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Η Δύση δεν έχει καμία σχέση με το μέλλον: η ενσωμάτωση των τσιπ, η τεχνητή νοημοσύνη και η 
απανθρωποποίηση, η ΛΟΑΤ κοινότητα, η καταστροφή της οικογένειας, το τέλος κάθε μορφής 
ανθρώπινης ταυτότητας, αυτή είναι η εικόνα του θανάτου, όχι μέλλοντος.

Σήμερα αντιμετωπίζουμε τα θεμελιώδη ερωτήματα της ύπαρξής μας. Και μια ειδική στρατιωτική 
επιχείρηση είναι ο καταλύτης για αυτή τη διαδικασία κατανόησης της θέσης μας στον κόσμο και 
φυσικά χρειαζόμαστε μια εικόνα του μέλλοντος. Εφιστώ την προσοχή σας στην ειδική στρατιωτική
επιχείρηση που αρχικά εξαγγέλθηκε ως αποναζιστικοποίηση, αποστρατιωτικοποίηση - 
καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για την Ουκρανία - τώρα τα διακυβεύματα έχουν αρχίσει 
σταδιακά να αυξάνονται σε αυτή τη σύγκρουση.

Ήδη όλοι λένε ότι πρόκειται για έναν παγκόσμιο υβριδικό πόλεμο, αν και ήταν σαφές από την αρχή
ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση (ΕΣΕ) πρέπει να εξεταστεί σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. 
Τώρα πλέον πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι πρόκειται για έναν πολιτισμικό πόλεμο, 
όπου διάφορα συστήματα κοσμοθεωριών έρχονται αντιμέτωπα μεταξύ τους. Είναι σαφές ότι 
πρόκειται για έναν πόλεμο μεταξύ του καλού και του κακού και έναν πόλεμο για την επιβίωση 
της ανθρωπότητας μακροπρόθεσμα.

Πριν μιλήσουμε για την εικόνα του μέλλοντός μας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα 
πρότυπα της μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης. Εμείς - αναφέρομαι
στην ομάδα επιστημόνων της Ακαδημίας Επιστημών, που εργάζονται πάνω σε μακροχρόνιους 
κύκλους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης - καταφέραμε πρώτα απ' όλα να προβλέψουμε 
αυτόν τον συγκεκριμένο πόλεμο το 2022. Το '14 ήταν σαφές ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζαμε, η
συνέπεια της οποίας ήταν η επανένωση της Κριμαίας, ήταν βέβαιο ότι θα επηρέαζε ολόκληρο τον 
Ρωσικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της επικράτειας της Ουκρανίας. Είχα μάλιστα εκδώσει ένα 
βιβλίο με τίτλο «Ο τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος: Οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει και ηττώνται».

Κάπου, αυτό που βλέπουμε σήμερα ήταν απολύτως σχεδόν επακριβώς διατυπωμένο, 
συμπεριλαμβανομένου της αριθμητικής δύναμης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΕΔ) και 
του ρόλου των Αμερικανών και των Βρετανών σε αυτή την κατοχή της Ουκρανίας, καθώς και της 
καλλιέργειας του Ουκρανικού Ναζισμού. Όλα αυτά έχουν προβλεφθεί σχεδόν με κάθε λεπτομέρεια.
Συνεχίζουμε την έρευνά μας. Σύμφωνα με την οποία η αντιπαράθεση κορυφώνεται το 2024. 
Πρόκειται για μια πρόβλεψη που έκανε ο συνάδελφός μου πριν από 10 χρόνια, όταν δεν υπήρχε 
τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση και πριν από το 2014. Και τότε δεν υπήρχε ο σχεδιασμός των 
νέων μας επταετών πολιτικών κύκλων.

Και κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής φάσης, έχει ήδη αναδυθεί μια νέα τεχνολογική δομή, 
ένα γνωστό σύμπλεγμα νανομηχανικών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, το οποίο 
εξελίσσεται όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στους τρόπους διεξαγωγής του πολέμου. Αλλά και 
στους τρόπους του πολέμου. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο έναν 
αντίπαλο που εδρεύει στο Πεντάγωνο και την MI6. Τα στρατεύματά μας αντιμετωπίζουν την 
τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται ήδη για τον πόλεμο ενός νέου τεχνολογικού παραδείγματος.

Αλλά ένα ακόμη πιο σημαντικό σημείο είναι η αλλαγή των παγκόσμιων οικονομιών στο πλαίσιο 
του σημερινού μας θέματος. Η μετατόπιση των παγκόσμιων οικονομιών είναι μια διαδικασία που 



συμβαίνει μία φορά τον αιώνα και κατά τη διάρκεια της οποίας αλλάζει το σύστημα 
διακυβέρνησης. Παλαιότερα, θα την αποκαλούσαμε διαδικασία κοινωνικοπολιτικής επανάστασης, 
αλλά, κρίνοντας από τη σημερινή οπτική γωνία, πρόκειται για μια καίρια αλλαγή στους θεσμούς 
των παγκόσμιων οικονομικών σχέσεων, των σχέσεων παραγωγής και ολόκληρου του συστήματος 
κοινωνικοοικονομικής διακυβέρνησης, η οποία συνοδεύεται από μια αλλαγή στα κέντρα της 
παγκόσμιας οικονομίας.

Η παγκόσμια οικονομία μετατοπίζεται ταχύτατα προς τη Νοτιοανατολική Ασία, η οποία ήδη 
αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης του ακαθάριστου προϊόντος σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Και σε αυτό το νέο κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας έχει διαμορφωθεί ένα εντελώς 
διαφορετικό σύστημα διακυβέρνησης σε σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα. Πρέπει να πω ότι 
πρόκειται για την αλλαγή των προτύπων της παγκόσμιας οικονομίας, όπως βλέπετε στην παραπάνω
εικόνα. Πρόκειται για παγκόσμιες οικονομίες που αλλάζουν μία φορά τον αιώνα. Και παρακάτω 
είναι το τεχνολογικό στάδιο, με κύκλο αλλαγής φάσης για τα επόμενα περίπου 50 χρόνια.

Τα τεχνολογικά στάδια είναι γνωστά στη βιβλιογραφία ως μακρά κύματα του Κοντράτιεφ ή, 
ακριβέστερα, οι κύκλοι ζωής των τεχνολογικών σταδίων και η φάση ανάπτυξής τους είναι ένα 
μακρύ κ«ύμα του Κοντράτιεφ». Η φάση ανάπτυξης μιας παγκόσμιας οικονομικής τάξης είναι ένας 
αιωνόβιος κύκλος συσσώρευσης κεφαλαίου.

Μια φορά στη διάρκεια ενός αιώνα, υπάρχει μια επικίνδυνη αντήχηση όταν βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια τεχνολογική επανάσταση, μια κοινωνικοοικονομική επανάσταση και μια 
κοινωνικοπολιτική επανάσταση ταυτόχρονα. Σε αυτή τη διαδικασία, δεν αλλάζει μόνο η 
τεχνολογία, αλλά και η νοοτροπία. Αυτό που αλλάζει είναι η ιδεολογία, αν θέλετε.

