
Συνάντηση για οικονομικά θέματα

Ο Πρόεδρος πραγματοποίησε συνάντηση με τηλεδιάσκεψη για οικονομικά θέματα.

17 Ιανουαρίου 2023

Μιλώντας εισαγωγικά :
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν:  Συνάδελφοι: Καλησπέρα σας,

Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε σήμερα, για να συζητήσουμε την οικονομική ατζέντα.

Σε αυτή τη συνάντηση παρίστανται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και της Κεντρικής
Τράπεζας. Θα μιλήσουμε για βασικούς δείκτες και τάσεις στη ρωσική οικονομία και στις 
παγκόσμιες αγορές. Θα επανεξετάσουμε επίσης συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
προτεραιοτήτων στον αναπτυξιακό τομέα - ακριβέστερα, τους στόχους για το 2023, τους οποίους 
συζητήσαμε εκτενώς τον Δεκέμβριο σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Ανάπτυξης και 
Εθνικών Έργων και σε πρόσφατη συνάντηση με μέλη της Κυβέρνησης.

Θα ξεκινήσω επανεξετάζοντας ορισμένες πτυχές των επιδόσεων της ρωσικής οικονομίας στη 
διάρκεια του περασμένου έτους.

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, η πραγματική δυναμική της οικονομίας αποδείχθηκε 
καλύτερη από τις προβλέψεις πολλών εμπειρογνωμόνων. Το Υπουργείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης εκτιμά, όπως θα αναφέρουν οι συνάδελφοί μας σε λίγο στη συνέχεια, ότι το ΑΕΠ 
της Ρωσίας μειώθηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2022, μόνο κατά 2,1%. Όπως 
θυμάστε, ορισμένοι από τους εγχώριους εμπειρογνώμονές μας, για να μην αναφέρουμε τους 
ξένους, προέβλεπαν μείωση κατά 10, 15 ή και 20 τοις εκατό.

Το αναμενόμενο συνολικό ετήσιο αποτέλεσμα είναι μείωση του ΑΕΠ κατά 2,5 τοις εκατό. Θέλω να
τονίσω ότι αυτό είναι το ετήσιο αποτέλεσμα, διότι το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο καταγράψαμε 
οικονομική ανάπτυξη, παρά την απότομη πτώση του δεύτερου τριμήνου. Υποχρέωσή μας λοιπόν 
είναι να ενισχύσουμε και να διατηρήσουμε αυτή τη θετική τάση.

Θα πρέπει να επισημάνω ότι σε πολλούς από τους βασικούς κλάδους κορμού, όπως είναι οι 
κατασκευές, η γεωργία, η βιομηχανική παραγωγή, η αμυντική βιομηχανία και ορισμένοι άλλοι, το 
εύρος της παραγωγής όχι μόνο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, αλλά, αντίθετα, παρά τις πρωτοφανείς 
εξωτερικές πιέσεις, επεκτάθηκε, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στη 
διατήρηση της σταθερότητας στην αγορά εργασίας και μειώνοντας το ποσοστό ανεργίας στο 
χαμηλότερο επίπεδο της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με τη μερική απασχόληση σε ορισμένες περιοχές
της χώρας και σε ορισμένους κλάδους. Προβλήματα υπάρχουν επίσης και με τους χαμηλούς 
μισθούς, ιδίως στις περιφέρειες και τις πόλεις όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι 
προβληματικοί οικονομικοί κλάδοι. Γνωρίζετε ότι η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και σε ορισμένους άλλους κλάδους. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εστιασθεί σε
συνεργασία με τις περιφέρειες στην εξάλειψη αυτής της κατάστασης. Το κυριότερο είναι ότι έχουμε
κάθε ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την απασχόληση, αλλά και την 
αύξηση των μισθών, και συγκεκριμένα των πραγματικών μισθών.



