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Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν χάσει μια τόσο σημαντική 
πτυχή της ομιλίας του Προέδρου, καθώς οι θέσεις αυτές αποτελούν την έννοια των βασικών 
κατευθύνσεων που υιοθετούν τα ανώτερα κλιμάκια εξουσίας στη Ρωσία.

Η ομιλία είναι μακροσκελής, γι' αυτό θα περιοριστώ να επισημάνω τα πιο σημαντικά σημεία .

Η πρώτη αρχή είναι το «άνοιγμα». Το Σιδηρούν Παραπέτασμα αποκλείεται. Πρέπει να 
αναπτύξουμε την οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών, μεταξύ άλλων και με τη Δύση. Η 
Ρωσία είναι αποφασισμένη να αναπτύξει την επιστημονική, τεχνολογική, πολιτιστική, 
ανθρωπιστική και αθλητική συνεργασία, με βάση τις αρχές της ισότητας και του σεβασμού των 
εταίρων.

Η κυβέρνηση θα συμβάλει στην οικοδόμηση εμπορικών σχέσεων με το εξωτερικό μέσω της 
δημιουργίας συνδέσμων εφοδιασμού και συνεργασίας, διαδρόμων μεταφοράς και υλικοτεχνικών 
υποδομών προκειμένου οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται στο εθνικό νόμισμα.

Η δεύτερη αρχή είναι η εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές ελευθερίες. Η αρχή αυτή βασίζεται 
στη προσαρμογή του Ποινικού Κώδικα, του φορολογικού κώδικα και στη μείωση των διοικητικών 
ελέγχων και της γραφειοκρατίας.

Μείωση του διοικητικού φόρτου, αναστολή των προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων στις 
επιχειρήσεις, κατάργηση των ασαφών κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας όσον αφορά τα 
οικονομικά εγκλήματα, μείωση του χρονικού ορίου της παραγραφής των φορολογικών 
εγκλημάτων, αποποινικοποίηση ορισμένων οικονομικών εγκλημάτων, αύξηση του ορίου για τη μη 
καταβολή τελωνειακών και άλλων πληρωμών, παράταση του χρόνου της προκαταρκτικής έρευνας.

Η τρίτη αρχή είναι η υπεύθυνη και ισορροπημένη μακροοικονομική πολιτική.

Αυτό προϋποθέτει αυστηρές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές! Η κυβέρνηση καλείται να
προετοιμάσει έναν νέο δημοσιονομικό κανόνα, ο οποίος πρέπει να διασφαλίζει την 
προβλεψιμότητα της δημοσιονομικής πολιτικής και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της εξωτερικής οικονομικής συγκυρίας.

Η τέταρτη αρχή είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Εδώ όλα είναι ξεκάθαρα: μείωση των 
ανισοτήτων, καταπολέμηση της φτώχειας, αναπροσαρμογή των κοινωνικών επιδομάτων και των 
συντάξεων, αύξηση των εισοδημάτων, καταπολέμηση των αρνητικών τάσεων στο δημογραφικό 
πρόβλημα κ.ο.κ.

Η μείωση της φτώχειας είναι ο κύριος δείκτης της αποτελεσματικότητας των αρχών και του 
κράτους στο σύνολό του. Επιπλέον, φέτος θα πρέπει να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα, παρά τις 
αντικειμενικές δυσκολίες, και αυτό το καθήκον έχει τεθεί ενώπιον της κυβέρνησης.

Οι συντάξεις, ο κατώτατος μισθός και το κόστος ζωής έχουν αναπροσαρμοστεί κατά 10%. Το 
προνομιακό επιτόκιο για τα ενυπόθηκα δάνεια μειώθηκε από 9% σε 7%. 12 εκατομμύρια για τη 
Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη και έξι εκατομμύρια για τις υπόλοιπες περιοχές.

Η πέμπτη αρχή είναι η ταχύτερη ανάπτυξη των σύγχρονων υποδομών.



Επισκευή του 85% των δρόμων εντός 5 ετών, εκσυγχρονισμός των κατοικιών και των δημόσιων 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (40% των δικτύων πρέπει να αντικατασταθούν και 3% των δικτύων 
που φθείρονται ετησίως με νέο ποσοστό αντικατάστασης 2%). Ανάπτυξη ενός άνετου αστικού 
περιβάλλοντος σε μικρές πόλεις και ιστορικούς οικισμούς - 20 δισεκατομμύρια για το 2023-2024. 
Αστική ανανέωση στην Άπω Ανατολή. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών. Προστασία της λίμνης Βαϊκάλης, ανάπτυξη καθαρών πράσινων τεχνολογιών.

Η έκτη αρχή είναι η επίτευξη πραγματικής τεχνολογικής κυριαρχίας, δημιουργώντας ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα οικονομικής ανάπτυξης που δεν εξαρτάται από ξένους θεσμούς για 
κρίσιμα στοιχεία.  Δεν είναι όλα τόσο απλά - αυτό το σημαντικό σημείο θα συζητηθεί σε άλλο 
άρθρο.

Προσθήκες σχετικά με την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

▪ Δάνεια του προϋπολογισμού για τις υποδομές. Αυτά εκδίδονται για 15 χρόνια με επιτόκιο 3%.

▪ Βιομηχανικά ενυπόθηκα δάνεια. Πρόκειται για μακροπρόθεσμα δάνεια με ευνοϊκούς όρους και 
επιτόκιο 5%.