Ως παράδειγμα, ας πάρουμε την προηγούμενη φάση της αλλαγής της παγκόσμιας οικονομικής 
τάξης. Πρόκειται για μια διαδικασία που, δυστυχώς, συμβαίνει πάντα μέσω των παγκόσμιων 
πολέμων. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι σε αυτή την περίπτωση οφείλονται στο γεγονός ότι η άρχουσα 
ελίτ του προηγούμενου κέντρου της παγκόσμιας οικονομίας δεν θέλει να εγκαταλείψει την 
ηγεμονία της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσει, για να μην 
αναφερθούμε στο ξέσπασμα του παγκόσμιου πολέμου. Πριν από 100 χρόνια, ο κόσμος πέρασε από 
δύο πολέμους, τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με μια μεγάλη ύφεση στο 
ενδιάμεσο, όταν το αποικιοκρατικό οικονομικό σύστημα αντικαταστάθηκε από την ιμπεριαλιστική 
τάξη πραγμάτων.

Η αποικιοκρατική παγκόσμια τάξη είναι ένα σύστημα εργασιακών σχέσεων που βασίζεται στην 
ιδιωτική οικογενειακή επιχείρηση. Από πολιτική άποψη, η Βρετανική Αυτοκρατορία είχε το 
μεγαλύτερο περιθώριο για αυτή την παγκόσμια οικονομία. Όπου ο συνδυασμός των θεσμών της 
κρατικής διοίκησης -πυρήνας της οποίας ήταν η μοναρχική διακυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας-
και της ιδιωτικής καπιταλιστικής επιχειρηματικότητας γέννησε την αγγλική αστική ολιγαρχία, η 
οποία κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλα μονοπώλια τύπου εμπορίου και παραγωγής, τα οποία 
εξασφάλιζαν την κυριαρχία της Βρετανίας στις θάλασσες και τους ωκεανούς.

Πρόκειται για την παγκόσμια οικονομία των αποικιών, όπου η Ρωσική Αυτοκρατορία διαδραμάτισε
επίσης σημαντικό ρόλο. Το πρότυπο αυτό εξάντλησε τις δυνατότητες ανάπτυξής του στα τέλη του 
δέκατου ένατου αιώνα. Αυτό συνέβη επειδή εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες χρήσης δουλεμπορικών 
εργατικών χεριών.  Το μοντέλο περιγράφεται καλά από τον Μαρξ. Όταν οι άνθρωποι διακινούνταν 
ως ζωντανά εμπορεύματα, σε τεράστια κλίμακα - όχι μόνο στις αποικίες, αλλά και στις 
μητροπόλεις. Οι άνθρωποι υφίσταντο εκμετάλλευση για 12 ώρες την ημέρα χωρίς ρεπό. Το 
ιδιωτικό κεφάλαιο χρησιμοποιούσε αυτή την εργασία ως κύρια πηγή πλουτισμού του. Δεν υπήρχε 



εργατικό δίκαιο, συνδικάτα και κοινωνικό κράτος. Όλα αυτά προέκυψαν μέσω της ιμπεριαλιστικής 
τάξης πραγμάτων.

Αλλά στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η Βρετανία είχε φτάσει στα όρια της 
ανάπτυξης και χώρες με πιο προοδευτικά συστήματα διακυβέρνησης άρχισαν να την ακολουθούν. 
Συμπεριλαμβανομένων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της Γερμανίας, της Αυστροουγγαρίας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες υποκίνησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα η Βρετανία να γίνει παγκόσμιος ηγέτης. Φαινομενικά 
ενισχύθηκε όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά μόλις 20 χρόνια αργότερα απορροφήθηκε από τη 
Μεγάλη Ύφεση. Κανένα μέτρο για τη διάσωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας δεν βοήθησε. Στη 
συνέχεια - όπως οι ΗΠΑ εναντίον της Κίνας σήμερα - εξαπέλυσαν εμπορικό πόλεμο εναντίον των 
ΗΠΑ, επιβάλλοντας εμπάργκο στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων.

Η Βρετανική Αυτοκρατορία, αν και παρέμεινε μεταξύ των νικητών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τη νίκη της λόγω του αρχαϊκού συστήματος διακυβέρνησής 
της. Δεν ήταν πλέον λειτουργικό. Δεν σημείωνε πλέον καμία οικονομική πρόοδο. Η οικονομική 
ανάπτυξη που βασιζόταν στην εκμετάλλευση της δουλεμπορικής εργασίας είχε πάψει να παράγει 
πλεονάζον προϊόν. Η Βρετανική Αυτοκρατορία κατέρρευσε μόλις δύο χρόνια μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς τώρα από την άποψη της ιστορικής αναλογίας.

Μια νέα παγκόσμια οικονομία. Την ονομάσαμε ιμπεριαλιστική επειδή για πρώτη φορά στον κόσμο 
περιλάμβανε σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη. Τα δύο τρίτα του κόσμου. Το άλλο τρίτο ήταν η 
Σοβιετική Ένωση. Η παγκόσμια οικονομία της βασιζόταν σε ένα κοινωνικό κράτος, σε 
καθετοποιημένες μεγάλες παραγωγικές δομές. Σχετικά με την έκδοση (εκπομπή) χρήματος και τη 
χρήση του χρήματος όχι τόσο ως κεφαλαίου, αλλά ως εργαλείου χρηματοδότησης της οικονομικής 
ανάπτυξης.

Συνολικά, η παγκόσμια οικονομική τάξη είχε τρεις ιδεολογικές προσεγγίσεις. Τα δύο πρώτα είναι 
γνωστά σε εμάς. Το σοβιετικό σύστημα με επιστημονικές και παραγωγικές ενώσεις υπό την ηγεσία 
του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο οικοδόμησε τον σοσιαλισμό με προοπτική τον 
κομμουνισμό. Το αμερικανικό σύστημα, το οποίο βασιζόταν στις πολυεθνικές εταιρείες και στην 
απεριόριστη έκδοση του δολαρίου, που τους επέτρεπε να επιζητούν την παγκόσμια επεκτατικότητα.

Ας σημειωθεί ότι η αποικιοκρατική παγκόσμια τάξη ήταν στην πραγματικότητα εντελώς μη 
ανταγωνιστική. Η Βρετανία έχασε τον πόλεμο στην Ευρώπη από τον Γερμανικό φασισμό μέσα σε 
μόλις δύο χρόνια και μόνο η δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης και η βοήθεια των Ηνωμένων 
Πολιτειών, μιας χώρας που είχε ήδη ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης, κατάφεραν να συντρίψουν 
αυτό το φασιστικό σενάριο. Και τότε ήταν που πέθανε το αποικιοκρατικό σύστημα της Βρετανίας.

Συνεπώς, αυτή η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι η αλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας περνάει μέσα 
από την αλλαγή της συνείδησης της κοινής γνώμης, φυσικά. Και η ανάδυση ενός νέου συστήματος 
διακυβέρνησης, το οποίο αφορά πρωτίστως τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, δεν μπορεί παρά να 
συνδυαστεί με ένα νέο σύστημα ιδεών, απόψεων και αρχών.

