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Εκθέσεις παρουσίασαν ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αντρέι Μπελούσοφ, ο αναπληρωτής
πρωθυπουργός Ντμίτρι Τσερνιτσένκο, ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, η διοικήτρια της
Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα, ο υπουργός Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Βαλέρι Φάλκοφ και ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν. Ο πρωθυπουργός Μιχαήλ 
Μισούστιν, οι αναπληρωτές πρωθυπουργοί Τατιάνα Γκολίκοβα και Μαράτ Χουσνούλιν, ο 
υπουργός Παιδείας Σεργκέι Κραβτσόφ, ο υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, ο υπουργός 
Οικονομικής Ανάπτυξης Μαξίμ Ρεσέτνικοφ. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της δημόσιας 
ένωσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα «Опора России» (Οπόρα Ρασίι «ο βασικός 
πυλώνας της Ρωσίας»), Αλεξάντερ Καλίνιν, και ο διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου 
Άμεσων Επενδύσεων Κιρίλ Ντιμίτριεφ.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συζήτησαν τρόπους επίτευξης του εθνικού στόχου του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, τη χρηματοδότηση για την ίδρυση και ανάπτυξη τεχνολογικών εταιρειών, τη 
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την παροχή πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης σε 
ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, την ποιότητα της εκπαίδευσης του 
προσωπικού ως βάση για την τεχνολογική και οικονομική κυριαρχία του κράτους, τη βελτίωση του 
κύρους των θέσεων εργασίας μηχανικών, την κατάρτιση επιστημόνων, την ικανοποίηση του 
πληθυσμού από την ιατρική βοήθεια ως βασικό δείκτη για την εφαρμογή του προγράμματος 
εκσυγχρονισμού της υγειονομικής περίθαλψης στις περιφέρειες και άλλα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν: Συνάδελφοι,

Πραγματοποιούμε σήμερα τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Ανάπτυξης και 
Εθνικών Έργων. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι, κάθε έξι μήνες, αξιολογούμε την πρόοδό μας 
στην επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών στόχων και εμβαθύνουμε σε όλα τα βασικά 
ζητήματα με μεγάλη λεπτομέρεια.

Ένας από τους βασικούς εθνικούς μας στόχους, τον οποίο συζητάμε συνεχώς, αφορά τις 
προσπάθειες για τη βελτίωση της υλικής κατάστασης των Ρώσων πολιτών και την αύξηση των
εισοδημάτων τους, ιδίως για εκείνους που διάγουν μια μέτρια ζωή, για να το θέσω ήπια. Με 
άλλα λόγια, ο κύριος στόχος μας είναι η μείωση της φτώχειας.

Το 2017, οι άνθρωποι που αντιμετώπιζαν αυτή την κατάσταση αντιπροσώπευαν το 12,9% των 
Ρώσων πολιτών. Στα τέλη του 2021, το ποσοστό τους μειώθηκε στο 11 τοις εκατό. Φυσικά, έχουμε 
κάνει κάποια πρόοδο στο θέμα αυτό. Ωστόσο, ο ρυθμός και η ταχύτητά του δεν είναι προφανώς 
αρκετοί. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του φετινού υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος, ευτυχώς, 
υποχωρεί σταδιακά, έθεσα ως καθήκον τη μείωση του επιπέδου της φτώχειας και της 
ανισότητας, ένα καθόλου λιγότερο σημαντικό ζήτημα.

Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε μια ολόκληρη δέσμη μέτρων. Από την 1η Ιουνίου 2022, έχουμε 
αναπροσαρμόσει τις συντάξεις και τα επίπεδα του κατώτατου μισθού διαβίωσης κατά 
επιπλέον δέκα τοις εκατό. Τώρα υπερβαίνουν τα επίπεδα του 2021 κατά 19,5 τοις εκατό. Το 
σύστημά μας για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά καλύπτει τώρα πολύ περισσότερους 
ανθρώπους από ό,τι πριν. Από τώρα και στο εξής, οι άπορες οικογένειες μπορούν να αιτούνται 



μηνιαίων ενισχύσεων, δηλαδή αφού οι μητέρες μείνουν έγκυες και μέχρι τα παιδιά τους να 
φτάσουν σε ηλικία 17 ετών.

