
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε στην ολομέλεια του 1ου Ευρασιατικού Οικονομικού Φόρουμ, 
μέσω τηλεδιάσκεψης.

26 Μαΐου 2022

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, ο πρόεδρος 
του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ, ο πρόεδρος της Κιργιζίας Σαντίρ Τζαπάροφ, ο 
πρωθυπουργός της Λευκορωσίας Ρομάν Γκολοβτσένκο και ο πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής Μιχαήλ Μιάσνικοβιτς. Συντονιστής του 
φόρουμ ήταν ο Αλεξάντερ Σοχίν, πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών της 
Ρωσίας, μέλος του προεδρείου του Επιχειρηματικού Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής 
Ένωσης (ΕΑΟΕ)

Σκοπός του Ευρασιατικού Οικονομικού Φόρουμ (ΕΑΟΦ), το οποίο καθιερώθηκε με απόφαση του 
Ανώτατου Ευρασιατικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΕΑΟΣ) και συμπίπτει χρονικά με τη 
συνεδρίαση του ΕΑΟΣ, είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΑΕΕ.

Το ΕΑΟΦ του 2022 που πραγματοποιείται στο Μπισκέκ, με θέμα την Ευρασιατική Οικονομική 
Ολοκλήρωση στην εποχή των παγκόσμιων αλλαγών: Νέες επενδυτικές ευκαιρίες, θα επικεντρωθεί 
σε πολλά υποσχόμενους τομείς όσον αφορά τη στρατηγική ανάπτυξη της ολοκλήρωσης. Οι 
συμμετέχοντες θα συζητήσουν τρόπους εμβάθυνσης της στον τομέα της βιομηχανίας, της 
ενέργειας, των μεταφορών, των χρηματοοικονομικών και της ψηφιακής συνεργασίας.

* * *

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν: Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνεται να
απευθυνθώ σε εσάς, να μιλήσω για τα θέματα που θέσατε [Απευθυνόμενος προς τον Αλεξάντερ 
Σοχίν] και τα οποία, όπως προτείνατε, θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερέστερα.

Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Κιργιζίας Σαντίρ Τζαπάροφ και την 
ομάδα του για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Βλέπω πολλούς ανθρώπους στο ακροατήριο, 
μεταξύ αυτών επιχειρηματίες και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Είμαι βέβαιος ότι τα μέσα 
ενημέρωσης θα δείξουν έντονο ενδιαφέρον για το φόρουμ.

Με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας στην ερώτησή σας. Η ανάπτυξη της Ευρασιατικής 
ολοκλήρωσης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις ή τις συνθήκες της 
αγοράς. Ιδρύσαμε αυτόν τον οργανισμό πριν από πολλά χρόνια. Στην πραγματικότητα, τον 
ιδρύσαμε με πρωτοβουλία του πρώτου προέδρου του Καζακστάν [Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ].

Θυμάμαι πολύ καλά την βασική συζήτηση που είχαμε για το θέμα αυτό,  όταν είπε: «Πρέπει να 
επιλέξετε τι είναι πιο σημαντικό για εσάς: να εργαστείτε πιο ενεργά και πιο στενά με τους άμεσους 
γείτονές σας και τους φυσικούς σας εταίρους ή να δώσετε προτεραιότητα, για παράδειγμα, στην 
είσοδό σας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)». Στο πλαίσιο αυτό έπρεπε να λάβουμε 
κάποιες αποφάσεις.

Και παρόλο που μας ενδιέφερε η ένταξη στον ΠΟΕ και η ανάλογη ανάπτυξη των σχέσεων με τους 
δυτικούς εταίρους μας, όπως είπατε και όπως συνεχίζω να λέω, εντούτοις θεωρούσαμε ως κύρια 
προτεραιότητά μας την ανάπτυξη των σχέσεων με τους άμεσους και φυσικούς γείτονές μας εντός 
του κοινού οικονομικού πλαισίου της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι η πρώτη μου επισήμανση.



Η δεύτερη επισήμανση. Ήδη εκείνη την εποχή, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε δεσμούς - θα μιλήσω 
γι' αυτό αργότερα - στο πλαίσιο της Ευρύτερης Ευρασιατικής Εταιρικής Σχέσης. Το κίνητρό μας 
δεν ήταν η πολιτική κατάσταση, αλλά οι παγκόσμιες οικονομικές τάσεις, διότι το κέντρο της 
οικονομικής ανάπτυξης μετακινείται σταδιακά -το γνωρίζουμε αυτό, και οι επιχειρηματίες 
μας το γνωρίζουν επίσης- μετακινείται σταδιακά και συνεχίζει να μετακινείται στην περιοχή 
της Ασίας και του Ειρηνικού.