Μια παρόμοια διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Μεταβαίνουμε από 
μια νέα ιμπεριαλιστική παγκόσμια οικονομική τάξη όπου παρέμειναν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. 
Εκεί, η μετάβαση αυτή ξεκίνησε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Συνεχίζεται εδώ και 
30 χρόνια, όπως και πριν από 100 χρόνια. Ακριβώς όπως η προηγούμενη μετάβαση διήρκεσε από 
το 14 έως το 1947. Έτσι, η τρέχουσα μετάβαση διαρκεί για το ένα τρίτο του αιώνα.



Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία ήταν η πρώτη που απέτυχε να αντέξει τις 
απαιτήσεις της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, βλέπουμε τώρα την κατάρρευση των 
ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον ο παγκόσμιος ηγέτης. Σε μια προσπάθεια να λύσουν την παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση με την άντληση χρήματος, οι ΗΠΑ προκάλεσαν την κατάρρευση 
ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον πληθωρισμό που έφτασε το 30%.

Είδαμε την αυτο-απομυθοποίηση του αμερικανικού συστήματος στις τελευταίες προεδρικές 
εκλογές, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν στημένες. Η Αμερική δεν αποτελεί πλέον μια 
ελκυστική εικόνα. Επιπλέον, σε σύγκριση με την Κίνα και την Ινδία, οι οποίες τα πάνε περίφημα τα
τελευταία 15 χρόνια, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ, παρά τον τετραπλασιασμό της νομισματικής τους 
βάσης, απέτυχαν να αποκτήσουν βιώσιμη οικονομική βάση. Η αποδοτικότητα του δυτικού 
συστήματος διακυβέρνησης - αν το πάρετε με όρους αποδοτικότητας - η νομισματική εκπομπή 
είναι 20-25%. Μόνο κάθε 4ο ή 5ο ευρώ που εκδίδεται πηγαίνει στον παραγωγικό τομέα.

Η Κίνα και η Ινδία έχουν αναπτύξει ένα ριζικά διαφορετικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο 
συνδυάζει τον στρατηγικό κεντρικό σχεδιασμό με τον ανταγωνισμό της αγοράς, στο οποίο η 
κυβέρνηση διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση της κυκλοφορίας του χρήματος και 
παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στο χρήμα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον αυτό οδηγεί στην 
αύξηση του δημόσιου πλούτου.

Όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας η παλαιά παγκόσμια οικονομία
θα έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό και ότι ο πυρήνας του ασιατικού κύκλου συσσώρευσης - 
Κίνα, Ινδία, Ινδοκίνα, Ιαπωνία, Κορέα - θα είναι ήδη απόλυτα κυρίαρχος σε όλους τους 
μακροοικονομικούς δείκτες.

Αυτή η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη, αλλά όσο πιο κοντά σε όλους είναι αυτή η σαφής 
μετάβαση, τόσο λιγότερη δύναμη υπάρχει στον πυρήνα της παλιάς παγκόσμιας οικονομικής τάξης, 
τόσο πιο επιθετικοί γίνονται. Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ο ίδιος μηχανισμός υβριδικού πολέμου 
που χρησιμοποίησαν οι Βρετανοί τόσο στον Πρώτο όσο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Τους αποκαλούμε υβριδικούς πολέμους επειδή οι πόλεμοι διεξήχθησαν για εδαφικές διαφορές.

Στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων σήμερα, οι πόλεμοι διεξάγονται για τη συνείδηση, το μυαλό 
των πολιτών των διαφόρων χωρών και, σε αντίθεση με τον προηγούμενο αιώνα, ο σημερινός 
πόλεμος είναι ένας πόλεμος για την κυριαρχία στη συλλογική συνείδηση. Επομένως, το κύριο 
μέτωπο είναι το μέτωπο της πληροφόρησης και της γνώσης. Εδώ τα ζητήματα ιδεολογίας είναι 
υψίστης σημασίας.

Το δεύτερο πιο σημαντικό μέτωπο είναι το νομισματικό, όπου εξακολουθούν να κυριαρχούν οι 
ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο στην τρίτη θέση βρίσκονται τα τανκς, οι πύραυλοι και τα 
αεροπλάνα, τα οποία στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον υβριδικό παγκόσμιο 
πόλεμο για να τιμωρήσουν τους ηττημένους. Δηλαδή, να φοβίσουν και να καταστρέψουν κάθε 
διάθεση αντίστασης και άλλα παρόμοια.

Όπως ακριβώς η Βρετανία εξαπέλυσε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν συνειδητοποίησε ότι η 
συνδυασμένη δύναμη της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Αυστροουγγαρίας ήταν ήδη μεγαλύτερη 
από τη Βρετανία, με λίγα μόνο χρόνια να της απομένουν για να πετύχει μια επανάσταση στην 
παγκόσμια ηγεσία, έτσι και η Αμερικανική άρχουσα ελίτ έχει εξαπολύσει έναν παγκόσμιο υβριδικό 
πόλεμο. Ταυτόχρονα, όπως βλέπουμε, εξελίσσεται ένας εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον της 
Κίνας. Ο πόλεμος των κυρώσεων εναντίον μας συνεχίζεται για περισσότερα από 8 χρόνια - και 
αυτή η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων κορυφώνεται σήμερα με τα δραματικά γεγονότα 
στα οποία έχουμε εμπλακεί πλήρως αυτή τη στιγμή.



Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και της προηγούμενης, της 
ιμπεριαλιστικής; Προσέξτε, το κράτος που σχηματίζεται σήμερα στην Κίνα και την Ινδία, 
απορροφά όλα τα επιτεύγματα της κρατικής οικοδόμησης των προηγούμενων εποχών. Είναι ένα 
κοινωνικό κράτος. Είναι ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα κυρίαρχο
κράτος. Με άλλα λόγια, η ιδιαιτερότητα της νέας παγκόσμιας τάξης είναι ότι το ηγετικό κράτος δεν
προσπαθεί να επιβάλει το μοντέλο του σε όλα τα άλλα κράτη.

Αν η ιμπεριαλιστική παγκόσμια τάξη είχε τρία μοντέλα, δύο από τα οποία πέτυχαν - το σοβιετικό 
και το αμερικανικό, και το τρίτο, το οποίο δεν πέτυχε - το γερμανοφασιστικό. Προσπάθησαν να 
ξαναφτιάξουν ολόκληρο τον κόσμο κατ' εικόνα τους. Να δημιουργηθούν τα ίδια φράκταλς (σ. μ. 
κλάσματα, πρότυπα) παντού, όπως στο κέντρο.

Η παγκόσμια οικονομική κυριαρχία αποκαθίσταται στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Αυτό 
είναι ένα θεμελιωδώς σημαντικό σημείο. Το κράτος σε αυτή τη νέα παγκόσμια οικονομική τάξη 
αποκαθιστά τις ηθικές αξίες. Είναι ένα ανθρώπινο, δίκαιο, πνευματικό, υπεύθυνο και, εν ολίγοις, 
ιδεολογικά, σοσιαλιστικό κράτος.

