрий. (2019). Экологическая промышленная политика: основные направления и принципы
становления в России. Moscow University Economics Bulletin. 2019. 78-94. 10.38050/01300105201946.
116
Костинбой, Александр. (2016). Региональная энергетическая политика: основные виды и направления.
Russian JOurnal of Entrepreneurship. 17. 763. 10.18334/rp.17.6.35048.
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necesită schimbări bruste inerente implementării soluțiilor inovatoare care oferă un salt în
dezvoltarea științifică și tehnologică.117
BAT este un concept bazat pe principiul îmbunătățirii consecvente a resurselor și a eficienței
mediului, care determină necesitatea actualizării BAT ITS și a cerințelor tehnologice. În 2018 a
fost inițiat proiectul „Enciclopedia tehnologiilor”. În 2019, a apărut prima ediție a acestei
enciclopedii - o monografie colectivă pregătită de oameni de știință de vârf și experți din industrie
care au sintetizat cunoștințe moderne despre evoluția tehnologiilor, starea actuală a proceselor
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tehnologice în industriile cheie.118

Reciclarea deșeurilor menajere în Rusia este de aproximativ 5%, restul deșeurilor sunt
trimise la depozitele de deșeuri, numărul cărora în Rusia nu este în scădere, dar continuă să crească,
precum și la haldele ilegale. Ca alternativă la depozitele de deșeuri, este propusă construcția de
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incineratoare, pe care ecologiștii o consideră o amenințare pentru sănătatea publică.119

De asemenea, este demn de remarcat faptul că în clasamentul din 2018 privind
disponibilitatea colectării separate, cele mai mari două orașe ale Rusiei - Moscova și Sankt
Petersburg - au ocupat locul 52 și respectiv locul 91 și ambele vor accepta scheme teritoriale de
gestionare a deșeurilor numai de către 2022.

Cel mai dezvoltat sistem de colectare separată a fost găsit în Mytishchi, regiunea Moscovei,
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Almetyevsk (Tatarstan) și Volzhsky (regiunea Volgograd).

De asemenea, nu există propagandă centralizată a colectării separate în rândul populației din

Rusia. În majoritatea cazurilor, reciclarea materialelor reciclabile are loc la inițiativa ecoactiviștilor și a cetățenilor individuali care sunt mai bine informați despre problema decât alții.
Introducerea conceptului de economie circulară (CEC) în sistemul de gestionare a deșeurilor

poate fi o soluție la „criza gunoiului” din Rusia. Recomandările pentru formarea unei politici de
gestionare a deșeurilor evidențiate în literatura internă nu iau în considerare funcționarea
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sistemelor informale la nivel local, în timp ce experiența țărilor în curs de dezvoltare, de exemplu,
China, demonstrează opoziția față de înființarea unui deșeu sistem de management de către
sectorul informal.

Скобелев, Дмитрий. (2019). Экологическая промышленная политика: основные направления и принципы
становления в России. Moscow University Economics Bulletin. 2019. 78-94. 10.38050/01300105201946.
118
Enciclopedia tehnologiilor. Evoluția și analiza comparativă a eficienței resurselor tehnologiilor industriale. URL:
https://eipc.center/enciklopediya/.
119
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circulară:
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experiență
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https://roscongress.org/sessions/ekonomika-zamknutogo-tsikla-rossiyskaya-model-i-zarubezhnyy-opyt/discussion/
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CONCLUZII
Rusia diferă de multe alte țări într-o pondere destul de mare a statului în economie. Prin
urmare, mulți analiști sunt în favoarea reducerii ponderii companiilor de stat și a băncilor de stat
în capitalul altor companii. Este necesar să se limiteze achiziția de active noi în Rusia de către
companiile de stat. Companiile mari nu ar trebui să interfereze cu dezvoltarea normală a afacerilor
private din sectoarele lor și nu ar trebui să descurajeze antreprenorii privați de la cele mai
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profitabile proiecte.

