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Εναρκτήρια ομιλία σε συνάντηση για οικονομικά θέματα

Βλαντιμίρ Πούτιν: Αγαπητοί συνάδελφοι, Καλησπέρα σας!

Συμφωνήσαμε να πραγματοποιούμε τακτικές συναντήσεις για την κατάσταση της Ρωσικής 
οικονομίας, ώστε να παρακολουθούμε τις αλλαγές στους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες που 
εκφράζουν τη δυναμική των επιχειρήσεων, της επενδυτικής δραστηριότητας και της αγοράς 
εργασίας.

Το έργο αυτό έχει αναμφίβολα ιδιαίτερη σημασία, διότι, βάσει της ουσιαστικής ανάλυσης και της 
εξέτασης των ενδεχόμενων κινδύνων, έχουμε λάβει και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα για 
την παροχή πρόσθετης στήριξης στους πολίτες, τους κλάδους, τις επιχειρήσεις και την οικονομία 
στο σύνολό της.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ρωσική οικονομία συνεχίζει να σταθεροποιείται. Ο πληθωρισμός έχει 
επιβραδυνθεί, οι εβδομαδιαίοι ρυθμοί αύξησης των τιμών έχουν προσεγγίσει τα κανονικά επίπεδα 
και οι τιμές ορισμένων βασικών εμπορευμάτων έχουν ήδη αρχίσει να μειώνονται.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, δύο σημαντικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στο θέμα αυτό: η 
κατάσταση στην αγορά συναλλάγματος, όπου το ρούβλι ενισχύεται ενεργά τον τελευταίο καιρό, 
και ο δεύτερος παράγοντας είναι η δυναμική της καταναλωτικής ζήτησης. Αυτό που θα ήθελα να
τονίσω εδώ, είναι ότι μετά από μια άνοδο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, υπήρξε αντικειμενική 
μείωση της καταναλωτικής δραστηριότητας.

Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε, να μην εγκαταλείψουμε τον έλεγχο της κατάστασης, να μην 
επιτρέψουμε στην οικονομική δυναμική να χάσει την ισορροπία της. Από τη μία πλευρά, πρέπει
να διασφαλίσουμε τη σταδιακή εξομάλυνση της δυναμικής των τιμών. Από την άλλη πλευρά, 
πρέπει να αποφύγουμε μια σοβαρή μείωση της ζήτησης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαταραχές στις επιχειρηματικές λειτουργίες και σε μείωση των εσόδων του προϋπολογισμού.

Έτσι, στην παρούσα κατάσταση, οι εγχώριες επιχειρήσεις πρέπει να υποστηριχθούν ώστε να 
μπορέσουν να αυξήσουν την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών. Είναι επίσης απαραίτητο να 
τονωθεί η εγχώρια ζήτηση και η αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Εδώ, σας εφιστώ την προσοχή σε βασικούς, θεμελιωδώς σημαντικούς δείκτες όπως το επίπεδο 
απασχόλησης και τα εισοδήματα των πολιτών. Με βάση αυτούς τους δείκτες, όπως έχω πει 
επανειλημμένα, θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της οικονομικής μας πολιτικής.



Θα ήθελα να επισημάνω ότι η τελική ζήτηση επηρεάζεται πλέον αρνητικά από τη μείωση της 
δανειοδοτικής δραστηριότητας του τραπεζικού συστήματος. Από την άλλη πλευρά, να αποφευχθεί 
μια σοβαρή μείωση της ζήτησης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαταραχές στις 
επιχειρηματικές λειτουργίες και σε μείωση των εσόδων του προϋπολογισμού.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η αύξηση του βασικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας 
ήταν ωστόσο δικαιολογημένη, αναγκαία για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα και των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Η απόφαση αυτή απέδωσε και η Τράπεζα της Ρωσίας έχει ήδη 
αρχίσει να μειώνει σταδιακά το βασικό επιτόκιο, ώστε να καταστήσει φθηνότερη την πίστωση
στην οικονομία. Εδώ είναι δυνατόν να γίνουν και άλλα βήματα, με βάση την πραγματική 
κατάσταση στον τομέα αυτό, όπως είναι λογικό, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα της Κεντρικής 
Τράπεζας.