Επιπλέον, η αμυντική βιομηχανία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της δυναμικής στους 
τομείς της μεταποίησης. Κατά το προηγούμενο έτος, απέκτησε σημαντική δυναμική και συνεχίζει 
να διευρύνει τις δυνατότητές της. Τα εργοστάσια εργάζονται με πολλές βάρδιες, ακόμη και όλο το 
εικοσιτετράωρο. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους της 
αμυντικής βιομηχανίας για την εντατική και υπεύθυνη εργασία τους. Η σημασία της συνολικά αλλά
και αυτή τη περίοδο ειδικότερα είναι πολύ μεγάλη.

Ταυτόχρονα, όπως έχω ήδη πει, η κατάσταση σε ορισμένες βιομηχανίες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, 
τόσο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και από τους συναδέλφους μας στις κατά τόπους 
περιφέρειες. Αναφέρομαι κυρίως σε κλάδους παραγωγής που ήταν κυρίως προσανατολισμένοι 
στην εξωτερική αγορά.

Συνεπώς, η κατάσταση στο σύμπλεγμα της βιομηχανίας ξυλείας παραμένει δύσκολη. Τον 
Νοέμβριο, η επεξεργασία ξύλου και η κατασκευή προϊόντων ξύλου μειώθηκαν κατά 21,4%. Τα 
εργοστάσια στα βορειοδυτικά της Ρωσίας επλήγησαν περισσότερο. Πιστεύω ότι πρέπει να 
συζητήσουμε το θέμα αυτό σε ξεχωριστή συνεδρίαση.

Σήμερα θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η λειτουργία 
αυτής της βιομηχανίας, όπως και άλλων που έχουν πληγεί, να διατηρηθούν οι ομάδες εργασίας τους
και να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξή τους με την ενθάρρυνση της εγχώριας ζήτησης και την 
εντατικοποίηση της επεξεργασίας πρώτων υλών στη χώρα μας, στα εργοστάσιά μας και στις 
μεταποιητικές μας μονάδες παραγωγής.

Ειλικρινά, έχουμε μιλήσει γι' αυτό πολλές φορές όταν περιορίσαμε τις εξαγωγές στρογγύλης 
ξυλείας. Αυτός ήταν ο στόχος μας, αλλά τότε δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί τα πάντα. 
Μιλούσαμε για την ανάγκη να εγκαταλείψουμε τις εξαγωγές στρογγύλης ξυλείας και ακατέργαστης
ξυλείας και να την διοχετεύσουμε εξ ολοκλήρου στην εγχώρια αγορά, με στόχο να διαθέσουμε 
αργότερα, προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Τώρα είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί όσο 
το δυνατόν περισσότερο αυτή η διαδικασία. Όπως είπα, έχουμε την αντικειμενική βάση και κάθε 
ευκαιρία για να το πετύχουμε αυτό.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε λάβει πολλά και εξειδικευμένα μέτρα για τη 
στήριξη αρκετών κλάδων της εθνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις και οι 
κρατικοί φορείς βοηθούν ήδη με συνέπεια και σχολαστικότητα τις επιχειρήσεις αυτές όχι μόνο
να φτάσουν στα προ κρίσης επίπεδα, αλλά και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη, 
στρατηγική ανάπτυξή τους, στηριζόμενοι σε νέες τεχνολογικές και παραγωγικές λύσεις. Θα 
ήθελα να ζητήσω από την Κυβέρνηση να διατηρεί πάντα το δάχτυλο στο σφυγμό της.

Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Παρά την 
πίεση των κυρώσεων, το 2022 η παραγωγή πετρελαίου στη Ρωσία αυξήθηκε κατά περίπου 2%.
Συνολικά, η Ρωσία παρήγαγε 535 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου.

