
Η Σύνοδος του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε σε συνεδρίαση διευρυμένης μορφής του Συμβουλίου 
Αρχηγών Κρατών του ΟΣΣ στη Σαμαρκάνδη.
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Στη συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Πρωθυπουργός της 
Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγιεφ, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν Σαντίρ Τζαπάροφ, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο
Πρόεδρος του Τατζικιστάν Εμομάλι Ραχμόν και ο Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ 
Μιρζιγιόγεφ ως επικεφαλής των αντιπροσωπειών των κρατών μελών του ΟΣΣ, ο πρόεδρος της 
Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Ιράν Σέιχεντ Εμπραχίμ Ραΐσι και ο 
πρόεδρος της Μογγολίας Ουχναγκιν Χουρελσούχ ως επικεφαλής των αντιπροσωπειών των κρατών 
παρατηρητών του ΟΣΣ,-ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, ο πρόεδρος της Τουρκίας 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος του Τουρκμενιστάν Σερντάρ Μπερντιμουχαμέντοφ ως 
προσκεκλημένοι του προεδρεύοντος κράτους (Ουζμπεκιστάν). Στη σύνοδο κορυφής συμμετέχουν 
επίσης οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών που εκπροσωπούν προσκεκλημένους διεθνείς 
οργανισμούς.

Νωρίτερα, οι αρχηγοί κρατών της SCO πραγματοποίησαν συνάντηση σε κλειστό κύκλο με 
περιορισμένη συμμετοχή.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν:  Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,

Συμμερίζομαι πλήρως τις δηλώσεις των συναδέλφων μου και τις θετικές εκτιμήσεις τους για το 
έργο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και το αυξανόμενο κύρος του στις διεθνείς 
υποθέσεις. Πράγματι, ο ΟΣΣ έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο περιφερειακό οργανισμό, 
παγκοσμίως. Όπως επεσήμαναν προηγούμενοι ομιλητές, πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου 
πληθυσμού ζει στα κράτη μέλη του ΟΣΣ, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ και διαθέτουν ισχυρό πνευματικό και τεχνολογικό δυναμικό και σημαντικό μέρος
των παγκόσμιων φυσικών πόρων.

Ταυτόχρονα, ο ΟΣΣ δεν «αφήνει απλά σαν παρατηρητής τον χρόνο να κυλά» , αλλά συνεχίζει να 
αναπτύσσεται και να ενισχύει τον ρόλο του στην αντιμετώπιση διεθνών και περιφερειακών 
ζητημάτων και στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας σε ολόκληρο τον 
τεράστιο Ευρασιατικό χώρο. Συνάδελφοι, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην τρέχουσα 
περίπλοκη διεθνή κατάσταση, για την οποία μιλήσαμε λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της 
συνάντησής μας στο στενότερο κύκλο.

Ωστόσο, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η παγκόσμια πολιτική και οικονομία πρόκειται να 
υποστούν θεμελιώδεις και μη αναστρέψιμες αλλαγές. Ο αυξανόμενος ρόλος των νέων κέντρων 
εξουσίας έρχεται στο επίκεντρο και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των νέων κέντρων δεν 
βασίζεται σε κάποιους κανόνες, οι οποίοι τους επιβάλλονται από εξωτερικές δυνάμεις και τους
οποίους κανείς δεν έχει δει, αλλά στις παγκοσμίως αναγνωρισμένες αρχές του κανόνα του 
διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή την ισότιμη και αδιαίρετη 
ασφάλεια και τον σεβασμό της κυριαρχίας, των εθνικών αξιών και συμφερόντων του ετέρου.

Σε αυτές τις αρχές, οι οποίες στερούνται κάθε στοιχείου εγωισμού, βασίζονται οι κοινές 
προσπάθειες των κρατών μελών της ΟΣΣ στην πολιτική και την οικονομία. Αυτό ανοίγει ευρείες 



προοπτικές για τη συνέχιση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας στον πολιτικό, οικονομικό, 
πολιτιστικό, ανθρωπιστικό και σε άλλους επίσης τομείς.