Φυσικά, κατανοούμε τα τεράστια πλεονεκτήματα της υψηλής τεχνολογίας στις προηγμένες 
οικονομίες. Αυτό είναι προφανές. Δεν πρόκειται να απομονωθούμε από αυτήν. Γίνονται 
προσπάθειες να μας εκτοπίσουν από αυτόν τον χώρο, αλλά αυτό είναι τελείως εξωπραγματικό 
στον σύγχρονο κόσμο. Είναι αδύνατο. Αν δεν διαχωρίσουμε τους εαυτούς μας υψώνοντας ένα 
τείχος, κανείς δεν θα μπορέσει να απομονώσει μια χώρα όπως είναι η Ρωσία.

Μιλώντας όχι μόνο για τη Ρωσία, αλλά και για τους εταίρους μας στην ΕΑΟΕ και τον κόσμο 
γενικότερα, αυτό το εγχείρημα είναι εντελώς ανέφικτο. Επιπλέον, όσοι προσπαθούν να το 
επιτελέσουν βλάπτουν περισσότερο τον εαυτό τους. Ανεξάρτητα από το πόσο βιώσιμες είναι οι 
οικονομίες των χωρών που ακολουθούν αυτή τη κοντόφθαλμη πολιτική, η σημερινή κατάσταση της
παγκόσμιας οικονομίας δείχνει ότι η θέση μας είναι σωστή και δικαιολογημένη, ακόμη και από την 
άποψη των μακροοικονομικών δεικτών.

Αυτές οι προηγμένες οικονομίες δεν είχαν τέτοιο πληθωρισμό τα τελευταία 40 χρόνια- η ανεργία 
αυξάνεται, οι αλυσίδες εφοδιασμού σπάνε και οι παγκόσμιες κρίσεις αυξάνονται σε τόσο 
ευαίσθητους τομείς όπως τα τρόφιμα. Αυτό δεν είναι αστείο. Είναι ένας σοβαρός παράγοντας που 
επηρεάζει ολόκληρο το σύστημα των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων.

Εν τω μεταξύ, αυτές οι κυρώσεις και οι απαγορεύσεις αποσκοπούν στον περιορισμό και την 
αποδυνάμωση των χωρών που ακολουθούν ανεξάρτητη πολιτική, και δεν περιορίζονται μόνο 
στη Ρωσία ή ακόμη και στην Κίνα. Δεν αμφιβάλλω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι υπάρχουν 
πολλές χώρες που θέλουν και θα ακολουθήσουν μια ανεξάρτητη πολιτική και ο αριθμός τους 
αυξάνεται. Κανένας παγκόσμιος αστυφύλακας δεν θα μπορέσει να σταματήσει αυτή την 
παγκόσμια διαδικασία. Δεν θα υπάρχει αρκετή ισχύς για κάτι τέτοιο και η σχετική επιθυμία 
θα εξανεμιστεί λόγω πλήθους εσωτερικών προβλημάτων στις χώρες αυτές. Ελπίζω ότι τελικά 
θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η πολιτική δεν έχει καμία απολύτως προοπτική.

Η παραβίαση των κανονισμών και των προτύπων στα διεθνή οικονομικά και το εμπόριο είναι 
αντιπαραγωγική. Με απλά λόγια, θα οδηγήσει σε προβλήματα μόνο αυτούς που το επιχειρούν. Η 
κλοπή ξένων περιουσιακών στοιχείων δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν, κυρίως αυτούς που επιδίδονται 
σε αυτές τις αήθεις πράξεις. Όπως έχει αποδειχθεί έως τώρα, η αμέλεια για τα πολιτικά 
συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας άλλων χωρών οδηγεί σε χάος και οικονομικές 
αναταραχές με παγκόσμιες επιπτώσεις.

Οι δυτικές χώρες είναι βέβαιες ότι κάθε persona non grata (σ. μ. ανεπιθύμητο πρόσωπο ) που έχει 
τη δική τους άποψη και είναι έτοιμη να την υπερασπιστεί μπορεί να διαγραφεί από την παγκόσμια 
οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι 
ανοησία και, όπως είπα, είναι αδύνατο να συμβεί αυτό.

Μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Κύριε Σοχίν, ως εκπρόσωπος της επιχείρησής μας, σίγουρα 
αντιμετωπίζετε προβλήματα, ιδίως στον τομέα των αλυσίδων εφοδιασμού και των μεταφορών, 
αλλά παρ' όλα αυτά, όλα μπορούν να προσαρμοστούν, όλα μπορούν να οικοδομηθούν με νέο 
τρόπο. Όχι χωρίς απώλειες σε κάποιο στάδιο, αλλά αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι γινόμαστε κατά 



κάποιο τρόπο, τελικά ισχυρότεροι. Σε κάθε περίπτωση, αποκτούμε σίγουρα νέες δεξιότητες και 
αρχίζουμε να στρέφουμε τους οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς και διοικητικούς πόρους μας σε 
τομείς που οδηγούν στην επανάσταση.

Είναι αλήθεια ότι δεν επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι υποκατάστασης των εισαγωγών τα προηγούμενα
χρόνια. Αλλά είναι αδύνατον να επιτύχουμε τα πάντα: η ζωή είναι ταχύτερη από τις διοικητικές 
αποφάσεις, αναπτύσσεται ταχύτερα. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάναμε ό,τι ήταν 
απαραίτητο σε βασικούς τομείς που διασφαλίζουν την κυριαρχία μας.

Ας προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω. Εξάλλου, η υποκατάσταση των εισαγωγών δεν είναι το 
φάρμακο για κάθε ασθένεια και δεν πρόκειται να ασχοληθούμε αποκλειστικά με την 
υποκατάσταση των εισαγωγών. Απλά θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξή μας. Θα συνεχίσουμε 
όμως να οργανώνουμε την υποκατάσταση εισαγωγών σε εκείνους τους τομείς όπου είμαστε 
αναγκασμένοι να το κάνουμε. Πράγματι, ίσως με κάποια αμφίρροπα αποτελέσματα, αλλά 
σίγουρα μόνο ισχυρότεροι θα γίνουμε χάρη σε αυτό, ιδίως στον τομέα των υψηλών 
τεχνολογιών.

Για παράδειγμα, μελετήστε αργότερα τις εκθέσεις της CoCom1 - έχω ήδη μιλήσει γι' αυτό πολλές 
φορές - μετά από όσα είπατε για το έργο μας, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της ίδιας ομάδας των 
πρώην G8 και ούτω καθεξής, οι περιορισμοί παρέμειναν πάντοτε. Στους πιο ευαίσθητους τομείς, τα
πάντα παρέμεναν σε καθεστώς αποκλεισμού. Στην ουσία, εκ θεμελίων - θέλω να το τονίσω αυτό - 
τίποτα δεν έχει αλλάξει κατά βάση.

Γι αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση μεγάλων μπλοκ και ούτω καθεξής, 
χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες προκειμένου να αποτυπωθούν και να εναρμονιστούν σε τοπικό 
επίπεδο μέσα στη χώρα, στην οικονομία μας, στους πραγματικούς τομείς της οικονομίας, στη 
βιομηχανία. Αλλά ακόμη και τότε δεν συμφωνούσαμε σε βασικά ζητήματα, από πολλές απόψεις.

Στην πραγματικότητα, η υποκατάσταση των εισαγωγών ήταν απαραίτητη, προκειμένου για 
να δημιουργηθούν όχι μόνο επιχειρήσεις συναρμολόγησης, αλλά και μηχανολογικά και 
ερευνητικά κέντρα. Αυτό είναι αναπόφευκτο για κάθε χώρα που θέλει να αυξήσει την 
οικονομική, χρηματοοικονομική και τελικά πολιτική της κυριαρχία. Είναι αναπόφευκτο.

Γι' αυτό το κάναμε, και όχι επειδή το απαιτεί η τρέχουσα κατάσταση και οι συγκυρία, αλλά απλώς 
επειδή το απαιτούσε η ίδια η ζωή και επειδή εμείς ήμασταν δραστήριοι.

Φυσικά, θα εργαστούμε ενεργά στο πλαίσιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και γενικότερα
στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), θα συνεργαστούμε με τις περιοχές 
της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Αλλά σας διαβεβαιώνω, και μπορείτε να το 
διαπιστώσετε και μόνοι σας, ότι πολλές από τις εταιρείες μας από την Ευρώπη, οι εταίροι μας από 
την Ευρώπη, ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν. Ξέρετε, μερικές φορές, όταν κοιτάμε αυτούς που 
φεύγουν, αναρωτιόμαστε: μήπως δεν είναι καλό που έφυγαν; Θα αναλάβουμε εμείς τις θέσεις τους:
η επιχείρησή μας και η παραγωγή μας - έχουν ωριμάσει, και θα ριζώσουν με ασφάλεια στο έδαφος 
που έχουν προετοιμάσει οι εταίροι μας. Τίποτα δεν θα αλλάξει.