Φυσικά, τα κοινωνικά συμβόλαια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του επιπέδου 
της φτώχειας και της ανισότητας και ασχολούμαστε με αυτό το θέμα εδώ και πολύ καιρό. 
Πέρυσι, τα προγράμματα αυτά αφορούσαν σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα. Είναι σημαντικό 
τα κοινωνικά συμβόλαια να παρέχουν στους ανθρώπους πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης 
στο μέλλον και να τους βοηθούν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, όσο μικρές και 
ταπεινές κι αν είναι. Οι περιφέρειες θα πρέπει να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ζητώ
από τους συναδέλφους μας από το Γενικό Λογιστήριο και το Ρωσικό Λαϊκό Μέτωπο να 
αναλύσουν την αποτελεσματικότητα αυτού του εργαλείου και να υποβάλουν προτάσεις για την
περαιτέρω βελτίωσή του.

Έχουμε κάνει πολλά για την κατασκευή και τον εξοπλισμό παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. 
Αυτή τη στιγμή έχουμε ουσιαστικά ολοκληρώσει αυτό το έργο. Τα ιδρύματα αυτά καλύπτουν πάνω 
από το 99% των παιδιών- ωστόσο, ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έλλειψη 
χώρων, ιδίως σε νέα οικιστικά συγκροτήματα, όπου οι απαραίτητες υποδομές δεν τέθηκαν 
εγκαίρως σε λειτουργία. Φυσικά, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η οικοδόμηση, έχουμε συζητήσει 
πολλές φορές αυτό το θέμα, αλλά αυτά τα κατασκευαστικά έργα θα πρέπει να προχωρήσουν με 
τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθούν άνετες συνθήκες διαβίωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
όμως, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε διαφορετικές συνοικίες 
της πόλης.

Ζητώ από τους περιφερειάρχες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, διότι πολλές νέες 
οικογένειες, οικογένειες με παιδιά, ζουν σε νεοσύστατες γειτονιές και τα σχέδιά τους να 
αποκτήσουν παιδιά συχνά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις υποδομές της γειτονιάς τους.

Μεγάλη προσοχή δίνεται στις επισκευές των σχολείων και στην κατασκευή νέων σχολείων. Από τα
προγραμματισμένα 1.300 σχολεία, τα 674 έχουν ολοκληρωθεί. Το επόμενο έτος 3.000 σχολικά 
κτίρια θα υποβληθούν σε σημαντικές επισκευές. Το 64% από αυτά βρίσκονται σε αγροτικές 
περιοχές και μικρές πόλεις. Για την ακρίβεια, συμφωνήσαμε ότι οι εργασίες στις αγροτικές 
περιοχές θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα σε αυτό το έργο. Τα τελευταία τρία χρόνια,
παρεμπιπτόντως, 2.967 εκπαιδευτικοί έχουν έρθει να εργαστούν σε επαρχιακά σχολεία στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Επαρχιακός εκπαιδευτικός».

Στο Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ανακοινώσαμε την επέκταση των προγραμμάτων για την 
αναμόρφωση των αγροτικών βιβλιοθηκών και των πολιτιστικών κέντρων - ο κόσμος πάντα ρωτάει 
γι' αυτό - καθώς και των περιφερειακών θεάτρων και μουσείων, κάτι που είναι επίσης πολύ 
σημαντικό. Όλα αυτά έχουν μεγάλη ζήτηση από τους πολίτες μας. Επαναλαμβάνω, αυτά τα 
ζητήματα τίθενται συνεχώς σε διάφορα επίπεδα.