Επιπλέον στην Κίνα, βλέπουμε τη γνωστή εικόνα του Κομμουνιστικού Κόμματος στην κορυφή 
αυτού του κράτους. Στην Ινδία, η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, ας μην αποκλείσουμε τον 
«Γκαντιανό σοσιαλισμό». Όλες αυτές οι παραδόσεις είναι ζωντανές και τα μοντέλα διακυβέρνησης 
στην Κίνα και στην Ινδία είναι μάλλον παρόμοια. Κρατικός έλεγχος του τραπεζικού συστήματος, 
απεριόριστες πιστώσεις για την ανάπτυξη της παραγωγής, και αξιοποίηση της αγοράς για την 
οικονομική αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού μέσα σε αυτή.

Το κράτος τονώνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, και τις τονώνει απεριόριστα, εφόσον παράγουν 
κέρδος. Ως εκ τούτου, αποβλέπει στη προαγωγή της ευημερίας των ανθρώπων. Αν η ιδιωτική 
επιχείρηση είναι καταστροφική, κερδοσκοπική, προσπαθεί να βγάλει κέρδος αποσταθεροποιώντας 
την οικονομία, εμποδίζεται αυστηρά. Τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία έχουν αυστηρούς 
συναλλαγματικούς ελέγχους και δεν επιτρέπουν την εξαγωγή κεφαλαίων. Τα δάνεια χορηγούνται με
επιτόκιο από 0% έως 4-6%, ανάλογα με την ιεράρχηση των δανείων. Η στοχευμένη έκδοση 
πιστώσεων χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού.

Το ονομάσαμε ολοκληρωμένο επειδή το κράτος συσπειρώνει ολόκληρη την κοινωνία. 
Συγκεντρώνει διάφορες κοινωνικές ομάδες γύρω από το κύριο κριτήριο που είναι η αύξηση της 
δημόσιας συλλογικής ευημερίας. Κατά συνέπεια, ολόκληρη η οικονομική πολιτική βασίζεται σε 
αυτό το κριτήριο. Ας συγκρίνουμε την ουσία της οικονομικής πολιτικής στη νέα οικονομική τάξη.

Εδώ, συγκρίνοντας την με τα υφιστάμενα μοντέλα της συναίνεσης της Ουάσινγκτον, θα επιστήσω 
την προσοχή στην κύρια διαφορά. Πρώτον, ο σκοπός της οικονομίας δεν είναι να βγάζει χρήματα 
με οποιονδήποτε τρόπο. Στόχος της οικονομίας είναι η αύξηση της κοινωνικής ευημερίας.

Εξ ου και ο στρατηγικός σχεδιασμός, εξ ου και η χρήση του χρήματος ως εργαλείο. Ως εκ τούτου, 
προοδευτική φορολογία και πρακτικά μέτρα για τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όλες 
οι απαιτήσεις ενός κράτους πρόνοιας αφορούν την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Τα 
οποία θα πρέπει να είναι δωρεάν και να εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή του ανθρώπινου 
κεφαλαίου με όσο το δυνατόν πληρέστερο τρόπο. Το φορολογικό σύστημα του δημοσιονομικού 
προϋπολογισμού είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη και όχι απλώς στην «αστυνόμευση των 
γραφειοκρατικών κρατικών λειτουργιών». Οι τιμές ρυθμίζονται με βάση τις επιδιωκόμενες 
αναλογίες της οικονομικής αναπαραγωγής.



Στις εργασιακές σχέσεις κυριαρχεί η συνεργασία, ο ανταγωνισμός μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου 
εξαφανίζεται οριστικά. Η κυρίαρχη μορφή ιδιωτικής ιδιοκτησίας στην αντίληψή μας είναι η λαϊκή 
επιχείρηση. Μια επιχείρηση στην οποία οι εργαζόμενοι είναι οι ιδιοκτήτες.

Με αυτόν τον τρόπο η Huawei, η Xiaomi και άλλες αναπτύσσονται από συνεταιρισμούς. Πρόκειται
λοιπόν για μια οικονομία κοινωνικής εταιρικής σχέσης, όπου το χρήμα, τα κέρδη και όλα αυτά που 
μαστίζουν την οικονομία μας με την απόσυρση του κεφαλαίου, όλα αυτά περιορίζονται στο 
σύστημα οικονομικής ρύθμισης, ώστε να αυξάνονται τα εισοδήματα των ανθρώπων. Και ο 
επιχειρηματίας εξελίσσεται ανάλογα με τη συμβολή του στην αύξηση της κοινωνικής ευημερίας.

Και εδώ δεν τίθεται θέμα αν χρειάζεται βιομηχανική πολιτική, αγροτική πολιτική, επιστημονική και
τεχνολογική πολιτική. Όλοι αυτοί είναι προφανείς βασικοί τομείς της δημόσιας πολιτικής που 
διέπουν τον μηχανισμό της αγοράς με τον τρόπο που είναι απαραίτητος για την αύξηση της 
κοινωνικής ευημερίας.

Περνάμε τώρα στις ιδεολογικές εκδοχές αυτής της νέας παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Στην Κίνα 
η οικοδόμηση του σοσιαλισμού συνεχίζεται. Αν και με κινεζική ιδιαιτερότητα, αλλά πρέπει να γίνει 
κατανοητή με αυτόν τον τρόπο. Αν ο σοβιετικός σοσιαλισμός επεδίωκε να κάνει όλο τον κόσμο 
ευτυχισμένο, εμείς θέλαμε να επιτύχουμε μια σοσιαλιστική τάξη σε όλο τον κόσμο, ξοδεύοντας 
πολλά χρήματα γι' αυτό, ο σοσιαλισμός με κινεζική ιδιαιτερότητα σημαίνει ότι η σοσιαλιστική ιδέα 
και η εθνική ιδέα πάνε μαζί.

Και στην Κίνα βλέπουμε τα ακόλουθα συνθήματα - είναι μια κοινωνία καθολικής ευημερίας, είναι 
η μεγάλη αναγέννηση του κινεζικού έθνους. Με άλλα λόγια, η ιδέα του σοσιαλισμού και του 
θετικού εθνικισμού, ο οποίος δεν διεκδικεί την εθνική εξαίρεση, αλλά δίνει προτεραιότητα στην 
ευημερία της χώρας του, αποτελεί εδώ ένα βασικό χαρακτηριστικό.

Αυτό βλέπουμε και στην Ινδία. Ένας συνδυασμός σοσιαλισμού, οικονομίας της αγοράς και εθνικής 
αντίληψης. Η εθνική ιδέα, ισχύει από την άποψη της ανάπτυξης της ευημερίας. Αυτό είναι 
κατανοητό για μια χώρα που έχει έναν τεράστιο πληθυσμό που ζει σε συνθήκες φτώχειας εδώ και 
αιώνες. Για αυτούς, η ανύχωση του επιπέδου της ευημερίας αποτελεί μια ορισμένη καίρια επιλογψ, 
ούτε είναι μια εθνική ιδέα. Πολύ περισσότερο επειδή, σε αντίθεση με τον σοβιετικό σοσιαλισμό, ο 
οποίος αναπτύχθηκε σε ένα περιβάλλον «πολιορκημένου φρουρίου» και παρόλα αυτά είχε 
αναπόφευκτα κινηματικά χαρακτηριστικά και την καταστολή της ατομικής ελευθερίας για χάρη της
κοινωνίας και του κράτους, εδώ δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Ούτε στην Κίνα, ούτε στην Ινδία.