Παράλληλα, η εξόρυξη φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 11,8 τοις εκατό. Θα ήθελα να επισημάνω 
ότι, όπως γνωρίζετε, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω των ενεργειών 
των δυτικών χωρών. Ως αποτέλεσμα, οι Ρώσοι παραγωγοί, εξαγωγείς φυσικού αερίου έχουν 
αποκομίσει ικανοποιητικά κέρδη τα τελευταία δύο χρόνια και έχουν αυξήσει σημαντικά τη 
συνεισφορά τους στον εθνικό προϋπολογισμό.

Συνολικά, πέρυσι τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 10% και 
ανέρχονται σε 27,8 τρισεκατομμύρια ρούβλια. Τούτου λεχθέντος, οι δαπάνες μας αυξήθηκαν επίσης



και με πολύ υψηλότερο ρυθμό, πιο αισθητά - κατά 25 τοις εκατό, ξεπερνώντας τα 31 
τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού ανήλθε σε 3,3 
τρισεκατομμύρια ρούβλια ή 2,3% του ΑΕΠ. Το αναφέραμε αυτό, και είπα επίσης ότι αυτό το 
επίπεδο ελλείμματος εξακολουθεί να είναι ένα από τα καλύτερα στοιχεία για την G20. Παρ' όλα 
αυτά, είναι σημαντικό να εργαστούμε με συνέπεια για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των 
δημοσιονομικών του κράτους. Σήμερα, πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό.

Και τώρα όσον αφορά τον πληθωρισμό. Αυτός διαμορφώθηκε στο 11,9%, στα τέλη του 2022, 
ποσοστό μικρότερο από αυτό που προέβλεπαν η Κεντρική Τράπεζα και η Κυβέρνηση και 
εκτιμάται ότι θα πέσει κάτω από τον στόχο του 4% κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Συνάδελφοι, πριν από λίγο καιρό αναφέρθηκα στις εκτιμήσεις σας ότι μπορεί να δούμε τον 
πληθωρισμό να πέφτει στο 5% το πρώτο τρίμηνο και ίσως και κάτω από το 4% το δεύτερο τρίμηνο.
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα πραγματικά ατομικά εισοδήματα και την οικονομία 
γενικότερα, καθώς η προβλέψιμη και συγκρατημένη διακύμανση των τιμών αποτελεί βασικό 
παράγοντα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αναθέρμανση της επενδυτικής 
δραστηριότητας ή την παροχή πιο προσιτών δανείων σε επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στον 
τομέα της πραγματικής οικονομίας.

Για να το επαναλάβουμε, ο πληθωρισμός επηρεάζει άμεσα τα ατομικά εισοδήματα. Φέτος, πρέπει 
να επιτύχουμε αισθητή, απτή αύξηση των πραγματικών μισθών και να βελτιώσουμε την 
ευημερία των ρωσικών νοικοκυριών.

Επίσης, η κατασκευή κατοικιών και υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη των 
περιφερειών. Από την άποψη αυτή, τα πήγαμε αρκετά καλά το 2022. Παραγγέλθηκε η κατασκευή 
ενός όγκου κατοικιών που αποτελεί ρεκόρ - 101,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα - το οποίο, 
πιστεύω, είναι κάτι που δεν έχουμε δει στην πρόσφατη ιστορία, και πιθανότατα ακόμη και στη 
Σοβιετική Ένωση.

Πέρυσι, πάνω από 27.000 χιλιόμετρα δρόμων επισκευάστηκαν και 1.600 χιλιόμετρα 
κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν. Ο στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να φέρουμε το 
85% των ομοσπονδιακών και των πιο πολυσύχναστων περιφερειακών αυτοκινητοδρόμων, 136.000 
χιλιόμετρα συνολικά, ποιοτικά σε επίπεδα πάνω από το συνηθισμένο. Οι κατάλογοι των σχετικών 
έργων, που υπολογίζονται σε 13 τρισεκατομμύρια ρούβλια, έχουν εγκριθεί και προγραμματίζεται, 
όπως όλοι γνωρίζουμε, να ολοκληρωθούν εντός πέντε ετών από το 2023 έως το 2027.