Σήμερα, κάθε τέταρτος νέος ηλικίας από 14 έως 22 ετών επισκέπτεται πολιτιστικά ιδρύματα 
χρησιμοποιώντας την κάρτα Πούσκιν. Αυτό αποτελεί επίσης σημαντική πρόοδο. Ο πολιτισμός
έχει γίνει επίσης πιο προσιτός σε ψηφιακή μορφή, στον ψηφιακό χώρο: υπάρχουν εικονικά 
μουσεία και αίθουσες συναυλιών, καθώς και μια εθνική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Θα ήθελα να αναφέρω για άλλη μια φορά τον υψηλό επαγγελματισμό και την αφοσίωση του 
ιατρικού μας προσωπικού στη μάχη κατά αυτής της μεγάλης πανδημίας. Βλέπουμε τους καρπούς 
της δουλειάς τους, η οποία είναι πολύ σημαντική, θα ήθελα να το τονίσω και αυτό τώρα. Κατά το 
δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η θνησιμότητα στη Ρωσία, ευτυχώς, μειώθηκε στο επίπεδο 



του 2019, το έτος πριν από την πανδημία, και το προσδόκιμο ζωής, σύμφωνα με προκαταρκτικές 
εκτιμήσεις, ξεπέρασε τα 73 έτη κατά το ίδιο τρίμηνο.

Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά είναι σημαντικό να προχωρήσουμε 
σταθερά προς τον στόχο της αύξησης του προσδόκιμου ζωής στη Ρωσία στα 78 έτη έως το 
2030. Ο δείκτης αυτός είναι σε μεγάλο βαθμό αναπόσπαστο μέρος όλων των προσπαθειών μας για 
τη δημιουργία άνετων συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες μας και για τη βελτίωση της υγείας 
τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, εφιστώ για άλλη μια φορά την προσοχή των συναδέλφων μου στην επιτάχυνση
της υιοθέτησης και της εφαρμογής προγραμμάτων για την καταπολέμηση του διαβήτη και της 
ηπατίτιδας C. Όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση έχει λάβει σχετική εντολή, αλλά -και θα ήθελα να το 
τονίσω αυτό στους συναδέλφους μου- τα προγράμματα αυτά δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί.

Πέρυσι ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά σε έναν άλλο τομέα: την κατασκευή κατοικιών, με την 
κατασκευή 92,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων που τέθηκαν σε λειτουργία, δηλαδή 
18,7% περισσότερα από τα προβλεπόμενα. Ο ενυπόθηκος δανεισμός έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ:
εγκρίθηκαν σχεδόν δύο εκατομμύρια δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών 
προγραμμάτων ενυπόθηκου δανεισμού.

Ο αριθμός των ολοκληρωμένων έργων για τη δημιουργία ενός άνετου αστικού περιβάλλοντος 
αυξάνεται. Συνολικά, περισσότεροι από 17.000 δημόσιοι χώροι έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Τέτοια έργα είναι πολύ σημαντικά για τις μικρές και ιστορικές πόλεις. Ανακοίνωσα
την επέκταση του προγράμματος αυτού πρόσφατα στο Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Θα 
επιταχύνουμε, φυσικά, τις εργασίες αυτές, διότι είναι επίσης πολύ δημοφιλείς στους συμπολίτες 
μας.

Πολλά έχουν επίσης γίνει στον τομέα της οικολογίας. Οι μη εγκεκριμένες χωματερές 
ανακατασκευάζονται στο Ταταρστάν, την Τσουβασία, την περιοχή της Σταυρούπολης, το Ομσκ, το 
Ριαζάν, την Τούλα και άλλες περιοχές. Φέτος, θα αποξηλωθούν άλλες 17 τέτοιες χωματερές και 
μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 111 χωματερές. Ξέρετε πώς 
ξεκίνησαν όλα κατά τη διάρκεια μιας Άμεσης Γραμμής: οι άνθρωποι έφεραν αυτό το θέμα των 
χωματερών σε έντονη ανάγλυφη μορφή. Θα ήταν επιθυμητό, βέβαια, να είχε γίνει αυτό ακόμη πιο 
γρήγορα, αλλά και σήμερα οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Φυσικά, η χωματερή στο Τσελιάμπινσκ, η οποία ήταν η μεγαλύτερη χωματερή της πόλης, είναι το 
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μετά την ανάκτησή του, έχει γίνει ένας αστικός χώρος, όπου τον 
Σεπτέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν αθλητικές εκδηλώσεις, κάτι που είναι πολύ καλό. 
Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν.