Αλλά είναι σαφές ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του κόσμου στο ορατό μέλλον θα προχωρήσει με τον 
ίδιο τρόπο όπως τον 20ό αιώνα, όπου υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ της κομμουνιστικής Σοβιετικής
Ένωσης και της «δημοκρατικής» Αμερικής. Τώρα η αντιπαράθεση θα ξεδιπλωθεί μεταξύ της 
«δημοκρατικής Δύσης», της κομμουνιστικής Κίνας και της δημοκρατικής Ινδίας. Το ερώτημα είναι,
πού θα βρισκόμαστε.

Υπάρχει επίσης μια τρίτη παραλλαγή αυτής της ιδεολογίας της νέας παγκόσμιας τάξης. Πρόκειται 
στην πραγματικότητα για μια συνέχεια του ναζιστικού δυτικού, ας πούμε, ιδεολογικού φορέα. Ο 
ρατσισμός κυριάρχησε στη Βρετανική Αυτοκρατορία τον 19ο αιώνα, ο ναζισμός κυριάρχησε στην 
Ευρώπη για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Και σήμερα έχουμε τους θιασώτες αυτής της μισάνθρωπης μορφής να την εμπλουτίζουν με το 
περιεχόμενο του μετα-ανθρωπισμού. Ένα ηλεκτρονικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου όλοι 
πρέπει να βαδίζουν σε σχηματισμό και να υπακούουν στις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας ή άλλων ισοδύναμων της παγκόσμιας διακυβέρνησης.



Δηλαδή, πρόκειται για την ιδέα της μετάβασης σε μια μετα-ανθρωπιστική, μετα-ανθρώπινη 
κατάσταση, στην οποία οι άνθρωποι θεωρούνται όργανα χειραγώγησης. Πιο συγκεκριμένα, το 
αντικείμενο της χειραγώγησης - και η ιδεολογία κατασκευάζεται για να ατομικοποιήσει την 
κοινωνία.

Δηλαδή, ο κύριος ιδεολογικός φορέας είναι η αποστέρηση των ανθρώπων από κάθε συλλογική 
ταυτότητα, Εθνική ταυτότητα, ταυτότητα φύλου. Γενικά, ακόμη και ανθρώπινη ταυτότητα. Οι 
άνθρωποι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως οτιδήποτε - cyborgs, ζώα, φυτά.

Υπάρχει μια διαδικασία απανθρωποποίησης, και αυτό το είδος μετα-ανθρώπινου υλικού 
ενσωματώνεται σε μια εύκολα χειραγωγούμενη και τεχνητή νοημοσύνη, αντικαθιστώντας, σε 
γενικές γραμμές, τις ιδεολογίες, επιβάλλοντας τα πρότυπα συμπεριφοράς τους σε αυτή τη μετα-
ανθρωπότητα και κάνοντας τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που η παγκόσμια 
τεχνητή ολιγαρχική κυβέρνηση θέλει να συμπεριφέρονται.

Ταυτόχρονα, βλέπουμε την τελειοποίηση των μεθόδων που επιτρέπουν να φέρουμε αυτή τη μετα-
ανθρώπινη κοινωνία σε οποιαδήποτε κατάσταση. Μέχρι και τη συλλογική αυτοκαταστροφή. Είμαι 
σίγουρος ότι αν αρχίσουν να κάνουν ένα εμβόλιο με κάποιο δηλητήριο - υπάρχουν ήδη μηχανισμοί 
- η πλειοψηφία θα συσσωρευτεί και θα κάνει αυτό το εμβόλιο.

Βρισκόμαστε σε αυτό το μεταβατικό παγκόσμιο κράτος στην περιφέρεια, για να το θέσω ωμά. 
Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης βρεθήκαμε στην οικονομική περιφέρεια των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Η χώρα μας χρησιμοποιήθηκε ως μια τυπική περιφερειακή χώρα, από την 
οποία αποσπάστηκαν δισεκατομμύρια τόνοι πόρων και αντλήθηκαν κεφάλαια. Η διαρροή 
εγκεφάλων είναι αυτό για το οποίο στη πραγματικότητα δημιουργήθηκε το σύστημα της Μπολόνια.
Σημ. Μετ. Η συμφωνία της Μπολόνια είναι μια σειρά υπουργικών συναντήσεων και συμφωνιών 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των προτύπων και της 
ποιότητας των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτοί που προωθούσαν το σύστημα της Μπολόνια ήταν πολύ δειλοί για να το πουν ευθέως: το 
σύστημα της Μπολόνια ήταν απαραίτητο για να διευκολυνθεί η διαρροή εγκεφάλων. Με άλλα 
λόγια, συνίστατο στο ότι εμείς εκπαιδεύαμε εδώ δωρεάν εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα 
μπορούσε εύκολα και φυσικά να μεταπηδήσει, να πάρει ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και να 
παραμείνει εκεί. Έχουμε μετατραπεί σε μια περιφερειακή χώρα με όλα τα χαρακτηριστικά της.

Σήμερα, αφού η Δύση ξεκίνησε πόλεμο μαζί μας και ύψωσε φράγματα προς όλες σχεδόν τις 
κατευθύνσεις, μιλάμε για μια αλλαγή παραδείγματος στη διακυβέρνηση. Αλλά πρέπει να 
καταλάβετε - μέχρι στιγμής, αυτή η αλλαγή στο σύστημα διακυβέρνησής μας δεν μας έχει 
επηρεάσει καθόλου. Από την άλλη πλευρά έχουν υψωθεί εμπόδια που έχουν φθείρει το σύστημα 
διακυβέρνησής μας. Δηλαδή, δυσκόλεψαν την εξαγωγή κεφαλαίων, αλλά, επισημαίνω, ότι μόλις η 
κατάσταση σταθεροποιηθεί κάπως, υπάρχει κίνδυνος οι νομισματικές μας αρχές να αρχίσουν και 
πάλι να εξάγουν κεφάλαια.

Για άλλη μια φορά θα αρχίσουν να ενθαρρύνουν την εξαγωγή κεφαλαίων! Πάρτε το σε ρούβλια, 
πάρτε το από εμάς με όποιον τρόπο θέλετε! 
Δεν τους επιτρέπεται να δημιουργούν συνθήκες για την εκροή κεφαλαίων. Στην πραγματικότητα, 
έχουν καταργήσει τη δυνατότητα εφαρμογής του δημοσιονομικού κανόνα.
Ωστόσο, όλα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται και ο κανόνας του εφαρμογής προϋπολογισμού δεν
έχει εξαφανιστεί. Απλώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μια κατάσταση όπου τα συναλλαγματικά 
αποθέματα έχουν κατασχεθεί.



