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Οι «Θεμελιώδεις αρχές της κρατικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της ναυτικής
δραστηριότητας για την περίοδο έως το 2030» προέκυψαν ως αποτέλεσμα της ριζικής 
αναθεώρησης των «Θεμελιωδών αρχών του 2020». Το νέο ντοκουμέντο έχει γίνει σημαντικά πιο 
ρεαλιστικό και βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα. Βασίζεται στη συνειδητοποίηση της 
αλλαγής της στρατηγικής κατάστασης στον κόσμο την περίοδο 2013-2017 και, κυρίως, στη 
σημαντική επιδείνωση των σχέσεων της Ρωσίας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, η οποία θα 
συνεχιστεί επι μακρόν. Η κύρια έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ναυτικών μαχητικών 
δυνατοτήτων και στη διασφάλιση της στρατηγικής αποτροπής, τόσο της πυρηνικής όσο και 
της μη πυρηνικής. Λαμβάνοντας υπόψη τον στόλο των πυρηνικών υποβρυχίων, τις Ναυτικές 
Στρατηγικές Πυρηνικές Δυνάμεις (ΣΠΔ) και τα Τακτικά Πυρηνικά Όπλα (ΤΠΟ), το ρωσικό 
ναυτικό είναι πράγματι ικανό να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στον κόσμο. Ταυτόχρονα, το 
Πολεμικό Ναυτικό θα χρησιμοποιηθεί πιο ενεργά ως μέσο της εξωτερικής πολιτικής της 
χώρας. Παράλληλα, οι πολεμικές ικανότητες του Πολεμικού Ναυτικού αποσκοπούν στην 
αποτροπή και την πρόληψη συγκρούσεων, αντί να τις εξαπολύουν και να τις προκαλούν.

Στις 20 Ιουλίου 2017, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέδωσε διάταγμα με το οποίο 
ενέκρινε τις βασικές αρχές της εθνικής ναυτικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως το 2030 
(εφεξής, οι Θεμελιώδεις αρχές του 2030). «Οι Θεμελιώδεις Αρχές - 2030» είναι το κύριο έγγραφο 
στρατηγικού σχεδιασμού ανοικτού τύπου που καθορίζει την ανάπτυξη της ναυτικής ισχύος της 
Ρωσίας. Αντικαθιστά το έγγραφο που εγκρίθηκε πριν από πέντε χρόνια, στις 29 Μαΐου 2012 
(εφεξής «Θεμελιώδεις αρχές - 2020»).

Σύμφωνα με ορισμένους κορυφαίους Ρώσους ναυτικούς εμπειρογνώμονες, «Οι Βασικές Αρχές - 
2030» είναι ένα «ελάχιστα ρεαλιστικό» έγγραφο, το οποίο αντανακλά τη διαμάχη για τις 
προτεραιότητες του νέου εθνικού εξοπλιστικού προγράμματος μέχρι το 2025.

Στόχοι, προτεραιότητες, καθήκοντα

Συγκρίνοντας τα δύο κείμενα, το «Οι Βασικές Αρχές - 2030» και το «Θεμελιώδεις αρχές - 2020», 
μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι το νέο έγγραφο αποτελεί μια βαθιά αναθεώρηση του παλαιού. 
Επιπλέον, το περιεχόμενό του είναι σαφέστερο, πιο συγκεκριμένο και εμβριθέστερο. Το έγγραφο 
έχει γίνει πιο ογκώδες, κυρίως λόγω της προσθήκης δύο νέων ενοτήτων - «Το Πολεμικό Ναυτικό 
ως αποτελεσματικό μέσο στρατηγικής αποτροπής» και «Στρατηγικές απαιτήσεις για το Πολεμικό 
Ναυτικό, καθήκοντα και προτεραιότητες στην συγκρότηση και ανάπτυξή του».

Μια από τις πρώτες σημαντικές διαφορές είναι η εμφάνιση μιας νέας παραγράφου στο τμήμα Ι. 
Γενικές διατάξεις (παράγραφος 8): «Η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να διατηρεί το καθεστώς 
μιας μεγάλης ναυτικής δύναμης, της οποίας το θαλάσσιο δυναμικό εξασφαλίζει την υλοποίηση και 
την προστασία των εθνικών συμφερόντων της σε οποιαδήποτε περιοχή του παγκόσμιου ωκεανού, 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα διεθνούς σταθερότητας και στρατηγικής αποτροπής και επιτρέπει 
μια ανεξάρτητη εθνική θαλάσσια πολιτική ως ισότιμος συμμετέχων στις διεθνείς θαλάσσιες 
δραστηριότητες».