Είναι σημαντικό ότι οι δράσεις αυτές συμπληρώνονται από κυβερνητικές αποφάσεις. Έχουν 
δρομολογηθεί ειδικά προγράμματα για τη στήριξη βασικών τομέων της οικονομίας, και παρέχονται 
δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις κορμού της βιομηχανίας και του εμπορίου, του 
γεωργικού τομέα, της βιομηχανίας πετρελαίου και του κατασκευαστικού τομέα. Για τις εταιρείες 
αυτών των τομέων, παρέχονται επίσης εγγυήσεις από την εταιρεία VEB.RF1 συνολικού ύψους 800 
δισεκατομμυρίων ρούβλια.

Θα πρέπει να προσθέσω ότι, παρά τη δύσκολη κατάσταση, διατηρήσαμε τα προγράμματα 
προνομιακού ενυπόθηκου δανεισμού, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών ενυπόθηκων 
δανείων, και αυξήσαμε το ποσό των ομοσπονδιακών κονδυλίων για τους σκοπούς αυτούς.

Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν πρόσθετες αποφάσεις, κυρίως όσον αφορά 
τον ενυπόθηκο δανεισμό. Όπως βλέπουμε, η δυναμική εδώ εξακολουθεί να είναι ασθενέστερη από 
τις προβλέψεις, και προκειμένου να καταστεί η αγορά κατοικίας πιο προσιτή για τους πολίτες, 
να τονωθεί η «οικοδομή» εν γένει, προτείνω τη μείωση του ευνοϊκού επιτοκίου στεγαστικών 
δανείων από 12% -το καθιερώσαμε πριν από λίγο καιρό- σε 9% ετησίως.

Πράγματι, είναι αλήθεια ότι το 12% καθιερώθηκε μόλις πρόσφατα, αλλά η κατάσταση είναι γενικά 
θετική και μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα προς τα κάτω. Είναι επίσης αναγκαίο να 
παραταθεί αυτό το πρόγραμμα προνομιακών ενυπόθηκων δανείων μέχρι το τέλος του τρέχοντος 
έτους.

Επόμενο θέμα. Ένα σοβαρό πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις είναι η έλλειψη κεφαλαίου κίνησης,
το οποίο χρησιμοποιείται για την αγορά πρώτων υλών, εξαρτημάτων και εργασιών. Αυτό το 
έλλειμμα πρέπει να καλυφθεί. Όταν διοργανώνουμε συσκέψεις του κλάδου, σχεδόν όλοι οι 
συνάδελφοί μας μιλούν γι' αυτό. Από την άποψη αυτή, νομίζω ότι είναι δυνατή η εφαρμογή δύο 
νέων μέτρων.

Προτείνω την επέκταση του προγράμματος στήριξης των εγγυήσεων δανείων της VEB ώστε να 
καλύπτει όχι μόνο τις επιχειρήσεις κορμού, αλλά και άλλους οργανισμούς που δεν έχουν ακόμη 
τέτοιο καθεστώς, αλλά έχουν ήδη υπερβεί τα κριτήρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
δραστηριοποιούνται σε μεταποιητικούς κλάδους. Να σας υπενθυμίσω ότι ήδη εφαρμόζουμε 
ειδικούς μηχανισμούς στήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι εγγυήσεις της VEB θα καλύψουν
μέχρι το ήμισυ του ποσού του δανείου. Πιστεύω ότι ο όγκος των υποστηριζόμενων δανείων στο 

1 Σημ. μετ. ВЭБ.РФ (πρώην Vnesheconombank)), είναι Ρωσική κρατική αναπτυξιακή εταιρεία. Ιδρύθηκε το 2007 ως
αναπτυξιακό ινστιτούτο. Σήμερα η VEB.RF είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες και το κύριο 
αναπτυξιακό ίδρυμα στη Ρωσία



πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα πρέπει να είναι περίπου 1 τρισεκατομμύριο 100 
δισεκατομμύρια ρούβλια.