Εισήγαγαν την υποχρεωτική πώληση των συναλλαγματικών εσόδων, προκειμένου να 
σταθεροποιήσουν τη συναλλαγματική ισοτιμία. Τώρα θέλουν να αφήσουν τα έσοδα από το 
συνάλλαγμα στο εξωτερικό και να δουν αν θα κατασχεθούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα κρατικά 
συναλλαγματικά αποθέματα. Με άλλα λόγια, η νομισματική μας πολιτική παραμένει βαθιά 
περιφερειακή, εξακολουθεί να διέπεται από το ΔΝΤ και τη συναίνεση της Ουάσιγκτον.

Λόγω των κυρώσεων, η κοινωνία μας συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι είμαστε μια πολύ πλούσια 
χώρα, ότι θα μπορούσαμε να ζούμε με διπλάσια ευημερία από ό,τι ζούμε, επειδή σταμάτησε η φυγή
κεφαλαίων. Μόλις σταμάτησε η εκροή κεφαλαίων, το ρούβλι ανέβηκε αμέσως, η αγοραστική 
δύναμη αυξήθηκε κατά 1,5 φορά και το ρούβλι ενισχύθηκε περαιτέρω. Με άλλα λόγια, μέχρι 
σήμερα η κύρια λειτουργία των «νομισματικών αρχών» ήταν ο πλουτισμός των κερδοσκόπων του 
νομίσματος.

Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο για το οποίο εργάζεται η Κεντρική Τράπεζα. Η στόχευση του 
πληθωρισμού είναι γελοία, διότι ο κύριος μοχλός του πληθωρισμού είναι η υποτίμηση του 
ρουβλίου σε μια κατάσταση όπου το ρούβλι διαμορφώνεται από κερδοσκόπους, κυρίως διεθνείς 
κερδοσκόπους. Και μόνο το 5% των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Μόσχας αφορά εξαγωγείς
και εισαγωγείς.

Προφανώς, η συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου χειραγωγείται εδώ και χρόνια. Δεκάδες 
δισεκατομμύρια δολάρια έχουν αφαιρεθεί από τη Ρωσία για το σκοπό αυτό. Οι κερδοσκόποι 
συναλλάγματος, με τους κερδοσκόπους των ΗΠΑ να παίζουν σημαντικό ρόλο, ήταν οι κύριοι 
ωφελημένοι από την τρέχουσα νομισματική πολιτική. Τώρα, λόγω των πολιτικών κυρώσεων, αυτό 
έχει καταστεί αδύνατο. Μας αναγκάζουν, μας αναγκάζουν να μπούμε σε ένα νέο σύστημα 
διαχείρισης.

Τι είδους σύστημα διαχείρισης πρέπει να υπάρχει; Δεν χρειάζεται να μαντέψουμε εδώ. Βλέπουμε 
παραδείγματα του νέου συστήματος διαχείρισης στην Κίνα και στην Ινδία. Πρόκειται, φυσικά, για 
ένα μικτό σύστημα διαχείρισης, όπου η κύρια προσαρμογή λειτουργεί με σκοπό την ενίσχυση της 
κοινωνικής ευημερίας. Η πολιτεία έχει αναλάβει το στρατηγικό σχεδιασμό.

Η Ελένα Βλαντίμιροβνα Πάνινα είναι μία από τις συντάκτριες του νόμου για τον στρατηγικό 
σχεδιασμό και έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την προώθησή του. Έχουμε αυτόν τον νόμο 
εδώ και πολλά χρόνια. Στην αρχή, η εφαρμογή του καθυστέρησε. Σήμερα έχουμε φθάσει στο 
σημείο να υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες έγγραφα σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά να μην 
υπάρχουν μηχανισμοί για την εφαρμογή του.

Αν προσέξετε, διαθέτουμε τα πάντα μεμονωμένα. Ο μηχανισμός της σύμπραξης ιδιωτών και 
κράτους, ειδικές συμβάσεις, πολυμερείς επενδυτικές συμφωνίες, ειδικά εργαλεία 
αναχρηματοδότησης, τα οποία όλα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συνολικά από την 
Κεντρική Τράπεζα για την παροχή φθηνών δανείων για την αύξηση των επενδύσεων. Όλα αυτά 
υπάρχουν μεμονωμένα, αλλά το σύστημα στο σύνολό του δεν λειτουργεί.

Προτείνουμε εδώ και πολλά χρόνια τη μετάβαση σε ένα σύστημα επιταχυνόμενης ανάπτυξης, όπου 
η έμφαση θα δίνεται στη στρατηγική και στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας με βάση ένα νέο 
τεχνολογικό παράδειγμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ανάπτυξη 
τουλάχιστον 8% ετησίως, αξιοποιώντας τις αδρανείς παραγωγικές εγκαταστάσεις, κορεσμό της 
οικονομίας με χρήμα και δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πάρουν δάνεια με επιτόκιο 
το πολύ 2-3%, για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις και να αυξήσουν την παραγωγή.



Πρόκειται για την πληρέστερη αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνικών δυνατοτήτων μας, για 
προηγμένη επεξεργασία πρώτων υλών. Δεν έχουμε περιορισμούς για την οικονομική ανάπτυξη, 
εκτός από το τεχνητό υψηλό κόστος των πιστώσεων που δημιουργούν οι «νομισματικές αρχές». Οι 
επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάρουν δάνεια με επιτόκιο 18% ή 11%, πρέπει να δανείζονται με 
επιτόκιο 1-3% ετησίως, όπως συμβαίνει στην Κίνα και την Ινδία.

Εμείς στην Ευρασιατική Ένωση αγωνιζόμαστε για την εξαγωγή στρογγύλλης ξυλείας, έχουμε 
επιβάλει εμπάργκο, αλλά για κάποιο λόγο η ξυλεία μεταφέρεται στην Κίνα. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι στην Κίνα η κυβέρνηση έδωσε όσα χρήματα χρειαζόταν με ετήσιο επιτόκιο 0,2% για 10
χρόνια, προκειμένου οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τις υποδομές για την επεξεργασία, τη 
συσκευασία και την υλοτομία της Σιβηρικής ξυλείας.

Δημιούργησαν την υποδομή, άρχισαν να παρέχουν άτοκα εποχικά δάνεια στους υλοτόμους μας, και
όταν οι υλοτόμοι μας δεν μπορούν να πάρουν δάνειο από εμάς, πηγαίνουν στην Κίνα και παίρνουν 
δάνεια από εκεί. Και τους φέρνουν ξυλεία - εθελοντικά και χωρίς κανέναν εξαναγκασμό. Στην 
εγχώρια αγορά, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δάνειο προκειμένου να υλοτομήσουν ξυλεία 
κατά τη διάρκεια της σεζόν και στη συνέχεια, αφού πουλήσουν τα προϊόντα τους , να το 
αποπληρώσουν.

