
Владимир Путин: Запад Русији учинио услугу уводећи јој санкције. Потребно је да у основи свега буде домаћи развој
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Запад не схвата да је увођењем санкција натерао Русију да развија сопствени
интелектуални производ и то је веома добро, изјавио је руски председник
Владимир Путин.

  

  

„Наши злобници ни не схватају шта су урадили, натерали су нас, лење, који седимо на
минералним сировинама, да се позабавимо развојем сопственог интелектуалног
производа, и то је јако добро. Наравно, неуспеси се не смеју дозволити“, рекао је Путин
на састанку са руководиоцима инжењерских школа и њиховим индустријским
партнерима.

  

Према Путиновом мишљењу, Русија схвата могући средњорочни одложени негативни
ефекат санкција.
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„Постоје одређене тешкоће које тек треба да се превазиђу, али све иде како треба, ми
их превазилазимо, нема већих неуспеха, о чему сведочи стање у привреди. Схватамо
средњорочни одложени ефекат могућих негативних последица, али генерално, за сада
је све добро“, објаснио је Путин.

  

Руски председник такође сматра да ће се бивши страни партнери Русије на крају
вратити на руско тржиште. Како је навео, пре тога је потребно припремити се за такав
развој догађаја и попунити нише које су још слободне домаћим производима.

  

„Потребно је да у основи свега буде домаћи развој. Томе треба тежити и учинити што је
брже могуће. Јер када дојучерашњи страни партнери одлуче да се врате, а то ће се
кад-тад десити, неопходно је да тржиште буде заузето нашим произвођачима“, објаснио
је шеф државе.

  

Путин је додао да руска индустрија треба да развија конкуренцију у земљи, јер су се
стекле такве околности да постаје проблематично конкурисати страним произвођачима.

  

„Ако нема конкуренције из иностранства, она, наравно, треба да се развија унутар
земље, а затим у земљама ЕАЕУ, треба да се развија и у другим државама. Уосталом, и
тамо се производи техника, производи се у Кини, у другим земљама“, констатовао је
Путин.

  

Као одговор на специјалну војну операцију Русије у Украјини, западне земље почеле су
да уводе нове антируске санкције. Портпарол Кремља Дмитриј Песков приметио је да су
то веома озбиљна ограничења, али се Русија за њих унапред припремала. Са своје
стране, шеф руске дипломатије Сергеј Лавров изјавио је да су стране компаније које
одбијају да послују са Русијом то учиниле под огромним притиском, али да ће Русија
решити све проблеме са економијом које јој Запад ствара.

  

(Спутњик)
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