Από τη θέση της στη δομή του εγγράφου, η παράγραφος αυτή ενισχύει το ρόλο του καθεστώτος 
της θαλάσσιας ισχύος. Επιπλέον, σε αντίθεση με μια παρόμοια παράγραφο των Θεμελιωδών 



αρχών του 2020 (παράγραφος 18), η παράγραφος 8 δίνει έμφαση στη στρατιωτικοπολιτική πτυχή 
του καθεστώτος της θαλάσσιας ισχύος - τη διεθνή σταθερότητα και τη στρατηγική αποτροπή. Αυτό 
είναι που επιτρέπει την εφαρμογή μιας εθνικής θαλάσσιας πολιτικής (ο βασικός όρος του 
θαλάσσιου δόγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015).

Η επόμενη σημαντική αλλαγή είναι η εισαγωγή των «οργάνων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας 
Ασφαλείας» (δηλαδή της Ακτοφυλακής, БОХР [1]) ως πλήρους συμμετοχής στις ναυτικές 
δραστηριότητες (παράγραφοι 9, 14-16) και η παράγραφος σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας του 
Πολεμικού Ναυτικού και της БОХР  (παράγραφος 17). Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται 
επίσης ως συμμετέχων στις ναυτικές δραστηριότητες (παράγραφος 10), έργο του οποίου είναι ο 
καθορισμός των κύριων κατευθύνσεων της εξωτερικής πολιτικής στον τομέα της διασφάλισης της 
ναυτικής παρουσίας και της επίδειξης της σημαίας, καθώς και ο συντονισμός της στρατιωτικής 
συνεργασίας με ξένα κράτη (παράγραφος 10). Η απουσία της БОХР ως πλήρους παράγοντα 
συμμετέχοντος στις ναυτικές δραστηριότητες και η ανεπαρκής προσοχή που είχε δοθεί στην 
προστασία και υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας εντός του συνοριακού εδάφους, 
της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας ήταν μεταξύ των σοβαρών 
ελλείψεων του πλαισίου 2020.

Το κείμενο του Πλαισίου 2030 ορίζει πιο ανοιχτά τις απειλές για την εθνική ασφάλεια της 
Ρωσίας στους ωκεανούς. Το πρώτο σημείο του καταλόγου των κινδύνων και απειλών αναφέρει 
(σημείο 24-α) «...την επιθυμία ορισμένων κρατών, κυρίως των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, να 
κυριαρχήσουν στον Παγκόσμιο Ωκεανό, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής, καθώς και να 
επιτύχουν συντριπτική υπεροχή των ναυτικών τους δυνάμεων».

Ο κατάλογος των κύριων στόχων της εθνικής πολιτικής στον τομέα των ναυτικών 
δραστηριοτήτων έχει αλλάξει σημαντικά. Έχει μειωθεί από πέντε σημεία, ορισμένα από τα 
οποία ήταν αρκετά αμφιλεγόμενα και αφηρημένα, σε τρία πολύ συγκεκριμένα. 
Περιλαμβάνουν:
- τη διατήρηση των ναυτικών δυνατοτήτων για την εξασφάλιση εγγυημένης αποτροπής της 
επίθεσης εναντίον της Ρωσίας από ωκεάνιες και θαλάσσιες κατευθύνσεις και την ικανότητα 
πρόκλησης απαράδεκτων ζημιών σε οποιονδήποτε δυνητικό αντίπαλο
- τη διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας και του διεθνούς δικαίου και τάξης στον Παγκόσμιο 
Ωκεανό
- τη εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη των παγκόσμιων ωκεάνιων πόρων για την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Κατά συνέπεια, αναδιατυπώθηκε επίσης το τμήμα που είναι αφιερωμένο στους τομείς 
προτεραιότητας της εθνικής πολιτικής στον τομέα των ναυτικών δραστηριοτήτων (ρήτρα 30, ο 
όρος «στρατηγικές προτεραιότητες» χρησιμοποιήθηκε στις Θεμελιώδεις αρχές  2020, ρήτρα 21). Ο 
αριθμός τους παρέμεινε περίπου ο ίδιος (πέντε αντί για έξι), αλλά το περιεχόμενό τους άλλαξε 
σημαντικά. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων δομών του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος, 
εξειδικευμένων κλάδων της επιστήμης και της τεχνολογίας, συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, η οποία περιλαμβανόταν νωρίτερα στις στρατηγικές προτεραιότητες, έχει πλέον 
μεταφερθεί στο τμήμα των κύριων καθηκόντων.

