
C    O    M    U    N    I    C    A    T      D   E      P    R    E    S    Ă 

 

 1
 

Bucureşti, 21 Iunie 2017 
 
Rusia face eforturi să iasă din recesiune, însă constrângerile 
structurale riscă să împiedice creşterea economică pe termen 
mediu  
 
Diversificarea economiei ruse, necesară ca urmare a unei scăderi pe termen 
lung a preţurilor petrolului, se confruntă cu constrângeri structurale care ar 
putea avea un efect dăunător asupra creşterii pe termen mediu. Anumite 
sectoare (agroalimentar, produse chimice, automobile etc.) par însă să 
beneficieze de o revenire în afaceri, ce va contribui la revenirea sa în 2017.  
 
Diversificarea întâmpină impedimente majore: deficitul forţei de muncă până în anul 
2020 şi lipsa investiţiilor  
 
După doi ani consecutivi de contracţie a activităţii economice (-2.8% în 2015 şi -0.2% în 2016), 
previziunile pentru 2017 sunt din nou pozitive, deşi slabe (1%, potrivit Coface). Vulnerabilitatea 
creşterii de durată medie poate fi legată de dependenţa sa prea mare de hidrocarburi. În ciuda 
recentei creşteri a preţurilor petrolului, Rusia nu poate conta pe această susţinere, nici pe 
creşterea puternică a producţiei de petrol.  
 
Diversificarea economiei, care face parte din planul strategic al statului rus, se confruntă cu 
unele obstacole structurale, în special cu dezvoltarea demografică a ţării, marcată încă din 
2010 de o scădere a populaţiei cu vârstă de muncă. În plus, sancţiunile impuse în urma crizei 
ucrainene şi eşecurile în materie de guvernare (calitatea reglementării, libertatea politică, 
corupţia) limitează accesul investitorilor străini. Totodată, capitalul rus privat nu este 
întotdeauna îndreptat spre economia naţională, anumiţi investitori preferând să 
economisească în detrimentul investiţiilor.  
 
În ciuda faptului că respectiva competitivitate structurală prezintă o tendinţă de 
îmbunătăţire, Rusia trebuie să-şi dezvolte propriile facilităţi de producţie şi să crească 
productivitatea muncii 
  
Atunci când se confruntă cu aceste constrângeri structurale şi cu un context dificil, atât la nivel 
naţional, cât şi la nivel internaţional, Rusia trebuie să-şi menţină competitivitatea în creştere: în 
acest sens, s-au înregistrat progrese considerabile în ultimii cinci ani (de la locul 67 în 2012 -
2013, până la locul 43 în 2016 - 20171).  
 
Evoluţia preţurilor petrolului şi a contextului internaţional (ridicarea sancţiunilor) va fi decisivă 
pentru investiţiile private, în scădere din 2013, iar relansarea acestora ar permite 
îmbunătăţirea şi extinderea facilităţilor de producţie.  
 
În timp ce nivelurile de educaţie şi de cercetare ştiinţifică se regăsesc printre activele ţării, 
productivitatea muncii rămâne scăzută în Rusia (de şapte ori mai mică decât cea a SUA şi de 
                                                        
1 Conform clasamentelor Forumului Economic Mondial (Indexul Competitivității Globale) 
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cinci ori mai mică decât UE) şi la niveluri destul de statice. Cu toate acestea, costul unitar al 
muncii este relativ ridicat.  
 
Scăderea bruscă a valorii Rublei în perioada 2014 - 2015 a sporit competitivitatea anumitor 
mărfuri ruseşti în comparaţie cu bunurile importate, dar mai ales în sectoarele care s-au 
bucurat de măsuri specifice de sprijin, cum ar fi produsele agroalimentare, substanţele chimice 
şi cauciucul / materialele plastice, iar acestea ar putea sa conducă la continuitatea creșterii. În 
plus, după doi ani de declin abrupt (-36% în 2015 şi -11% în 2016), vânzările de autoturisme 
au crescut în Martie şi Aprilie 2017, anunţând o tendinţă pozitivă pentru acest sector în 2017. 
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Despre Coface 
 

Grupul Coface, lider mondial în asigurările de credit, oferă unui număr de 50.000 de companii din întreaga lume 
soluții de protejare împotriva riscului financiar de neplată a clienților proprii, atât pe piața internă, cât și pentru export. 
Grupul, care își propune să fie cel mai agil asigurator de credite la nivel mondial în industrie, este prezent în 100 de 
țări, are 4.300 de angajați și o cifră de afaceri consolidată de 1.411 MLD EUR în 2016.  
Coface publică evaluările sale de risc de țară, pe baza cunoștințelor sale unice asupra comportamentului de plată al 
companiilor și pe baza expertizei celor 660 de underwriter-i ai săi și analiști de credit, situați aproape de clienți și de 
debitori. 
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