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, δεν είναι μόνο οι περιορισμοί που σκοπίμως και στοχευμένα 
χρησιμοποιούνται εναντίον της Ρωσίας σήμερα, αλλά και το σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο 
της πρόσβασης σε ξένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, η οποία έχει ήδη αποκτήσει παγκόσμιο 
χαρακτήρα, αποτελώντας τη βάση της προοδευτικής ανάπτυξης κάθε κράτους στον σύγχρονο 
κόσμο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο προσπαθούν να μας βάλουν εμπόδια προκειμένου να 
περιορίσουν την ανάπτυξη της Ρωσίας. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση 
σε βάρος της χώρας μας.



Ωστόσο, δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω, να αισθανθούμε αμήχανοι ή, όπως προβλέπουν 
ορισμένοι καλοθελητές μας, να οδηγηθούμε δεκαετίες πίσω. Φυσικά και όχι. Αντιθέτως, 
αντιλαμβανόμενοι τον τεράστιο μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, θα 
αναζητήσουμε εντατικά και με υπευθυνότητα νέες λύσεις, θα αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά 
τα υπάρχοντα κυρίαρχα τεχνολογικά αποθέματα και θα αναπτύξουμε εγχώριες καινοτόμες 
εταιρείες.

Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα δύσκολο έργο, άλλωστε το βλέπουμε όλοι. Είναι σαφές ότι δεν
μπορούμε να αναπτυχθούμε ενώ είμαστε αποκομμένοι από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ούτε 
αυτό θα συμβεί: είναι αδύνατο να χαράξουμε έναν κύκλο και να υψώσουμε έναν τεράστιο 
φράχτη όπως αυτός στον σημερινό κόσμο- αυτό είναι σαφώς αδύνατο. Παρ' όλα αυτά, θα 
περιγράψω τα καθήκοντα στα οποία πρέπει τώρα να εστιάσουμε περισσότερο, στα οποία 
πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή.

Ένας από τους κύριους στόχους είναι η περαιτέρω ανάπτυξη διατερματικών τεχνολογιών 
(end-to-end) και θα συζητήσουμε γι' αυτό σήμερα. Όπως λέγεται σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι, 
φυσικά, δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η επιρροή της στις διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές, στη 
δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής και επιχειρήσεων και στην κατασκευή πρωτοποριακών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως γνωρίζετε, οι μεγάλες εγχώριες εταιρείες έχουν γίνει βασικοί συμμετέχοντες σε τέτοια έργα. 
Η κυβέρνηση και οι εταιρείες άρχισαν να εργάζονται ενεργά στο πλαίσιο αυτό, από το 2020. 
Φυσικά, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα την πρόοδο που 
σημείωσε η Sberbank στην τεχνητή νοημοσύνη, τα επιτεύγματα των Ρωσικών Σιδηροδρόμων στις 
κβαντικές επικοινωνίες και τις επιτυχίες της Rosatom στα σύνθετα υλικά.

Ωστόσο, συνολικά, θα ήταν λάθος να χαρακτηρίσουμε ακόμη κι αυτό το έργο ως ιδιαίτερα 
επιτυχημένο - δεν έχει γίνει τίποτα σε πέντε από τους 13 τομείς- δεν έχει επιτευχθεί 
τουλάχιστον το 20% των στοχευμένων δεικτών, και δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθούν οι 
δείκτες αυτοί ούτε το 2022.