Οι τομείς προτεραιότητας διατυπώνονται πολύ σαφέστερα και προσανατολίζονται στους 
στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα των ναυτικών δραστηριοτήτων. 
Τέσσερις από αυτές αφορούν το Πολεμικό Ναυτικό: 
- διατήρηση των επιχειρησιακών και πολεμικών ικανοτήτων, 
- ανάπτυξη και διατήρηση της ικανότητας πλήγματος επίγειων στόχων με συμβατικά και πυρηνικά 
όπλα, 



- ισόρροπη ανάπτυξη και 
- ικανότητα μακροχρόνιας παρουσίας σε στρατηγικά σημαντικές περιοχές των παγκόσμιων 
ωκεανών. 

Ο πέμπτος πυλώνας σχετίζεται με την БОХР (Ακτοφυλακή) και αφορά την ασφάλεια των συνόρων.

Ταυτόχρονα, ο κατάλογος των προτεραιοτήτων υποδεικνύει την ανάγκη εδραίωσης του 
ρωσικού ναυτικού σε μια από τις ηγετικές θέσεις στον κόσμο και το απαράδεκτο της 
αποκλειστικής υπεροχής έναντι αυτού των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και άλλων ναυτικών
δυνάμεων διαφόρων ισχυρών κρατών.

Τέλος, οι κύριοι στόχοι της εθνικής πολιτικής στον τομέα των ναυτικών δραστηριοτήτων 
έχουν επίσης αναθεωρηθεί ουσιαστικά (παράγραφος 29). Και εδώ, ο ρόλος των αμιγώς 
στρατιωτικών στόχων έχει αυξηθεί. Έτσι, η ανάγκη να διασφαλιστεί η διαρκής ετοιμότητα του 
Πολεμικού Ναυτικού για την αποτροπή και την πρόληψη στρατιωτικών συγκρούσεων και για τη 
στρατιωτική υπεράσπιση της Ρωσίας και των συμμάχων της έχει τεθεί στο προσκήνιο. 
Εμφανίστηκε επίσης το μέχρι πρότινος ανύπαρκτο καθήκον της διασφάλισης της ετοιμότητας 
κινητοποίησης του Πολεμικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής. Παράλληλα, επισημαίνεται η 
ανάγκη να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία και αλληλεπίδραση τόσο με τους εταίρους και 
συμμάχους (κοινές ασκήσεις και άλλες δραστηριότητες) όσο και με τους αντιπάλους 
(συμφωνίες για την πρόληψη περιστατικών). Αναφέρονται επίσης η σύσταση διεθνών 
επιτροπών, η ενεργός συμμετοχή σε διάφορα διεθνή συνέδρια και συμπόσια και η διάδραση 
με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Δεύτερος παγκοσμίως σε ισχύ Στόλος με φιλειρηνική και αποτρεπτική δράση

Το πιο δημοφιλές στην προσοχή του κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ήταν το 
σημείο 39 της Ατζέντας 2030: «...Η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα επιτρέψει στις ναυτικές δυνάμεις 
άλλων κρατών να έχουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ρωσικού ναυτικού και θα προσπαθήσει
να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στον κόσμο όσον αφορά τις πολεμικές του ικανότητες».

