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Nền kinh tế Nga đã thoát khỏi suy thoái và bắt đầu phục hồi.
Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nga Vladimir Putin trong báo cáo tổng kết hoạt động của chính
phủ năm 2009 tại Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 20/4.
Theo Thủ tướng Putin, kể từ tháng 7/2009, nền kinh tế Nga ngày càng thể hiện chắc chắn hơn
những dấu hiệu phục hồi. Suy thoái trong nền kinh tế Nga đã chấm dứt.
Ông nhấn mạnh, hơn nữa, kinh tế Nga có những điều kiện khởi đầu rất tốt để tiếp tục phát triển.
Điều đó không có nghĩa là khủng hoảng đã kết thúc, song suy thoái đã chấm dứt.
Trong báo cáo tổng kết, Thủ tướng Putin khẳng định phần lớn nguồn kinh phí trong khuôn khổ
cải cách ngân sách ở Nga sẽ được phân bổ theo các chương trình quốc gia phù hợp với những
chức năng then chốt của nhà nước và những ưu tiên đã được xác định trong phương hướng
hoạt động chủ yếu của chính phủ.
Ông Putin cho biết các chương trình trong những lĩnh vực như giáo dục, khoa học, y tế và xây
dựng nhà ở, sẽ được xây dựng tương tự như chương trình phát triển nông nghiệp hiện đang phát
huy tác dụng tốt.
Thủ tướng Putin cũng yêu cầu Nga cần thực hiện các chính sách kinh tế thận trọng nhằm tránh
nguy cơ mất đi sự độc lập về tài chính khi phải viện đến các khoản vay của Quỹ tiền tệ quốc tế
(IMF).
Theo ông, nền kinh tế Nga hiện nay là khá ổn định, tuy nhiên, nước này cần cố gắng để tránh
những tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.
Chính phủ Nga đang hết sức nỗ lực nhằm bảo đảm để Nga tránh được một cuộc khủng hoảng
giống như cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ hồi năm 1998, khi nhà nước bị vỡ nợ và nền kinh
tế Nga bị phá sản./.
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