Και όσοι θέλουν να φέρουν κάποια προϊόντα πολυτελείας, θα μπορούν να το κάνουν. Λοιπόν, θα 
είναι λίγο πιο ακριβό γι' αυτούς, αλλά αυτοί είναι άνθρωποι που ήδη οδηγούν Mercedes S 600 και 

1 Σημ. Μετ. Συντονιστική Επιτροπή για τους Πολυμερείς Ελέγχους Εξαγωγών ιδρύθηκε από το Δυτικό Μπλοκ την 
πρώτη πενταετία μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, για να θέσει 
εμπάργκο στις χώρες της Comecon, δηλαδή της «Κοινής αγοράς» των πρώην Σοσιαλιστικών χωρών.



θα συνεχίσουν να το κάνουν. Σας διαβεβαιώνω ότι θα τα φέρουν από οπουδήποτε, από 
οποιαδήποτε χώρα. Δεν είναι αυτό που είναι σημαντικό για εμάς. Αυτό που είναι σημαντικό για 
τη χώρα, για την ανάπτυξή της -το έχω ήδη πει και θα το επαναλάβω- είναι τα μηχανολογικά 
κέντρα και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν τη βάση της δικής μας ανάπτυξης. Αυτό 
είναι που πρέπει να σκεφτούμε και πάνω σε αυτό πρέπει να εργαστούμε τόσο στο πλαίσιο της 
ΕΑΟΕ όσο και με την ευρεία έννοια με τους εταίρους μας - αυτούς που θέλουν να 
συνεργαστούν μαζί μας.

Έχουμε μια πολύ καλή βάση που κληρονομήσαμε από τις παλιές ημέρες, το μόνο που χρειάζεται 
είναι να τη στηρίξουμε και να επενδύσουμε πόρους σε αυτήν. Όσον αφορά τους τομείς στους 
οποίους δεν επενδύαμε τους κατάλληλους πόρους στο παρελθόν, όπως, ας πούμε, τους διοικητικούς
πόρους, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι τα πάντα μπορούν να αγοραστούν με την πώληση πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. Η ίδια η ζωή μας ανάγκασε σήμερα να επενδύσουμε εκεί.

Και δόξα τω Θεώ που συνέβη αυτό. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα σχετικά με το γεγονός ότι δεν 
έχουμε ολοκληρώσει κάτι στον τομέα της υποκατάστασης των εισαγωγών. Δεν θα το κάνουμε 
μόνο και μόνο επειδή η τρέχουσα οικονομική κατάσταση μας αναγκάζει να το κάνουμε, αλλά 
μόνο και μόνο επειδή είναι προς το συμφέρον της χώρας μας.

Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση έχει αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για την εκβιομηχάνιση, με 
πάνω από 180 έργα με συνολικές επενδύσεις άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει 
εκπονηθεί ένα πρόγραμμα για τη γεωργική ανάπτυξη, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 170 
έργα αξίας 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ρωσία έχει πολλά να προσφέρει εδώ, και οι επιχειρηματίες το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. 
Έχουμε εξελιχθεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό παράγοντα σε διεθνές επίπεδο, στις παγκόσμιες 
αγορές. Η Ρωσία παραμένει - αν μιλάμε για την αγροτική παραγωγή - ο μεγαλύτερος εξαγωγέας 
σιταριού, ο πρώτος στον κόσμο. Μέχρι πρόσφατα, το αγοράζαμε - τώρα το πουλάμε, και είμαστε οι
υπ' αριθμόν ένα εξαγωγείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι αλήθεια ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες ή η Κίνα παράγουν ακόμη περισσότερο, αλλά και καταναλώνουν περισσότερο. Όμως η 
Ρωσία έχει γίνει η πρώτη χώρα στο διεθνές εμπόριο.

Οι βιομηχανίες μας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας αναπτύσσονται επίσης με επιτυχία. Και θα 
θέλαμε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην ΕΑΟΕ. Μπορούμε και 
πρέπει να αποκαταστήσουμε τις συνεργατικές μας ικανότητες.