Ορισμένοι παρατηρητές αμφισβήτησαν τον ρεαλισμό και τη λογική μιας τέτοιας δήλωσης. 
Πράγματι, η παράγραφος εγείρει μια σειρά από ερωτήματα, κυρίως σχετικά με το τι εννοείται με 
τις έννοιες «ουσιαστική υπεροχή» και «πολεμικές ικανότητες». Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα το 
ασυνήθιστο σε αυτή τη δήλωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία διαθέτει στόλο πυρηνικών 
υποβρυχίων και πυρηνικά όπλα. Δεν αναφέρεται μόνο στις Ναυτικές Στρατηγικές Πυρηνικές 
Δυνάμεις (ΣΠΔ), αλλά και στα μη στρατηγικά, Τακτικά Πυρηνικά Όπλα (ΤΠΟ), που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από πυρηνικά υποβρύχια, καθώς και από άλλα ναυτικά πλοία και τη ναυτική 
αεροπορία. Η ύπαρξη ενός στόλου πυρηνικών υποβρυχίων, συμπεριλαμβανομένων των ΣΠΔ, 
καθώς και η ικανότητα χρήσης ΤΠΟ, καθιστούν το ρωσικό ναυτικό δεύτερο στον κόσμο από άποψη
μαχητικής ικανότητας, παρά την επιτυχία της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας και την ταχεία 
ανάπτυξη του ναυτικού της ΛΔΚ.

Ένας από τους δείκτες της αποτελεσματικότητας των μέτρων για την εφαρμογή της εθνικής 
πολιτικής στον τομέα των ναυτικών δραστηριοτήτων είναι (παράγραφος 51, η έμφαση προστίθεται 
από τον συντάκτη): «β) την ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού να προκαλεί πλήγματα στον 
εχθρικό στόλο σε επίπεδο όχι λιγότερο κρίσιμο με τη χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, γ) 
την ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού να χρησιμοποιεί ναυτικές στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις
σε οποιοδήποτε περιβάλλον». Επιπλέον, η παράγραφος 37 αναφέρει: «Σε μια κλιμακούμενη 
στρατιωτική σύγκρουση, η επίδειξη ετοιμότητας και αποφασιστικότητας για άσκηση ισχύος με τη 
χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων αποτελεί αποτελεσματικό αποτρεπτικό παράγοντα».



Οι αρχές που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 37, 39 και 51 είναι απολύτως λογικές στο 
πλαίσιο του κύριου και πρωταρχικού στόχου της εθνικής πολιτικής στον τομέα των ναυτικών 
δραστηριοτήτων - της στρατηγικής αποτροπής. Το έγγραφο «Θεμελιώδεις αρχές - 2030» 
υπογραμμίζει αυτό που συζητείται ενεργά εδώ και αρκετά χρόνια - η πυρηνική αποτροπή μέσω των
ΣΠΔ πρέπει να συμπληρωθεί από μια μη πυρηνική στρατηγική αποτροπή που ανατίθεται στις 
Ναυτικές Δυνάμεις Γενικού Σκοπού (ναυτικές δυνάμεις, σελ. 35-36). Προϋπόθεση της μη 
πυρηνικής αποτροπής είναι η ικανότητα των ναυτικών δυνάμεων να στοχεύουν χερσαίους στόχους 
στο εχθρικό έδαφος με όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς (παράγραφοι 30-β, 33-34, 38-δ).

Σε αυτή την περίπτωση, η αναφορά των ΣΠΔ είναι ένα λογικό επόμενο βήμα. Είναι προφανής η 
χαμηλή δυνατότητα εφαρμογής των ΣΠΔ για την αποτροπή περιφερειακών και τοπικών 
συγκρούσεων. Αλλά εξίσου προφανής είναι η αδυναμία επίτευξης ισοτιμίας σε επίπεδο ΣΠΔ με το 
Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και σε ορισμένες κατηγορίες με το Πολεμικό Ναυτικό της ΛΔΚ. Η 
δομή και η μαχητική σύνθεση του Πολεμικού Ναυτικού, και ως εκ τούτου τα προγράμματα 
ναυπήγησης πλοίων, πρέπει να ταιριάζουν με τους πόρους που διαθέτει το κράτος για το σκοπό 
αυτό, καθώς και με τις δυνατότητες του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος (ΣΒΣ) 
(παράγραφος 40-α).
Ο εφοδιασμός των Ναυτικών Δυνάμεων Γενικού Σκοπού (ΝΔΓΣ) του ρωσικού Πολεμικού 
Ναυτικού με μη στρατηγικά πυρηνικά όπλα καθιστά δυνατή την επίλυση της αντίφασης μεταξύ των
περιορισμών των πόρων και των στόχων που προκύπτουν σε ένα πολύπλοκο στρατηγικό 
περιβάλλον. Η εκτίμηση του πραγματικού αριθμού και της κατάστασης των ρωσικών μη 
στρατηγικών πυρηνικών όπλων είναι δύσκολο έργο [2]. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες, μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι η Ρωσία ξεπερνά κατά πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αριθμό ΤΠΟ. Αξίζει 
να έχουμε κατά νου ότι, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, τα ρωσικά ΤΠΟ δεν είναι 
εγκατεστημένα και βρίσκονται σε «κεντρική αποθήκευση», αλλά μπορεί να αναπτυχθούν άμεσα σε 
περίοδο απειλής. Συνεπώς, τα ΤΠΟ στην τρέχουσα κατάστασή τους αποτελούν σημαντικό μέσο 
στρατηγικής αποτροπής, χωρίς να συμβάλλουν στις διεθνείς εντάσεις.

