
Δηλώσεις στους εκπροσώπους τύπου, μετά τις Ρωσο-Ινδονησιακές συνομιλίες

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τζόκο Γουιντόντο προέβησαν σε δηλώσεις για τον Τύπο μετά τις 
Ρωσο-Ινδονησιακές συνομιλίες.

30 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδονησίας 
στο Κρεμλίνο. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του κ. Τζόκο Γουιντόντο στη Μόσχα ως Προέδρου. 
Είμαστε ευτυχείς που σας έχουμε εδώ.

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η Ινδονησία είναι ένας από τους βασικούς εταίρους μας στην περιοχή 
Ασίας-Ειρηνικού. Οι Ρωσο-Ινδονησιακές σχέσεις είναι εποικοδομητικές και αμοιβαία επωφελείς 
και αναπτύσσονται σταθερά στη βάση μακροχρόνιων παραδόσεων φιλίας και αμοιβαίας βοήθειας.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η χώρα μας βοήθησε την Ινδονησία να οικοδομήσει την 
κρατική της υπόσταση και να ενισχύσει τη θέση της νεαρής δημοκρατίας στη διεθνή σκηνή.

Με τη συμμετοχή των ειδικών, των μηχανικών και των κατασκευαστών μας, κατασκευάστηκαν 
στην Ινδονησία μεγάλες εγκαταστάσεις μεταφορών και βιομηχανικών υποδομών, στάδια, 
νοσοκομεία και άλλα σημαντικά ιδρύματα, πολλά από τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Οι σημερινές συνομιλίες με τον κ. Τζόκο Γουιντόντο διεξήχθησαν σε πνεύμα επιχειρηματικό και 
ήταν αρκετά ουσιαστικές.

Φυσικά, επικεντρωθήκαμε στο εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, η οποία παρουσιάζει 
θετική δυναμική. Το 2021, για παράδειγμα, το διμερές εμπόριο αυξήθηκε περισσότερο από 40 τοις 
εκατό και αυξήθηκε πάνω από 65 τοις εκατό τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους. Στο 
πλαίσιο αυτό, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους σχετικά με την εντατικοποίηση 
των εργασιών της Ρωσο-Ινδονησιακής Μικτής Επιτροπής για το εμπόριο, την οικονομική και 
τεχνική συνεργασία.

Οι πρόσθετες ευκαιρίες για την οικοδόμηση αμοιβαία επωφελών οικονομικών συνεργασιών και ο 
αυξανόμενος αριθμός εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των χωρών μας ανοίγουν νέες ευκαιρίες.

Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της 
Ινδονησίας και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι οι συνομιλίες για το 
αντίστοιχο σχέδιο συμφωνίας θα διεξαχθούν πριν από το τέλος του έτους και ότι θα φέρουν 
αποτελέσματα.

Πολλές από τις εταιρείες μας, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών στον τομέα της ενέργειας, 
δραστηριοποιούνται στην Ινδονησία. Υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της εθνικής 
βιομηχανίας πυρηνικής ενέργειας. Με τη μοναδική εμπειρία, τις ικανότητες και την απαράμιλλη 
τεχνολογία της, η κρατική συνεταιριστική Ρόζατομ, είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε κοινά έργα, 
συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που σχετίζονται με τη μη ενεργειακή χρήση της πυρηνικής 
τεχνολογίας, για παράδειγμα, στην ιατρική και τη γεωργία.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες επιχειρηματικής συνεργασίας όσον αφορά την ανάπτυξη των 
υποδομών στον τομέα των μεταφορών και του εφοδιασμού. Για παράδειγμα, οι Ρωσικοί 



Σιδηρόδρομοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της μεγάλης κλίμακας 
πρωτοβουλίας της Ινδονησίας για τη μεταφορά της πρωτεύουσας της χώρας στο νησί Καλιμαντάν. 
Η Μόσχα, η πρωτεύουσα της Ρωσίας, η οποία αναπτύσσεται με πολύ καλό ρυθμό και με υψηλές 
ποιοτικές βελτιώσεις, θα μπορούσε επίσης να συμμετάσχει σε αυτό το πραγματικά φιλόδοξο 
σχέδιο.

Φυσικά, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας με τον κ. Τζόκο Γουιντόντο, επικεντρωθήκαμε σε 
σημαντικούς τομείς συνεργασίας, όπως οι ανθρωπιστικές, πολιτιστικές, τουριστικές και 
εκπαιδευτικές ανταλλαγές. Η χαλάρωση των περιορισμών κατά της COVID-19 για τους ταξιδιώτες 
και οι ισχύοντες κανόνες απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης βίζας θα συμβάλουν σε αυτό. 
Συζητάμε τη δυνατότητα επανάληψης της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ της Μόσχας 
και του νησιού-θέρετρο Μπαλί.