Η Rostec έχει επιδείξει μέτρια αποτελέσματα στους τομείς ευθύνης της. Ξέρω, οι συνάδελφοί μου 
θα αρχίσουν να μιλούν για έλλειψη κονδυλίων ή για κάτι τέτοιο, αλλά απλά αναφέρω τα γεγονότα 
σχετικά με το τι συμβαίνει σήμερα με τα έργα για τη δημιουργία δικτύων πέμπτης γενιάς και την 
ανάπτυξη εξοπλισμού για την εφαρμογή του «Διαδικτύου των πραγμάτων» (Internet of Things) σε 
μεγάλη κλίμακα. Όσον αφορά δε,το έργο για την ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής, χρειάστηκε να 
επανεκκινήσει πλήρως πέρυσι.

Θεωρώ ότι είναι λογικό να υπάρχει ένας αναπληρωτής πρωθυπουργός υπεύθυνος για κάθε τομέα. Ο
κ. Μπελούσοφ είναι υπεύθυνος για τα πάντα εδώ, σε όλους τους τομείς, αλλά μου φαίνεται ότι θα 
ήταν συνετό αν κάθε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναλάμβανε έναν συγκεκριμένο τομέα υπό την 
εποπτεία του, και θα ήθελα να ζητήσω από τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν να 
παρακολουθήσει αργότερα τι συμβαίνει σε αυτό το πεδίο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες απαιτήσεις της οικονομίας μας, πρέπει να θέσουμε πιο 
φιλόδοξους στόχους. Όπως έχω ήδη πει, θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρωθυπουργό να 
αναλάβει ειδική ευθύνη για την υλοποίηση τομέων υψηλής τεχνολογίας - όπως έχει ήδη 
συμβεί στην περίπτωση της μικροηλεκτρονικής. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και ελπίζω ότι 
οι σχετικές εργασίες πολύ σύντομα θα εντατικοποιηθούν.



Η αποκλειστική εξάρτηση από τις δημόσιες επιχειρήσεις δεν παράγει πάντα το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, όπως συμβαίνει συνήθως, βέβαια, σε μια οικονομία της αγοράς. Θεωρώ σημαντική τη 
συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων στα έργα για την ανάπτυξη διατερματικών τεχνολογιών

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός ευρείας κλίμακας. Πρέπει να 
διαπεράσει κάθε κλάδο, επιχείρηση, την κοινωνική σφαίρα και το σύστημα της κυβέρνησης και της
αυτοδιοίκησης. Πρέπει να γίνει μέρος της ζωής κάθε ανθρώπου και κάθε οικογένειας.

Πέρυσι, η κυβέρνηση υιοθέτησε 11 στρατηγικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι 
σημαντικό να προσανατολιστούν όλες τους σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που απορρέουν από 
την ευρεία εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας. Κάθε κλάδος είναι σαφώς υποχρεωμένος να 
επιφέρει αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον και πέραν αυτού, μέχρι το 2030. Θα ήθελα να τονίσω ότι 
σήμερα πλέον, η εφαρμογή τους πρέπει να συνοδεύεται από την ανάπτυξη της εγχώριας 
τεχνολογίας και του λογισμικού.

Τρίτον, πολλές ταχέως αναπτυσσόμενες ρωσικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η «ΟΖΟΝ» ή η 
«Γιάντεξ», για παράδειγμα, χρηματοδότησαν την ανάπτυξή τους προσελκύοντας πόρους από τις
δυτικές χρηματοπιστωτικές αγορές. Ας το θέσουμε ξεκάθαρα: το ρωσικό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα δεν ήταν έτοιμο να παράσχει πόρους σε εταιρείες χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή μεγάλα 
κέρδη, ακόμη και όταν είχαν καλές προοπτικές ανάπτυξης. Έτσι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, η «ΟΖΟΝ» υπέστη ζημίες επί 20 χρόνια, σχεδόν, αλλά κατά τη διάρκεια του 
περασμένου έτους οι πωλήσεις της πλησίασαν το μισό τρισεκατομμύριο ρούβλια και είναι βέβαιο 
ότι θα ξεπεράσουν το ένα τρισεκατομμύριο το επόμενο έτος.

Όπως ειπώθηκε, αυτές οι εγχώριες εταιρείες χρησιμοποίησαν δυναμικά πόρους από δυτικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία υπάρχουν τώρα οι γνωστές δυσκολίες, δηλαδή δεν έχουμε 
πλέον πρόσβαση σε αυτά.