Η Παρουσία του Ρωσικού στόλου στο εξωτερικό

Ο ρόλος της ναυτικής παρουσίας στο εξωτερικό στα πλαίσια των «Θεμελιωδών αρχών του 
2030» έχει αυξηθεί σημαντικά. Προφανώς, αυτό ήταν αποτέλεσμα της συνεκτίμησης της 
εμπειρίας του επιχειρησιακού σχηματισμού του Πολεμικού Ναυτικού στη Μεσόγειο Θάλασσα, 
καθώς και της ενεργού συμμετοχής του στη συριακή εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένου του 
«Συριακού Εξπρές»1. 
Τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν τη διασφάλιση επαρκούς ναυτικής παρουσίας σε 
στρατηγικά σημαντικές περιοχές των παγκόσμιων ωκεανών και την επέκταση της 
επιχειρησιακής δράσης των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού και των επισκέψεων πλοίων σε 
ξένα λιμάνια (παράγραφος 29-ζ), καθώς και την ανάπτυξη του βοηθητικού στόλου του 
Πολεμικού Ναυτικού και των σημείων υλικοτεχνικής υποστήριξης εκτός Ρωσίας 
(παράγραφος 29-ζ, παράγραφος 40-β).

Το Πλαίσιο των «Θεμελιωδών αρχών του 2030» δεν παρέχει έναν ενιαίο κατάλογο των στρατηγικά 
σημαντικών περιοχών του Παγκόσμιου Ωκεανού, αλλά μια ανάλυση του εγγράφου δείχνει ότι 
αυτές περιλαμβάνουν κυρίως τη Μεσόγειο Θάλασσα, την Αρκτική και την Κασπία Θάλασσα. 
Προφανώς, η Μαύρη Θάλασσα είναι επίσης στον κατάλογο. Η Κριμαία είναι ταυτόχρονα ένα από 

1 Σημ. Μετ. Το «Το συριακό Εξπρές» είναι ένας συμβατικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα τακτικά 
δρομολόγια ανεφοδιασμού των ρωσικών πλοίων αποβίβασης του πολεμικού ναυτικού στη Συρία που ξεκίνησαν τη 
δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα.



τα πολλά προηγμένα «προπύργια» που υπερασπίζονται το έδαφος της Ρωσίας και ένα 
προγεφύρωμα για μια παρουσία στη Μεσόγειο.

Σχετικά με τον ναυπηγικό τομέα

Σύμφωνα με τις «Θεμελιώδεις αρχές του 2030», σχεδιάζεται η διαμόρφωση ενός ισορροπημένου 
ναυτικού με τη διατήρηση των υψηλών μαχητικών δυνατοτήτων των ΣΠΔ και τη δημιουργία μιας 
ποιοτικά νέας εικόνας των ΝΔΓΣ. Ο πρώτος στόχος επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης ενός 
προγράμματος κατασκευής οκτώ πυραυλοφόρων νέας γενιάς στο πλαίσιο του 955/955A pr.955, το 
οποίο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2021.