Με άλλα λόγια, μπορούμε πραγματικά να δούμε τη δυνατότητα υψηλών ρυθμών ανάπτυξης όχι 
λιγότερο από 8% ετησίως, οπότε δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις προβλέψεις των επίσημων 
φορέων μας, οι οποίοι (ακολουθώντας την Ουάσιγκτον) μας δείχνουν μείον 8% φέτος. Από πού 
προέρχεται το μείον 8%; Από τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Νομισματικού 
Ταμείου.

Προσπαθούν να επιβάλουν αυτή την απαισιόδοξη πρόβλεψη από την Ουάσιγκτον ότι «θα έχετε 
μείον 10 επειδή ξεκινήσατε μια στρατιωτική επιχείρηση». Από πού προέρχεται η εκτίμηση για το 
ποσοστό μείον 10%; Η ΕΕ διακόπτει τις εξαγωγές προς τη Ρωσία και τις εισαγωγές από τη Ρωσία. 
Στη συνέχεια, υποθέτουν με οικονομετρικό μοντέλο ότι το Ρωσικό εξωτερικό εμπόριο θα 
συρρικνωθεί κατά 30%. Και με αυτό το μοντέλο, το οποίο είναι ουσιαστικά μια προεκβολή των 
καθιερωμένων συσχετισμών στην οικονομία, λένε ότι σε αυτή την περίπτωση θα είναι μείον 10% 
του ΑΕΠ. Παρόλο που ο Πρόεδρος μας απαιτεί να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.

Στο τελευταίο Ευρασιατικό Οικονομικό Φόρουμ είπε ότι οι ξένες εταιρείες φεύγουν, και ίσως είναι 
καλύτερα έτσι, ας φύγουν, ας δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι αυτές τις κατασκευές. Ας κάνουμε 
υποκατάσταση εισαγωγών. Ας συμπληρώσουμε την ποσόστωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη 
δική μας παραγωγή. Ας αναπτύξουμε τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρασιατικής Ένωσης και ας 
αναπτύξουμε τις σχέσεις με τους Ασιάτες εταίρους μας.

Με άλλα λόγια, αν ασχοληθούμε με την ανάπτυξη της οικονομίας, όπου το χρήμα δεν είναι 
αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο για την πίστωση της παραγωγής, τότε μπορούμε να περάσουμε φέτος 
χωρίς ύφεση. Αντιθέτως, μπορούμε να προκαλέσουμε οικονομική άνθηση μέσα από την κρίση, 
εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της αποχώρησης των Ευρωπαίων ανταγωνιστών. Μπορούμε να 
πετύχουμε μια έκρηξη της επιχειρηματικότητας. Χρειαζόμαστε εύσημα γι' αυτό.

Πρέπει να υλοποιήσουμε τον στόχο της κοινωνικής ευημερίας. Όχι μόνο δίνοντας χρήματα στους 
ανθρώπους για να συντηρήσουν τη ζωή, αλλά δημιουργώντας νέες βιομηχανίες, νέες θέσεις 
εργασίας. Ο Πρόεδρος το έχει πει αυτό πολλές φορές, αλλά ως αποτέλεσμα, αυτό που έχουμε 
σήμερα όσον αφορά τα μέτρα για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης είναι ουσιαστικά η 
συνέχιση των αδιάκριτων μικρών χαλαρώσεων όσον αφορά τις ρυθμίσεις χρεών. Όσον αφορά τη 
μείωση της γραφειοκρατικής πίεσης, δυστυχώς δεν έχουν προσφερθεί μέχρι στιγμής πραγματικές 



ευκαιρίες για την αύξηση των επενδύσεων στην υποκατάσταση των εισαγωγών και την εφαρμογή 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω ότι η εικόνα του μέλλοντος είναι, κατά τη γνώμη μου, αρκετά 
σαφής. Αν καταλάβουμε ότι μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα, ο αμερικανικός υβριδικός πόλεμος 
είναι πιθανό να καταλήξει σε αποτυχία γι' αυτούς. Οι ίδιοι με τη Ρωσοφοβία τους, που βρίσκεται 
στον υποφλοιό τους, πιθανώς δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη. Γι' αυτό, έχοντας ως κύριο 
εχθρό τους την Κίνα, έπεσαν πάνω μας, επειδή η Ρωσοφοβία είναι ενσωματωμένη στην 
αγγλοσαξονική γεωπολιτική.

Η γεωπολιτική που διδάσκουν οι Αμερικανοί και Βρετανοί πολιτικοί βασίζεται σε βιβλία του 19ου-
20ου αιώνα, από τον Χάλφορντ Μάκιντερ έως τον Ζμπίγκνιεφ Μπρεζίνσκι, και η βασική τους ιδέα 
είναι «πώς να καταστρέψουμε τη Ρωσία». Η γεωπολιτική είναι η κλασική ψευδοεπιστήμη του «πώς
να καταστρέψουμε τη Ρωσία σε οποιαδήποτε ιστορική της εκδοχή».

Έχουν πέσει θύματα του γενετικού Ρωσοφοβικού προσανατολισμού τους. Έχασαν από την Κίνα σε 
έναν εμπορικό πόλεμο και τώρα συμμαχούν εναντίον μας. Όταν η Κριμαία επανενώθηκε μαζί μας, 
είπα επανειλημμένα ότι θα υπήρχαν κυρώσεις ούτως ή άλλως. Αν είχαμε επανενωθεί με την 
Κριμαία ή αν είχαμε εξευτελιστεί, θα υπήρχαν ούτως ή άλλως κυρώσεις. Και ο σημερινός πόλεμος, 
όπως επίσης καταλαβαίνουμε, ήταν αναπόφευκτος. Απλώς, πριν από 8 χρόνια, θα μπορούσαμε να 
είχαμε αποφύγει τον πόλεμο και να είχαμε καταλάβει όλη τη νοτιοανατολική Ουκρανία χωρίς να 
πέσει ούτε ένας πυροβολισμός.

Τώρα πρέπει να διορθώσουμε αυτή την καθυστέρηση με κόστος πολλών προσπαθειών και θυσιών.

Αλλά αυτή η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη ακριβώς λόγω της γενετικής Ρωσοφοβίας της 
αμερικανοαγγλικής άρχουσας ελίτ, η οποία αποτελεί τον πυρήνα του κατά βάση ιδεολογικού και 
οικονομικού δυτικού κόσμου. Και επιδιώκουν να μας εξαλείψουν, όπως λένε, χωρίς κανέναν 
ενδοιασμό, θα έλεγα.

Μην το υποτιμάτε. Όταν ο Πολωνός πρωθυπουργός προτρέπει να μας «σβήσουν», εννοεί να μας 
«σβήσουν», με φυσικό τρόπο όπως έγινε το 17, όταν έσβησαν τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Όπως 
συνέβη και μετά τις Ταραχές, όταν η αυτοκρατορία της Μόσχας εξαλείφθηκε. Υπήρχαν 
προηγούμενα της Ρωσίας που αφανίστηκαν, ιδεολογικά, πολιτιστικά, μέχρι και την καταστροφή 
όλων των μνημείων που μπορούσαν να φτάσουν, μέχρι και το κάψιμο των χρονικών και τα 
παρόμοια.