▪ Η έμφαση της στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να μετατοπιστεί από τα 
δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης σε μηχανισμούς τραπεζικού δανεισμού με βάση την αγορά.

▪ Οι επιχειρήσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς έχουν τη δυνατότητα να καθυστερήσουν την 
καταβολή ασφαλίστρων για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, οι μεταποιητικές 
εταιρείες έχουν περισσότερες επιλογές - θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν και από την αναβολή 
της υποχρέωσης στο τρίτο τρίμηνο.

▪ Χρηματοδότηση του έργου μέσω της VEB με χρήματα ύψους 120 δισεκατομμυρίων ρουβλίων από
το Εθνικό Ταμείο Πρόνοιας

▪ Μακροπρόθεσμες συμφωνίες μεγάλων εταιρειών και της κυβέρνησης με την Κρατική Πλατφόρμα 
Υποστηριξης Επιχειρηματιών (ΠΥΕ) για την εξασφάλιση της απορρόφησης των προϊόντων τους.

Ανάπτυξη βιομηχανικών συμπλεγμάτων στη Ρωσία

ποια σημεία μπορούν να επισημανθούν στο ζήτημα αυτό (όσο το δυνατόν συντομότερα από την 
παρουσίαση):

Το πρώτο είναι η χρηματοδότηση. Τα έργα που δρομολογούνται σε τέτοιες ομάδες θα πρέπει να 
λαμβάνουν μακροπρόθεσμες, προσιτές πιστώσεις,έως και γιαα δέκα έτη και με επιτόκιο που δεν θα 
υπερβαίνει το 7% σε ρούβλια.

Το δεύτερο είναι η φορολογία. Στα συμπλέγματα αυτά, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί χαμηλό 
επίπεδο τεκμαρτών φόρων, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Το τρίτο είναι η στήριξη της παραγωγής στο αρχικό, πρώιμο στάδιο, ώστε να διαμορφωθεί ένα 
πακέτο παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επιδοτήσεων για την αγορά τελικών 
προϊόντων των επιχειρήσεων αυτών.



Το τέταρτο, είναι η απλοποίηση των διοικητικών υποχρεώσεων και διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ελάχιστων ή μηδενικών ελέγχων, καθώς και η λειτουργία των 
επιχειρήσεων σε ένα άνετο και ξεκούραστο καθεστώς φορολογικής και τελωνειακής 
παρακολούθησης.

Το πέμπτο είναι, να δημιουργηθούν μηχανισμοί για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ζήτησης για νέα καινοτόμα προϊόντα που μόλις εισέρχονται στην αγορά. Η εν λόγω προνομιακή 
μεταχείριση και οι αντίστοιχοι βιομηχανικοί θύλακες θα πρέπει να τεθούν σε λειτπυργία ήδη από 
την 1η Ιανουαρίου 2023.

Κατά τη προσωπική μου γνώμη. Αυτό που λείπει από όλα αυτά είναι το κυριότερο - δηλαδή, η 
αντιστάθμιση της έλλειψης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης μπροστά στην απαγορευτική 
μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επενδύσουν χωρίς να έχουν κατανοήσει την κατεύθυνση της 
κυβερνητικής πολιτικής και χωρίς ρεαλιστική εκτίμηση του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
κόστους.

Τα πάντα αλλάζουν ταχύτατα - το κόστος χρηματοδότησης, οι υλικοτεχνικές συνδέσεις, οι μέθοδοι 
διακανονισμού, οι εγγυήσεις ασφάλειας περιουσιακών στοιχείων και η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Τη μία ημέρα οι ξένοι αντισυμβαλλόμενοι 
λειτουργούν, την επόμενη ημέρα όχι. Τώρα συνάπτουν συμβάσεις, αύριο θα αρνηθούν να 
συνεργαστούν και ούτω καθεξής. Ο συνδυασμός των παραγόντων κινδύνου καταντά 
δυσβάστακτος.

Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να υπολογιστεί η κερδοφορία ενός έργου, η περίοδος αποπληρωμής, 
άρα είναι αδύνατο να προγραμματιστούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η έλλειψη 
εμπιστοσύνης και οι ασαφείς προοπτικές εμποδίζουν τις επενδύσεις.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μίλησα για την αυξανόμενη εμπλοκή του κράτους στην 
οικονομία. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται από υποχρεώσεις έναντι πιστωτών, μετόχων και 
αντισυμβαλλομένων, γεγονός που επιβάλλει πολλούς περιορισμούς στον χώρο ελιγμών.  Οι 
επιχειρήσεις έχουν έναν στενό και πολύ περιορισμένο ορίζοντα προγραμματισμού στον πυρήνα 
τους, εκτός αν πρόκειται για μια μεγαλοεταιρεία με έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο μετασχηματισμός και η διαρθρωτική μετάβαση της οικονομίας συνεπάγονται αυξανόμενη 
αβεβαιότητα, δηλαδή οι παλιοί δεσμοί διακόπτονται και οι παλιές αντιλήψεις παύουν να 
λειτουργούν. Η επιχειρηματική αποτελεσματικότητα μειώνεται καθώς μειώνεται η διάθεση 
ανάληψης κινδύνου και, κατά συνέπεια, η δυναμική των επενδύσεων έχει αρνητική πορεία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το κράτος πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για να αντισταθμίσει το 
έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τον ιδιωτικό τομέα, με την ανάληψη κεντρικών πρωτοβουλιών 
στο σχεδιασμό της οικονομίας και τον έλεγχο της εφαρμογής της.