Πρέπει να δημιουργήσουμε γρήγορα μηχανισμούς στο ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 
που να επιτρέπουν στις ταχέως αναπτυσσόμενες ρωσικές εταιρείες να προσελκύουν εγχώρια 
κεφάλαια για την ανάπτυξή τους. Ελπίζω να ακούσω ουσιαστικές προτάσεις από το Υπουργείο 
Οικονομικών και την Τράπεζα της Ρωσίας που επιβλέπουν τις λειτουργίες της χρηματοπιστωτικής 
αγοράς.

Ο τέταρτος τομέας είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για τους μηχανικούς και 
τους ειδικούς της πληροφορικής. Η επίτευξη ενός νέου επιπέδου ποιότητας στην εκπαίδευση του 
προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα- δεν θα έχουμε μέλλον στον τομέα της τεχνολογίας χωρίς την 
επίλυση αυτού του ζητήματος.

Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό στα σχολεία. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ξεκινήσει από τα 
σχολεία. Παρεμπιπτόντως, οι διεθνείς ακαδημαϊκοί διαγωνισμοί μόλις τελείωσαν και οι μαθητές 
μας, όπως πιθανώς γνωρίζετε, σημείωσαν εντυπωσιακή επιτυχία στο πεδίο αυτό. Κέρδισαν και τα 
πέντε μετάλλια στη φυσική, τρία χρυσά και τρία ασημένια μετάλλια στα μαθηματικά. Τα θερμά μου
συγχαρητήρια στους νικητές. Μπράβο τους!

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης, μέχρι το 2024 ο τομέας της πληροφορικής μπορεί
να παρουσιάσει έλλειψη προσωπικού κατά ένα εκατομμύριο άτομα. Η ζήτηση για νέους τεχνικούς, 
με σύγχρονη υψηλού επιπέδου κατάρτιση αυξάνεται επίσης. Οφείλω να πω ότι και εμείς έχουμε 
μεγάλη έλλειψη από αυτούς. Ευτυχώς - πιστεύω ότι ο Υπουργός [Επιστημών και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης] θα πάρει σε λίγο τον λόγο και θα μιλήσει επ' αυτού - ο αριθμός των φοιτητών που 
επιλέγουν τεχνικά επαγγέλματα εξακολουθεί να αυξάνεται και μάλιστα σημαντικά.



Προφανώς, είναι απαραίτητο να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό για 
την εκπαίδευση τέτοιων ειδικών. Είναι αλήθεια ότι το κάνουμε ήδη αυτό, αλλά κρίνοντας από τις 
προβλέψεις, πρέπει να εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε αυτές τις προσπάθειες και να επεκτείνουμε
τα προγράμματα για την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και εργαστηριακού εξοπλισμού, την 
ανάπτυξη των πανεπιστημιακών χώρων και την επισκευή των ακαδημαϊκών εστιών.

Συνάδελφοι,

Προφανώς, θα ήθελα να ακούσω σήμερα λεπτομερή σχόλια και αναφορές για καθέναν από τους 
παραπάνω τομείς. Αλλά, σας παρακαλώ, μην μιλάτε για κάτι που έχει γίνει μόνο στα χαρτιά. 
Γνωρίζετε ότι η ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου, οι νόμοι, οι λοιποί κανονισμοί, τα ψηφίσματα
και οι διαδικασίες συντονισμού των διαφόρων τμημάτων είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, 
αλλά μόνο για εμάς. Κατά τα άλλα χρειαζόμαστε σαφείς, συγκεκριμένες, σαφείς λύσεις που να 
μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε πράξη.

Ας καθοδηγηθούμε από αυτή την προσέγγιση στη σημερινή μας δουλειά.

Κύριε Μπελούσοφ, παρακαλώ συνεχίστε, έχετε το λόγο.

Ακολούθησε η έκθεση που παρουσίασε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο Μπελούσοφ.