Δεύτερον. Για τις επιχειρήσεις που προμηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά, 
προτείνω να επιτραπεί η αναβολή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Έχουμε 
συζητήσει αρκετά για διάφορα μέσα στήριξης, έχουμε αναφερθεί στο υψηλό επιτόκιο της 
Κεντρικής Τράπεζας, μόλις το μνημόνευσα, έχουμε μιλήσει για διάφορους μηχανισμούς στήριξης 
των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών, αλλά αυτό είναι ένα συστημικό μέτρο, πρακτικά για 
ολόκληρη την οικονομία. Προτείνω οι πληρωμές αυτές να αναβληθούν για ένα έτος.

Θα ήθελα εξαρχής να διευκρινίσω: το μέτρο αυτό θα επηρεάσει όλες αυτές τις επιχειρήσεις που 
μόλις ανέφερα. Ο κατάλογος αυτός δεν θα περιλαμβάνει εξαγωγείς, εταιρείες του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, του χονδρικού εμπορίου ή οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Ο ακριβής
κατάλογος των τομέων θα καθοριστεί από την κυβέρνηση.

Η περίοδος χάριτος, για την οποία απαλλάσσονται πλέον από την καταβολή ασφαλίστρων, θα 
καλύψει το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ για τις μεταποιητικές εταιρείες η περίοδος 
χάριτος θα επεκταθεί και στο τρίτο τρίμηνο.

Το εν λόγω μέτρο εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις που 
απασχολούν σχεδόν 52 εκατομμύρια άτομα. Θα εξοικονομήσει στις επιχειρήσεις περίπου 1,1 
τρισεκατομμύρια ρούβλια το δεύτερο τρίμηνο και άλλο μισό τρισεκατομμύριο ρούβλια το τρίτο 
τρίμηνο. Τα κεφάλαια αυτά θα λειτουργήσουν εντός της οικονομίας, θα στηρίξουν τον κύκλο 
παραγωγής και επιπλέον θα στηρίξουν τους συναφείς προμηθευτές και εργολάβους.

Επαναλαμβάνω: τα ασφάλιστρα για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο θα πρέπει να καταβληθούν 
από τον Μάιο του 2023. Επιπλέον, για τους οργανισμούς του μεταποιητικού τομέα, μπορούν επίσης
να ληφθούν υπόψη πρόσθετες ρυθμίσεις σε σχέση με τις πληρωμές του τρίτου τριμήνου. Δεν θα 
υπεισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό θα είναι δυνατόν να ισχύσει στις περιπτώσεις όπου η 
απασχόληση και η μισθοδοσία συνεχίζονται από την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Ζητώ από την κυβέρνηση, με βάση τη συνολική οικονομική κατάσταση, να προετοιμάσει 
λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με τα κριτήρια για τα κίνητρα αυτά. Επίσης, δίνω εντολή στο 
Υπουργείο Οικονομικών να προβλέψει την αντιστάθμιση της υστέρησης των εσόδων από μη 
δημοσιονομικά κονδύλια. Πρέπει να διατεθούν  επαρκή κεφάλαια, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ομαλή λειτουργία των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Και φυσικά, δίνω εντολή στην κυβέρνηση, από κοινού με την Τράπεζα της Ρωσίας, να 
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να αναλύει την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων 
μηχανισμών, προκειμένου να λάβει πρόσθετες αποφάσεις, εφόσον χρειαστεί.

Ας προχωρήσουμε στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή έχει προταθεί.