Orientarea liberală a reformelor economice din Rusia s-a bazat mult timp pe sprijinul
științific al centrelor științifice și analitice străine. Pe fondul acoperirii intelectuale externe, în timp,
economiștii interni au devenit mai activi, care au format un fel de comunitate aproape
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guvernamentală, susținută abundent de tot felul de subvenții, fonduri și alte fluxuri
intenționate. Reprezentanții acestei comunități și structurile guvernamentale care îi susțin au crezut
în autosuficiența lor și, atunci când justifică decizii guvernamentale importante, nu au considerat
necesar și posibil să apeleze la alte comunități științifice (academice și universitare) chiar și pentru
expertiza deciziilor.

Construirea modelelor economice în Rusia a avut loc sub influența următorilor factori
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principali care au avut un impact semnificativ:

Geopolitică. Economia Rusiei s-a dezvoltat ca un tip intermediar între economiile de est

și din vest. Prin urmare, se caracterizează prin absența unei societăți civile independente de stat,
un amestec de putere politică, economică și drepturi de proprietate, predominanța colectivismului
asupra inițiativei personale, importanța dominantă a statului ca subiect activ al vieții economice,
subdezvoltarea instituției proprietății private;

Istoric. Statul rus, așa cum a fost de-a lungul întregii istorii, a păstrat o parte semnificativă
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a puterii economice, un mare sector de stat în sectoarele prioritare ale economiei;
Legal. În Rusia, nu s-a format un mecanism juridic eficient care să reglementeze

interacțiunea entităților economice, ceea ce a dus la apariția unor situații conflictuale între ele;
Monopolul economiei. Structurile monopoliste puternice stabilite în sectoarele prioritare

ale economiei împiedică formarea unui mediu competitiv bazat pe un număr mare de producători;
Orientarea asupra utilizării potențialului de resurse naturale al Rusiei. Resursele

naturale au devenit o sursă de îmbogățire rapidă și profituri care nu sunt asociate cu activitatea
economică reală. Ca urmare, a crescut cantitatea de resurse financiare din economie, care nu au
fost dotate cu potențial economic real - rezultat firesc al creșterii ratelor inflației în Rusia;
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Dezvoltarea inegală a principalelor sectoare ale economiei. Acest factor a avut un
impact semnificativ asupra specificului modelului rus de economie de piață și a provocat un
dezechilibru în sectoarele economiei;
Dezvoltarea economică inegală a regiunilor. Din diverse motive, dezvoltarea economică
a regiunilor din Rusia este inegală;
Combinație de putere economică, politică și criminală. Această caracteristică a fost
observată în Rusia de-a lungul întregii sale existențe. Criminalizarea economiei naționale și a
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activității economice, soluționarea conflictelor dintre entitățile economice nu prin metode legale,
ci prin forță - toate acestea sunt trăsături distinctive ale Rusiei;

Mentalitatea cetățenilor ruși, care a devenit un factor determinant în formarea unui model
de piață al economiei. Transformările sociale semnificative asociate economiei în tranziție au dus
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la o scădere a activității de implicare în afaceri a populației.

Dezvoltarea durabilă a economiei rusești în următorii ani ar trebui să se bazeze pe creșterea
sistematică a componentelor sale și, în primul rând, datorită potențialului resurselor naturale.
Complexul de resurse naturale din Rusia joacă un rol important în toate sferele vieții statului:
1.

Oferă o aprovizionare stabilă de resurse naturale sectoarelor economiei. Dezvoltarea

industriei materiilor prime contribuie la formarea unei baze industriale solide, capabile să satisfacă
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nevoile necesare atât ale industriei, cât și ale agriculturii.
2.

Contribuie semnificativ la formarea veniturilor din bugetul Rusiei; produsele sale continuă

să fie principala sursă de încasări valutare.
3.

Promovează dezvoltarea proceselor de integrare între țări. Complementaritatea reciprocă a

statelor, în cadrul unui spațiu economic unic, va asigura deținerea a aproape toate tipurile de
minerale, ceea ce va avea un impact foarte mare pe piața mondială a materiilor prime.
4.