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, της διακίνησης ναρκωτικών, του 
οργανωμένου εγκλήματος και των παράνομων ένοπλων σχηματισμών παραμένει προτεραιότητα 
της συνεργασίας μας. Άλλοι βασικοί τομείς περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας για την πολιτική 
και διπλωματική διευθέτηση των συγκρούσεων κατά μήκος των εξωτερικών μας συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένου και του Αφγανιστάν.

Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας αποτελεί παραδοσιακά κομβικό μέρος των 
δραστηριοτήτων του ΟΣΣ. Οι κοινές μας προσπάθειες αποσκοπούν στην επέκταση των εμπορικών 
και επενδυτικών ανταλλαγών, στην υλοποίηση αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών σχεδίων σε 
διάφορους κλάδους και στην αύξηση του όγκου των διακανονισμών σε εθνικά νομίσματα.

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, μεταξύ άλλων από τον Πρόεδρο του Καζακστάν, είμαστε 
ανοιχτοί στη συνεργασία με ολόκληρο τον κόσμο. Ο ΟΣΣ είναι μια ένωση κρατών χωρίς να 
αποτελεί στρατιωτικό μπλοκ. Βοηθάμε στην αντιμετώπιση των ενεργειακών και διατροφικών 
προβλημάτων που αυξάνονται παγκοσμίως ως αποτέλεσμα ορισμένων συστημικών σφαλμάτων 
στις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου στον τομέα της οικονομίας και της ενέργειας. Η πολιτική 
μας δεν είναι αλαζονική. Ελπίζουμε ότι και οι λοιποί συμμετέχοντες στις οικονομικές συνεργασίες 
θα οικοδομήσουν τις πολιτικές τους πάνω στις ίδιες αρχές και ότι θα σταματήσουν να 
χρησιμοποιούν τα εργαλεία του προστατευτισμού, των παράνομων κυρώσεων και της οικονομικής 
ιδιοτέλειας προς όφελός τους.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να άρει τις κυρώσεις στα ρωσικά λιπάσματα είναι ένα 
ζωντανό παράδειγμα μιας τέτοιας εγωιστικής συμπεριφοράς. Γνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο των 
λιπασμάτων στην αντιμετώπιση του διατροφικού προβλήματος. Φυσικά, εκφράζουμε την 
ικανοποίησή μας για την απόφαση άρσης των κυρώσεων. Αποδεικνύεται όμως ότι, σύμφωνα 
με τη διευκρίνιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου, οι κυρώσεις αυτές 
άρθηκαν μόνο για τις χώρες της ΕΕ. Αποδεικνύεται ότι είναι οι μόνες που μπορούν να 
αγοράσουν τα λιπάσματά μας. Τι γίνεται με τις αναπτυσσόμενες φτωχότερες χώρες σε 
ολόκληρο τον κόσμο;

Αξιοποιώντας την παρουσία της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ ΡοζΜαίρη 
ΝτιΚάρλο, θα ήθελα να ζητήσω από τη Γραμματεία του ΟΗΕ - συζήτησα προχθές το θέμα αυτό με 
τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες - να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη και να απαιτήσει από 
αυτούς, τους συναδέλφους μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να άρουν αυτούς τους σαφώς 
διακριτικούς περιορισμούς για τις αναπτυσσόμενες χώρες και να επιτρέψουν την πρόσβαση 
των ρωσικών λιπασμάτων στις αγορές τους.

Προχθές, επίσης, ενημέρωσα τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες για το γεγονός ότι 300.000 
τόνοι ρωσικών λιπασμάτων βρίσκονται αποθηκευμένοι στα λιμάνια της ΕΕ. Είμαστε έτοιμοι 
να τα διαθέσουμε δωρεάν στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η Ρωσία αυξάνει τις εξαγωγές σιτηρών της στις διεθνείς 
αγορές. Φέτος θα είναι 30 εκατομμύρια τόνοι και του χρόνου θα είναι 50 εκατομμύρια τόνοι, 
ενώ το 90% των εξαγωγών μας σε τρόφιμα θα κατευθυνθεί στις αγορές της Ασίας, της 
Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.