Έχω συζητήσει το θέμα αυτό με τους συναδέλφους μου, με τον πρόεδρο του Καζακστάν και τον 
πρωθυπουργό της Αρμενίας - όχι επειδή κάποιοι από τους εργαζόμενους στο χώρο της 
πληροφορικής στη Ρωσία έχουν μετεγκατασταθεί στην Αρμενία, καθόλου. Είναι ελεύθεροι να 
μετεγκατασταθούν και να εργαστούν οπουδήποτε, και ο Θεός να τους έχει καλά. Αλλά και πάλι, το 
ζήτημα αυτό, είναι για εμάς, μια συγκεκριμένη πρόκληση: σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε 
ευνοϊκότερες συνθήκες.

Έχουμε πολλά περιθώρια να συνεργαστούμε με τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας σε διάφορους 
τομείς, και σίγουρα θα το κάνουμε, διότι η Δημοκρατία της Λευκορωσίας έχει διατηρήσει ορισμένη
τεχνογνωσία που είναι πολύ σημαντική για εμάς, μεταξύ άλλων στη μικροηλεκτρονική. Ο 
Πρόεδρος Λουκασένκο και εγώ μόλις πρόσφατα συναντηθήκαμε στο Σότσι και ασχοληθήκαμε με 
αυτό. Μάλιστα συμφωνήσαμε να διαθέσουμε χρηματοδότηση για τα εν λόγω έργα στη 
Λευκορωσία. Τα προϊόντα που θα παράγουν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές οι βιομηχανίες θα έχουν 
ζήτηση στη Ρωσία. Πρόκειται για έναν πολύ ενδιαφέροντα και πολλά υποσχόμενο τομέα.



Οι χώρες της ΕΑΟΕ έχουν θέσει τα θεμέλια για ένα κοινό ψηφιακό τοπίο, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ενιαίου συστήματος εντοπισμού και παρακολούθησης προϊόντων. Αναπτύσσονται διάφορες 
λύσεις πλατφόρμας, για παράδειγμα, το σύστημα αναζήτησης «Εργασία χωρίς σύνορα». Το εν λόγω
έργο είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο των χωρών μας. Παρά τις κρίσεις και τις προκλήσεις που 
προκαλεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, οι εργασιακοί μετανάστες συνεχίζουν να στέλνουν 
σχεδόν τα ίδια χρήματα στην πατρίδα τους από τη Ρωσία όπως και παλαιότερα. Επιπλέον, 
ορισμένες χώρες αυτή τη περίοδο εισπράττουν ακόμη περισσότερα χρήματα, όπως με 
πληροφόρησαν συνάδελφοί μου από την ΚΑΚ.

Η πρακτική των πληρωμών σε εθνικά νομίσματα διευρύνεται, γεγονός που είναι πολύ 
σημαντικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιό των εθνικών νομισμάτων στο αμοιβαίο εμπόριο
των χωρών της Ένωσης έχει ήδη φθάσει το 75%. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη 
διασύνδεση των εθνικών μας συστημάτων πληρωμών και των τραπεζικών καρτών.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επιταχυνθεί ο διάλογος σχετικά με τους εσωτερικούς διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και τους μηχανισμούς πληρωμών, όπως η μετάβαση από το 
SWIFT σε απευθείας επαφές μεταξύ των τραπεζών των φιλικών χωρών, μεταξύ άλλων και 
μέσω του συστήματος χρηματοοικονομικών μηνυμάτων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. 
Προτείνουμε επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία με τα βασικά δανειοδοτικά και 
χρηματοπιστωτικά κέντρα της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Στα νέα ζητήματα που σχετίζονται με την Ευρασιατική ολοκλήρωση περιλαμβάνεται και η 
ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας. Περιμένουμε την υποστήριξη και τις δυναμικές 
προτάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Συνάδελφοι,

Στις σημερινές διεθνείς συνθήκες όπου, δυστυχώς, οι παραδοσιακοί εμπορικοί και οικονομικοί 
δεσμοί και οι αλυσίδες εφοδιασμού διαταράσσονται, η πρωτοβουλία της Ρωσίας για τη δημιουργία 
μιας ευρύτερης Ευρασιατικής Εταιρικής Σχέσης - μια πρωτοβουλία που συζητάμε εδώ και πολλά 
χρόνια - αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Είμαστε ευγνώμονες στους ηγέτες των χωρών της ΕΑΟΕ για την εξ αρχής υποστήριξη της 
πρότασης αυτής. Οι χώρες -  μέλη των BRICS, όπως η Κίνα και η Ινδία, καθώς και πολλές 
άλλες, υποστήριξαν και εκείνες τη δημιουργία μιας Ευρύτερης Ευρασιατικής Εταιρικής 
Σχέσης. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, η ASEAN και άλλοι οργανισμοί, επίσης 
έχουν δείξει ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυτή.