Factorul strategic al creșterii economice a Rusiei în viitorul apropiat ar trebui să fie
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restructurarea economiei naționale pe baza resurselor naturale disponibile ale Rusiei, pentru a spori
semnificativ eficiența acesteia.
Legislația de mediu din Rusia a stabilit deja principiile unei economii circulare: tranziția

către aceasta în anii următori este inevitabilă.
În ultimii ani, Rusia a adoptat norme legislative care stimulează tranziția către o economie

circulară și formarea unei infrastructuri adecvate. În 2017 a fost adoptată „Strategia pentru
siguranța mediului din Rusia până în 2025”, în 2018 a fost aprobată „Strategia pentru dezvoltarea
industriei pentru prelucrarea, utilizarea și eliminarea deșeurilor de producție și consum”, care
stimulează implicarea sectorului secundar materii prime în ciclul de producție. În ianuarie 2019,
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au intrat în vigoare normele Legii federale nr. 219-FZ, care vizează îmbunătățirea sistemului de
reglementare în domeniul protecției mediului și introducerea celor mai bune tehnologii
disponibile.
Studiul efectuat în teză a arătat că Rusia are caracteristici naționale ale implementării
conceptului de economie circulară și diverse domenii prioritare pentru implementarea acestuia,
datorită în primul rând nivelului de dezvoltare economică și particularităților geografice. Țările
dezvoltate, schimbând structura existentă de producție și consum, iau o poziție de lider în
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implementarea sistemelor circulare și, în viitor, intenționează să sprijine tranziția către o economie
circulară în țările în curs de dezvoltare prin finanțare și transfer de tehnologie. Pentru a utiliza în
mod eficient experiența în crearea unei economii circulare, realizată în practica mondială, este
necesar să se organizeze cooperarea internațională, să se facă schimb de opinii, să se desfășoare
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consultări pentru țările interesate pentru a se informa despre cele mai bune realizări în domeniul

TE
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tranziției către o economie circulară.
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ANEXE
Date economice din Rusia
2016

2017

2018

2019

Populație (milioane)

147

147

147

147

147

PIB pe cap de locuitor (USD)

9.289

8.699

10.718

11,371

11,583

PIB (miliarde USD)

1.361

1.277

1.574

1.669

1.700

Creștere economică (PIB, variație anuală în%)

-2,0

Consum (variație anuală în%)

-9,5

Investiție (variație anuală în%)

-10.6

D

2015

1.8

2.5

1.3

-2,6

3.7

3.3

2.5

1.3

4.7

0,1

1.5

.M

0,2

Producția industrială (variație anuală în%)

0,2

1.7

3.8

3.5

2.3

Vânzări cu amănuntul (variație anuală în%)

-9,8

-4,8

1.2

2.8

1.6

Rată de șomaj

5.6

5.5

5.2

4.8

4.6

-2,4

-3,5

-1,4

2.6

1.8

13.5

13.2

14.6

14.9

15.3

Bani (variație anuală în%)

11.3

9.2

10.5

11.0

9.7

Rata de inflație (IPC, variație anuală în%, eop)

12.9

5.4

2.5

4.3

3.0

Rata de inflație (IPC, variație anuală în%)

15.5

7.1

3.7

2.9

4.5

Inflația (IPP, variație anuală în%)

-

-

-

-

-

Rata dobânzii politicii (%)

11.00

10.00

7,75

7,75

6.25

Bursa de valori (variație anuală în%)

26.1

26.8

-5,5

11.8

29.1

Rata de schimb (vs USD)

72,88

60,27

57,63

68,88

61,91

Rata de schimb (vs USD, aop)

61.06

67,05

58,33

62,68

64,75

Cont curent (% din PIB)

5.0

1.9

2.1

6.8

3.8

Soldul contului curent (miliarde USD)

67,8

24.5

32.4

114

64,7

Sold fiscal (% din PIB)

TE

ZA

Datoria publică (% din PIB)

96

2016

2017

2018

2019

Sold comercial (miliarde USD)

148

90.2

115

194

163

Exporturi (miliarde USD)

341

282

353

443

418

Importuri (miliarde USD)

193

191

238

249

255

Exporturi (variație anuală în%)

-31,3

-17,5

25.3

25.5

-5,7

Importuri (variație anuală în%)

-37,3

-0,8

24.5

4.3

2.5

Rezerve internaționale (USD)

368

378

433

468

554

Datoria externă (% din PIB)

38.1

40.1

32.9

27.3

28.9

TE

ZA

.M

D

2015

97