Είναι σημαντικό όχι μόνο να εφαρμοστούν τα εν λόγω σχέδια στο σύνολό τους, αλλά και να 
υλοποιηθούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Οι υψηλής ποιότητας και ασφαλείς δρόμοι 
αποτελούν τη βάση για την έναρξη νέων, πρόσθετων επενδυτικών σχεδίων στη βιομηχανία, στη 
γεωργία, για την οικοδόμηση κοινωνικών υποδομών και κατοικιών, για τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας των περιφερειών μας, συμπεριλαμβανομένων των νέων συστατικών κρατικών 
οντοτήτων της Ομοσπονδίας.

Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη των περιφερειακών υποδομών ανεβάζει τους ρυθμούς υλοποίησής
του. Τα δάνεια του προϋπολογισμού για τις υποδομές είναι το κλειδί για τη χρηματοδότηση αυτού 
του προγράμματος. Το Συμβούλιο Εθνικών Έργων, το οποίο ανέφερα νωρίτερα σήμερα, αποφάσισε
να επεκτείνει το όριο αυτών των δανείων κατά επιπλέον 250 δισεκατομμύρια ρούβλια φέτος. 



Επιπλέον, η χρηματοδότηση έργων με ομόλογα υποδομών αναμένεται να αυξηθεί στα 300 
δισεκατομμύρια ρούβλια.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, όπως ακριβώς και με το οδικό δίκτυο, έτσι και εδώ ο μηχανισμός 
προηγμένης χρηματοδότησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αλλά επίσης και οι υποδομές θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό σήμερα και να μου αναφέρετε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστούν 
αυτές οι αποφάσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθούμε 
σήμερα.

<...>

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ας συνοψίσουμε λοιπόν τα θέματα.

Συνολικά, όπως συζητήσαμε προηγουμένως, πιστεύω ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Το δήλωσα αυτό 
δημόσια νωρίτερα, αν και το γνωρίζουμε ούτως ή άλλως.

Προσέξτε, το 2022 ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμάς, αλλά καταφέραμε να διαχειριστούμε 
τους κινδύνους που προέκυψαν σε μεγάλο βαθμό απροσδόκητα. Δεν θα υπεισέλθω σε 
λεπτομέρειες ούτε θα κάνω εικασίες για το τι θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα, αλλά 
συνολικά ξεπεράσαμε με επιτυχία αυτούς τους σκοπέλους.

Θα επισημάνω τώρα το πιο σημαντικό πράγμα, και θα μπούμε σε λεπτομέρειες αργότερα: 
καταλαβαίνουμε συνολικά τι είδους κινδύνους θα αντιμετωπίσουμε το 2023. Δηλαδή, το 2022 δεν 
τους γνωρίζαμε και δεν τους καταλαβαίναμε, αλλά εξακολουθήσαμε να πλοηγούμαστε σε αυτούς 
τους χρηματοοικονομικούς, δημοσιονομικούς, διαρθρωτικούς και υλικοτεχνικούς κινδύνους, για να 
αναφέρω μερικούς. Πάντως περάσαμε μέσα από αυτό το «δάσος» χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί 
στη συνέχεια, παίρνοντας αποφάσεις στην πορεία.

Μπορούμε να δούμε το 2023 καλύτερα από την οπτική γωνία αυτών των κινδύνων. Οι κίνδυνοι που
σχετίζονται με την τεχνολογία και τις ελλείψεις των υποδομών δεν έχουν ξεπεραστεί. Έχουμε όμως 
μια σαφή ιδέα για το τι συμβαίνει και τι είδους πολυπλοκότητες θα προκύψουν στην πορεία.