Ένας άλλος πολλά υποσχόμενος τομέας για ανθρωπιστική συνεργασία είναι η επέκταση του 
διαπεριφερειακού και διαθρησκευτικού διαλόγου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ινδονησία 
είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό Ισλαμική χώρα στον κόσμο. Θα ήθελα να αναφέρω ότι πρόσφατα 
μια αντιπροσωπεία από τις μουσουλμανικές περιοχές της Ρωσίας για πρώτη φορά στην ιστορία, 
επισκέφθηκε την Τζακάρτα.

Φυσικά, συζητήσαμε τα θέματα που ενδιαφέρουν ολόκληρο τον κόσμο σήμερα, όλες τις χώρες. 
Αναφέρομαι στις προμήθειες τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ορυκτών λιπασμάτων, στις παγκόσμιες αγορές.

Τονίσαμε επανειλημμένα, ότι η ανισορροπία των παγκόσμιων αγορών τροφίμων είναι άμεση 
συνέπεια της μακροχρόνιας ανεύθυνης μακροοικονομικής πολιτικής ορισμένων κρατών, της 
ανεξέλεγκτης έκδοσης και της συσσώρευσης μη εξασφαλισμένου χρέους. Η πανδημία του 
κοροναϊού επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση.

Ωστόσο, αντί να παραδεχτούν ότι η οικονομική τους πολιτική ήταν λανθασμένη, οι δυτικές χώρες 
αποσταθεροποιούν περαιτέρω την παγκόσμια αγροτική παραγωγή επιβάλλοντας 
περιορισμούς στις προμήθειες λιπασμάτων της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, εμποδίζοντας 
τις εξαγωγές Ρωσικών σιτηρών στις παγκόσμιες αγορές και περιπλέκοντας τα ζητήματα της 
ασφάλισης των πλοίων με σιτηρά και των τραπεζικών πληρωμών στο πλαίσιο των εμπορικών 
συμβάσεων.

Θα το τονίσω για άλλη μια φορά: η Ρωσία ήταν και παραμένει ένας από τους κύριους 
παραγωγούς και εξαγωγείς τροφίμων στον κόσμο. Με τα γεωργικά μας προϊόντα 
προμηθεύουμε 161 χώρες. Πέρυσι, εξήγαμε πάνω από 43 εκατομμύρια τόνους σιτηρών, 
συμπεριλαμβανομένων 33 εκατομμυρίων τόνων σιταριού. Φέτος, αναμένουμε καλές σοδειές 
σιτηρών, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε τις προμήθειές μας στις εξωτερικές 
αγορές έως και 50 εκατομμύρια τόνους.

Παρομοίως, είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε πλήρως τη ζήτηση των αγροτικών παραγωγών 
στην Ινδονησία και σε άλλες φιλικές χώρες σε λιπάσματα αζώτου, φωσφόρου και καλίου και 
σε πρώτες ύλες για την παραγωγή τους. Το μερίδιο της Ρωσίας σε ορυκτά λιπάσματα στην 
παγκόσμια αγορά ανέρχεται στο 11% και ξεπερνά το 20% σε ορισμένες ποικιλίες. Πέρυσι, 
στείλαμε στο εξωτερικό 37 εκατομμύρια τόνους από αυτά τα προϊόντα.

Βεβαίως, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε καλόπιστα όλες τις συμβατικές μας 
υποχρεώσεις για την προμήθεια τροφίμων, λιπασμάτων, ενεργειακών πόρων και άλλων 



κρίσιμων αγαθών. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ζωτικής σημασίας την αποκατάσταση των 
αλυσίδων εφοδιασμού που διακόπηκαν από τις κυρώσεις.

Φυσικά, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήσαμε επίσης ορισμένα άλλα επείγοντα 
περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ενημέρωσα λεπτομερώς τον Πρόεδρο για τις εξελίξεις στην 
Ουκρανία.

Η Ρωσία και η Ινδονησία επιδιώκουν να συντονίσουν τις θέσεις τους στα Ηνωμένα Έθνη και σε 
άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Εθνών Νοτιοανατολικής Ασίας, 
της οποίας η Ινδονησία θα προεδρεύσει το επόμενο έτος. Παρεμπιπτόντως, ο κ. Τζόκο Γουιντόντο 
συμμετείχε ως προσκεκλημένος, στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής BRICS+ .

Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες της Ινδονησίας και του Προέδρου προσωπικά για 
την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της συνόδου της G20 που έχει προγραμματιστεί να 
πραγματοποιηθεί στην Ινδονησία φέτος.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για άλλη μια φορά για τις παραγωγικές 
συνομιλίες μας. Είμαι πεπεισμένος ότι οι σημερινές συμφωνίες θα προωθήσουν περαιτέρω την 
πολύπλευρη εταιρική σχέση της Ρωσίας και της Ινδονησίας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