Το έργο της μη πυρηνικής στρατηγικής αποτροπής θα εκτελείται κυρίως από τα επτά πυρηνικά 
υποβρύχια που κατασκευάζονται στο πλαίσιο του Pr.885/08851, τα υποβρύχια Pr.949A που 
αναβαθμίστηκαν από το Pr.949AM [3] και τα εκσυγχρονισμένα βαρέα πυρηνοκίνητα πυραυλοφόρα
καταδρομικά Pr.11442M [4]. Τα πλοία αυτά θα είναι επίσης μεταξύ των κύριων φορέων των ΤΠΟ 
(Τακτικών ή Μη Στρατηγικών Πυρηνικών Όπλων)

Θα ήταν αδιανόητο να οικοδομηθεί ένας ισορροπημένος στόλος και να διασφαλιστούν οι 
δραστηριότητες των ΝΔΓΣ και των πλοίων που παρέχουν μη πυρηνική στρατηγική αποτροπή
και εξωτερική παρουσία χωρίς τη ναυπήγηση ενός επαρκούς αριθμού σύγχρονων πυρηνικών 
υποβρυχίων πολλαπλών χρήσεων, φρεγατών και βοηθητικών πλοίων. Αυτό θα παραμείνει 
προτεραιότητα μέχρι το 2030. Ένα ξεχωριστό σημαντικό ζήτημα είναι η ανάπτυξη των υποδομών.
Και εδώ είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί η συμπερίληψη στο κείμενο του Πλαισίου Δράσης για το 
2030 αναφορών τόσο σε υπερπόντια σημεία εφοδιασμού όσο και στη δημιουργία σε 
απομακρυσμένες περιοχές της Αρκτικής και της Άπω Ανατολής υποδομών διπλής χρήσης για την 
υποστήριξη της βάσης μη στρατιωτικών πλοίων, ναυτικών πλοίων και σκαφών τόσο για το Ρωσικό 
Πολεμικό Ναυτικό (ΡΠΝ ή ρωσ. ВМФ), όσο και της Ακτοφυλακής (БОХР) (παράγραφος 29-γ).

Το κείμενο των «Θεμελιωδών αρχών του 2030» περιέχει μια ρήτρα που αναφέρει ότι «σχεδιάζεται 
η δημιουργία ενός συγκροτήματος ναυτικών αεροπλανοφόρων» (παράγραφος 45). Τρεις 
παράγοντες αξίζει να σημειωθούν εν προκειμένω. Το ρωσικό Ναυτικό χρειάζεται αεροπλανοφόρα, 
αλλά πρέπει να συμπληρώσουν τη δομή του στόλου, οπότε η κατασκευή τους είναι σκόπιμη μόνο 
αφού προστεθεί στη μαχητική δύναμη του Ναυτικού ένας επαρκής αριθμός υποβρυχίων, πλοίων 
επιφανείας και βοηθητικών σκαφών. Σε στρατιωτικούς όρους, το Πολεμικό Ναυτικό χρειάζεται να 
κατασκευάσει 3-6 αεροπλανοφόρα. Ωστόσο, αυτό είναι μάλλον απίθανο, δεδομένων των 
περιορισμών των πόρων. Ταυτόχρονα, η ναυπήγηση τουλάχιστον ενός αεροπλανοφόρου για την 
αντικατάσταση του «Ναυάρχου του Στόλου της Σοβιετικής Ένωσης Κουζνέτσοφ» είναι απολύτως 
αναγκαία για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού και της 
ναυπηγικής βιομηχανίας.

Φαίνεται λογικό και προβλέψιμο να συμπεριληφθεί μια αναφορά σε υπερηχητικούς πυραύλους και 
ρομποτικά συστήματα στο κείμενο των «Θεμελιωδών αρχών του 2030», τα οποία θα αρχίσουν να 
τίθενται σε λειτουργία μετά το 2025. Οι μελλοντικοί υπερηχητικοί πύραυλοι θα αποτελέσουν 
στοιχείο μη πυρηνικής αποτροπής. Η σύγκριση της αποτρεπτικής επίδρασης των ΤΠΟ και των 
υπερηχητικών όπλων και ο πιθανός συνδυασμός αυτών των συστημάτων παρουσιάζει επομένως 
μεγάλο ενδιαφέρον.