Επομένως, αν το κατανοήσουμε αυτό, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να το χειριστούμε πολύ 
καλύτερα, καλύτερα ακόμη και από ό,τι το 2022. Είναι σημαντικό να δούμε τις εξελίξεις όπως 
αυτές προκύπτουν Είναι σημαντικό να μην υπερβάλλουμε ή να υποβαθμίζουμε τα πράγματα - 
πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στις εκτιμήσεις μας.

Ευτυχώς, έχουμε καλά αποτελέσματα στον αγροτικό τομέα χάρη σε μια σειρά από προηγούμενες 
αποφάσεις. Χωρίς αμφιβολία, πρέπει να δοθεί στον τομέα αυτό η ευκαιρία να κερδίσει κάποια 
χρήματα, ώστε να μπορέσει να επενδύσει στη συγκομιδή του 2023, στην επεξεργασία τροφίμων και
στην κτηνοτροφία.

Ο κ. Μισούστιν το ανέφερε νωρίτερα και θα ήθελα να το υπογραμμίσω και πάλι. Θέλω ο 
Πρωθυπουργός να φροντίσει προσωπικά και, αν χρειαστεί, να διασφαλίσει τα οικονομικά 
αποτελέσματα των αγροτοβιομηχανικών επιχειρήσεων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να εξάγονται τα 
πάντα εκτός της χώρας. Μπορεί να εξάγονται εν ριπή οφθαλμού, παρά τους περιορισμούς που 
υφίστανται στη διαδικασία του αφοδιασμού, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και τα ασφάλιστρα, το 
καταλαβαίνετε; Αυτό ήδη γίνεται.



Επομένως, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αποθέματα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα 
διαμορφωθούν τα αγροτικά αποτελέσματα το 2023. Δείτε τι συμβαίνει: στην Ευρώπη κάνει ζέστη, 
αλλά στο Τουρκμενιστάν - μίλησα με τον πρόεδρο [Σερντάρ Μπερντιμουχαμέντοφ] σήμερα και 
εκεί έχει μείον 25 βαθμούς Κελσίου. Στο Τουρκμενιστάν, σημειώστε το. Στο Ουζμπεκιστάν, έχει 
μείον 23 βαθμούς. Τι καιρό θα έχουμε εδώ; Ούτε εμείς μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά, πράγμα 
που σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε εξασφαλίσει σταθερά αποθέματα. Πρέπει να 
διατηρήσουμε αποθέματα, εδώ στη χώρα μας.

Έχουμε σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις υποδομές και τη γεωργία. Οι κατασκευές παρουσίασαν 
πολύ σημαντική ανάπτυξη. Πόσο είναι το ποσοστό κ. Κουσνούλιν; αν δεν κάνω λάθος, 5,6%;

Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Μαράτ Κουσνούλιν: Κ. Πρόεδρε, νομίζω ότι θα είναι γύρω στο 
6-6,5 τοις εκατό.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Βλέπετε. Τα προσωρινά νούμερα ήταν 5,6 τοις εκατό, αλλά τώρα έχουμε 6,5 
τοις εκατό, κάτι που είναι σπουδαίο νέο.

Ο τουρισμός και ο ενεργειακός τομέας στο σύνολό τους πάνε καλά. Οι υποδομές και η τεχνολογία 
στον τομέα των μεταφορών -αυτά που βλέπουμε να βρίσκονται στο προσκήνιο- είναι ακριβώς αυτό
που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω πολύ ότι ο κ. Μπελούζοφ θα συνεχίσει να εργάζεται για 
την υποκατάσταση των εισαγωγών στις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας. Φυσικά, αυτό ακριβώς 
κάνουμε στην πραγματικότητα: διαθέτουμε κονδύλια για τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους και 
διαπιστώνουμε ότι σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος. Οι δρόμοι και οι συναφείς βιομηχανίες 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ορισμένοι τομείς του ενεργειακού τομέα, όπως η βιομηχανία 
άνθρακα, επεκτείνονται. Πάντως πρέπει να έχουμε το νου μας.

Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα.