Αναμφίβολα, οι αποφάσεις και τα έγγραφα της τρέχουσας συνόδου κορυφής για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των διεθνών διαύλων μεταφοράς, την επέκταση των ενδοπεριφερειακών, την 
προώθηση της βιομηχανικής και επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας και την εισαγωγή λύσεων
υψηλής τεχνολογίας στην αγροτική παραγωγή και την υγειονομική περίθαλψη θα προωθήσουν την 
περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεσμών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΟΣΣ.

Είναι επίσης σημαντικό να προωθηθεί η πολιτιστική και ανθρωπιστική συνεργασία στο πλαίσιο του
ΟΣΣ.

Οι συμφωνίες και τα μνημόνια σχετικά με τη συνεργασία στον χώρο του τουρισμού και των 
μουσείων, που θα υπογραφούν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης θα αποτελέσουν το 
επόμενο προωθημένο βήμα σε αυτή την πορεία.

Φαίνεται ότι υπάρχουν καλές ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του 
αθλητισμού και τη δυνητική διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων με τη χορηγία του ΟΣΣ.
Για να γίνει αυτό, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τη δημιουργία μιας ένωσης αθλητικών 
οργανισμών υπό την αιγίδα της ένωσής μας.

Φίλοι,

Επισημάνθηκε νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια της συνάντησης με περιορισμένη συμμετοχή ότι 
τα κράτη του ΟΣΣ επικεντρώνονται στην επέκταση της συνεργασίας με χώρες που επιδιώκουν να 
καθιερώσουν έναν ανοικτό και ισότιμο διάλογο με τον οργανισμό μας και ενδιαφέρονται να 
ενταχθούν σε αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσία, χωρίς αμφιβολία, ευνοεί την ταχύτερη 
δυνατή ένταξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στον ΟΣΣ, και σε αυτό ακριβώς 
αποσκοπούν τα έγγραφα και το μνημόνιο που θα υπογραφούν σήμερα. Είμαστε πεπεισμένοι 
ότι η πλήρης συμμετοχή του Ιράν θα είναι επωφελής για την ένωση, δεδομένου ότι η χώρα 
αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρασιατική περιοχή και στον κόσμο γενικότερα.

Υποστηρίζουμε επίσης πλήρως την απόφαση που υποβλήθηκε προς έγκριση από το Συμβούλιο 
Αρχηγών Κρατών για την έναρξη της διαδικασίας αποδοχής της Δημοκρατίας της 
Λευκορωσίας ως μέλους του ΟΣΣ. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ότι πάντα υποστηρίζαμε ότι
η Λευκορωσία, η οποία είναι στρατηγικός εταίρος και στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας, θα 
πρέπει να συμμετέχει πλήρως στον ΟΣΣ. Αυτό θα βελτιώσει αναμφίβολα την ικανότητά μας 
να προωθήσουμε την ενότητα στην πολιτική, την οικονομία, την ασφάλεια και τα 
ανθρωπιστικά θέματα.

Βεβαίως, επικροτούμε τη χορήγηση του καθεστώτος διαλόγου ως εταίρου του ΟΣΣ στην 
Αίγυπτο, στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία, καθώς και την έναρξη της διαδικασίας για 
την απόκτηση αυτού του καθεστώτος από το Βασίλειο του Μπαχρέιν, το Κράτος του Κουβέιτ,
τη Δημοκρατία των Μαλδίβων, τη Δημοκρατία της Ένωσης της Μιανμάρ και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες που επιθυμούν να 
συνεργαστούν με τον ΟΣΣ υπό διάφορες ιδιότητες και οι αιτήσεις άλλων κρατών και διεθνών 
ενώσεων αξίζουν την απόλυτη προσοχή μας και την ευνοϊκή μας αντιμετώπιση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ για τη φιλοξενία του και 
την άριστη οργάνωση των εργασιών μας και να συγχαρώ το Ουζμπεκιστάν για το επιτυχημένο έργο
του ως προεδρεύουσας χώρας του ΟΣΣ. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους Ινδούς 
φίλους μας που αναλαμβάνουν σήμερα την προεδρία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