***

Το ντοκουμέντο «Θεμελιώδεις αρχές 2030» έχει γίνει σημαντικά πιο ρεαλιστικό και βρίσκεται πιο 
κοντά στην πραγματικότητα. Βασίζεται στη συνειδητοποίηση της αλλαγής της στρατηγικής 



κατάστασης στον κόσμο την περίοδο 2013-2017 και, πρώτα απ' όλα, στη σημαντική επιδείνωση 
των σχέσεων της Ρωσίας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, η οποία οφείλεται σε μια σειρά αντικειμενικών 
παραγόντων και θα συνεχιστεί επί μακρόν. Τα διδάγματα από την εκστρατεία στη Συρία έχουν 
επίσης ληφθεί υπόψη. Η κύρια έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των πολεμικών δυνατοτήτων του 
Ναυτικού και στη διασφάλιση της στρατηγικής αποτροπής, τόσο της πυρηνικής όσο και της μη 
πυρηνικής. Λαμβάνοντας υπόψη τον στόλο των πυρηνικών υποβρυχίων, τις ΣΠΔ και τα ΤΠΟ, 
το ρωσικό ναυτικό είναι πράγματι ικανό να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στον κόσμο. 
Ταυτόχρονα, το Πολεμικό Ναυτικό θα χρησιμοποιηθεί πιο ενεργά ως μέσο της εξωτερικής 
πολιτικής της χώρας. Παράλληλα, οι πολεμικές ικανότητες του Πολεμικού Ναυτικού 
αποσκοπούν στην αποτροπή και την πρόληψη συγκρούσεων, αντί να τις εξαπολύουν και να τις
προκαλούν.

«Οι θεμελιώδεις Αρχές του 2030» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα μη ρεαλιστικό έγγραφο 
που επιδιώκει τα στενά εταιρικά συμφέροντα του Πολεμικού Ναυτικού ως κλάδου των Ενόπλων 
Δυνάμεων και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Αντανακλά τις πραγματικές αλλαγές στο διεθνές 
στρατηγικό περιβάλλον και αποτελεί μια ρεαλιστική απάντηση στις προκλήσεις που θα 
παραμείνουν σημαντικές για τη Ρωσία μακροπρόθεσμα. Η ανάπτυξη και η διατήρηση της ναυτικής 
ισχύος απαιτεί συνέπεια και σταθερότητα - τόσο όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται από 
το κράτος όσο και τη χρηματοδότηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε σχέση με το Πολεμικό Ναυτικό. 
Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να τονιστεί αρκετά ότι η ανάπτυξη της ναυτικής ισχύος της Ρωσίας 
πρέπει να συντονιστεί με άλλες προτεραιότητες της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής 
πολιτικής της Ρωσίας, καθώς και με τις οικονομικές της δυνατότητες.

1. επίσημη ονομασία, το Τμήμα Ακτοφυλακής της Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας.

2. Ο Ίγκορ Σουτιάγκιν, σήμερα ερευνητής του  (RUSI)2, εκτιμά ότι ο αριθμός των πυρηνικών 
κεφαλών ΤΠΟ στο Πολεμικό Ναυτικό ανέρχεται σε 330 (περισσότερο από το 56% αυτών σε 
υποβρύχια, το 50% αυτών για κοινές αποτρεπτικές επιχειρήσεις). Εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός 
των πυρηνικών κεφαλών ΤΠΟ στη Ρωσία ανέρχεται σε 860-1040. Την ίδια στιγμή η έγκυρη 
ανασκόπηση των Χανς Κρίστενσεν και Ρόμπερτ Νόρις δίνει τα διπλάσια, 760 πυρηνικές κεφαλές 
ΤΠΟ για το Πολεμικό Ναυτικό, με τον συνολικό αριθμό πυρηνικών κεφαλών ΤΠΟ της Ρωσίας να 
ανέρχεται σε 1.950. Η ανασκόπηση Κρίστενσεν - Νόρις δείχνει ότι το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει 
τον μεγαλύτερο αριθμό πυρηνικών κεφαλών ΤΠΟ. 

3. Τέσσερα υποβρύχια του εν λόγω σχεδίου είναι πιθανό να αναβαθμιστούν.

4. Το καταδρομικό «Ναύαρχος Ναχίμοφ» αναβαθμίζεται, ενώ στη συνέχεια πρόκειται να 
αναβαθμιστεί το «Πέτρος ο Μέγας».

2 Το Royal United Services Institute, εγγεγραμμένο ως Royal United Service Institute for Defense and Security 
Studies και πρώην Royal United Services Institute for Defense Studies, είναι ένα βρετανικό think tank άμυνας και 
ασφάλειας. Ιδρύθηκε το 1831 από τον δούκα του Ουέλινγκτον, Sir Arthur Wellesley.