Εδώ, θα ήθελα να αναφέρω αρκετές συγκεκριμένες ιδέες που αφορούν την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη της Ευρύτερης Ευρασιατικής Εταιρικής Σχέσης.

Πρώτον, είναι λογικό να αναπτυχθούν κοινοί θεσμοί για συγκεκριμένα θέματα ανάπτυξης, όπως η 
δημιουργία ενός Ευρασιατικού εξαγωγικού κέντρου και εμπορικών οίκων, η επίσπευση της ίδρυσης
μιας Ευρασιατικής αντασφαλιστικής εταιρείας, η εξέταση του θέματος της ανάπτυξης ειδικών 
διασυνοριακών οικονομικών ζωνών, πιθανώς ακόμη και με υπερεθνική αρμοδιότητα.

Το δεύτερο σημείο. Είναι σημαντικό να εντείνουμε τη συνεργασία της ΕΑΟΕ με τους ξένους 
εταίρους και να τους ενημερώσουμε για τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με την 
ΕΑΟΕ και για τα βασικά μας έργα και προγράμματα. Οι συνάδελφοί μου γνωρίζουν ότι το 
ενδιαφέρον για την ένωσή μας αυξάνεται. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιχειρηματικό Συμβούλιο της 



ΕΑΟΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Ήδη έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει με 
επιτυχία δεσμούς πέραν της Ένωσής μας. Το σύστημα επιχειρηματικού διαλόγου που διαθέτει, 
μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για μια πιθανή πλατφόρμα επιχειρηματικής συνεργασίας στην 
ευρύτερη Ευρασία.

Κατόπιν αυτών, όπως έχω ήδη επισημάνει, θα ήταν σκόπιμο να υποστηριχθεί η ελευθερία της 
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η δημιουργική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, των επενδυτών
μας. Προτείνω τη δημιουργία πρόσθετων, βελτιωμένων κινήτρων για το σκοπό αυτό και την 
αύξηση των επενδύσεων σε Ευρασιατικά έργα. Φυσικά, οι εταιρείες που εκπροσωπούν τις εθνικές 
επιχειρήσεις των χωρών της ΕΑΟΕ πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην υποστήριξη.

Το τρίτο σημείο, που θα ήθελα να τονίσω. Είναι καιρός να καταρτιστεί μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την ανάπτυξη Ευρασιατικής εταιρικής σχέσης μεγάλης κλίμακας. Πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις βασικές διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, να καθορίζει τους 
μελλοντικούς στόχους και να εμπεριέχει εκτός των άλλων και μηχανισμούς για την επίτευξή τους. 
Πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω βήματα για τη διεύρυνση του συστήματός των εμπορικών και 
επενδυτικών μας συμφωνιών, εν μέρει και με τη συμμετοχή των χωρών μελών του Οργανισμού 
Συνεργασίας της Σαγκάης, της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και των 
BRICS.

Για την ακρίβεια, μπορούμε να καταρτίσουμε νέες συμφωνίες που θα αναπτύξουν και θα 
συμπληρώσουν τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σημαντικό να δώσουμε προσοχή όχι μόνο στους δασμούς αλλά και στην άρση των μη 
δασμολογικών εμποδίων. Αυτό μπορεί να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα χωρίς να θέσει σε 
κινδύνους τις εθνικές μας οικονομίες.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω τα εξής. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η Μεγάλη Ευρασία 
είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό σχέδιο. Η βασική ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος 
για ισότιμη συνεργασία για τις περιφερειακές οργανώσεις. Η Ευρύτερη Ευρασιατική 
Εταιρική Σχέση έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αλλάξει την πολιτική και οικονομική 
αρχιτεκτονική και να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την ευημερία σε ολόκληρη την ήπειρο - 
φυσικά, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης, τους πολιτισμούς και τις 
παραδόσεις όλων των εθνών. Είμαι βέβαιος, και αυτό είναι ούτως ή άλλως προφανές, ότι το εν
λόγω κέντρο θα προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, όσον αφορά το ευρύτερο διεθνές κοινό.