Αυτό είναι το σχέδιό τους. Πιστεύουν ότι η Ρωσία είναι το κλειδί και το εμπόδιο για την παγκόσμια
κυριαρχία. Έτσι βρίσκονται μέσα στο παραληρηματικό τους μυαλό. Στα βασικά στοιχεία της 
αγγλοσαξονικής γεωπολιτικής τους, από την εποχή του Μακίντερ, διδάσκουν ότι για να ελέγξεις 
τον κόσμο, πρέπει να ελέγξεις την Ευρασία, που την αποκαλούν το μεγάλο νησί. Στην Ευρασία ο 
κύριος που έχει τον έλεγχο είναι η Ρωσία.

Επομένως, για να ελέγξετε τον κόσμο, πρέπει να καταλάβετε τη Ρωσία, να την κατακερματίσετε, να
την καταστρέψετε. Στη συνέχεια, ο επόμενος στόχος είναι η καταστροφή του Ιράν, είναι προφανές. 
Και στη συνέχεια πιστεύουν ότι περικυκλώνοντας την Κίνα από όλες τις πλευρές και 
απομονώνοντάς την από τον υπόλοιπο κόσμο, θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους, θα διατηρήσουν
την ηγεμονία.

Πρόκειται για ένα απολύτως ουτοπικό σχέδιο και τελικά θα χάσουν τον πόλεμο. Χάνουν ήδη ένα 
βασικό πλεονέκτημα μπροστά στα μάτια μας. Αυτές οι περιβόητες κυρώσεις, εξαιτίας των οποίων 



χάσαμε συναλλαγματικά αποθέματα και οι υπεράκτιες επιχειρήσεις μας σήμερα δεν ξέρουν πώς να 
προχωρήσουν.

Στην πραγματικότητα, όσον αφορά τις περαιτέρω προοπτικές του υβριδικού πολέμου, πρόκειται για
έναν άσο ατού, διότι το κύριο πλεονέκτημά τους ήταν το ζήτημα του παγκόσμιου νομίσματος. Και 
τότε έπαιξαν το ατού τους. Δεν έχουν πλέον παγκόσμιο νόμισμα, κανείς δεν τους εμπιστεύεται 
πολιτικά, ιδεολογικά ή οικονομικά. Η μαζική έξοδος από το δολάριο έχει ήδη αρχίσει.

Οι Κινέζοι πωλούν αποθέματα δολαρίων. Οι δορυφόροι τους φοβούνται να το κάνουν μέχρι 
στιγμής, αλλά όσο πιο γρήγορα πουληθούν τα δολάρια, τόσο μικρότερες θα είναι οι απώλειες. Είναι
προφανές. Ας μην ξεχνάμε ότι τα μισά από τα δολάρια που οι Αμερικανοί τυπώνουν σε τεράστια 
κλίμακα βρίσκονται εκτός των ΗΠΑ. Αυτό το κύμα δολαρίων επιστρέφει σήμερα στην Αμερική. 
Ενώ κάποτε θεωρήθηκε καλό το γεγονός ότι τα κεφάλαια εισρέουν στη χώρα, τώρα η χιονοστιβάδα
έχει σαφώς πληθωριστικές συνέπειες και η κατάρρευση των γιγαντιαίων χρηματοπιστωτικών 
φούσκων που συνθέτουν το δυτικό χρηματοπιστωτικό και οικονομικό σύστημα δεν είναι μακριά.

Σήμερα σκεφτόμαστε τη δημιουργία ενός νέου νομισματικού συστήματος που θα συνδέεται με τις 
εμπορικές μας συναλλαγές. Οικοδομούμε με την Κίνα μια ένωσηστη βάση της στρατηγικής «Μία 
ζώνη, ένας δρόμος». Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε το διεθνές δίκαιο στην Ευρασιατική 
ολοκλήρωση και να τηρήσουμε αυστηρά τις αρχές της εθελοντικότητας και του σεβασμού της 
κυριαρχίας, του αμοιβαίου οφέλους και της διαφάνειας. Δηλαδή, δημιουργούμε μια ελκυστική 
εικόνα μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Μια νέα παγκόσμια τάξη.

Το πρόβλημα είναι ότι χωρίς προηγμένη οικονομική ανάπτυξη, η εικόνα μας για το μέλλον δεν θα 
είναι πειστική. Δώστε προσοχή στους Ευρασιατικούς ιδεολόγους μας, ας υποθέσουμε, τον 
Τρουμπετσκόι, που προέβλεψαν μεγαλοφυώς την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία 
μόλις είχε σηκωθεί στα πόδια της στα τέλη της δεκαετίας του 20 του περασμένου αιώνα.

Είχε προβλέψει ότι αφού το κράτος των εργατών και των αγροτών εξαντληθεί, θα δημιουργηθεί μια
νέα κοινότητα, μια υπερταξική κοινότητα. Η Σοβιετική Ένωση θα έχανε τον ιδεολογικό της πυρήνα
και θα κατέρρεε. Αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν μια εποχή εθνικισμού. Τα θραύσματα της 
Σοβιετικής Ένωσης θα παρασυρθούν από εθνικιστικές ιδέες για να ενώσουν ξανά τη μεγάλη μας 
χώρα. Και τότε είναι απαραίτητο να ξεπεράσουμε τον εθνικισμό και να απαλλαγούμε από τον 
ναζισμό, φυσικά.
Και στη συνέχεια, φυσικά, ο εθνικισμός πρέπει να ξεπεραστεί και ο ναζισμός πρέπει να εξαλειφθεί.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εθνική ή άλλου είδους αντίληψη περί ιδιαιτερότητας! Και η βάση για 
μια νέα συμμαχία δεν μπορεί παρά να είναι η κατανόηση του κοινού της ιστορίας του καθενός. 
Παρατηρήστε πώς οι Κινέζοι υιοθετούν τα συνθήματα των Ευρασιατών. Η Κίνα ζητεί την 
ενοποίηση όλων των λαών για το κοινό πεπρωμένο της ανθρωπότητας. Τι είναι οι «λαοί με κοινό 
πεπρωμένο»; Είναι οι λαοί μιας χώρας. Αυτή η κατανόηση του κοινού πεπρωμένου της 
ανθρωπότητας είναι, στην πραγματικότητα, η ιδεολογική βάση της μεγάλης Ευρασιατικής 
εταιρικής σχέσης, για την οποία μιλάει ο πρόεδρός μας.

Αλλά για να είναι κανείς ηγέτης σε αυτή την εταιρική σχέση και όχι περιθωριακός, πρέπει να 
εξασφαλίσει έναν προχωρημένο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό απαιτεί μια ιδεολογία για τον 
κοινό σκοπό, το κοινό καλό.

Θα κλείσω λέγοντας εν συντομία ότι αυτή η ιδεολογία θα πρέπει να απορροφήσει τα επιτεύγματα 
του σοσιαλισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία κυριαρχούνται από τη 
σοσιαλιστική ιδεολογία αν και με διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Ο σοσιαλισμός ως ιδέα του 



κοινού καλού, όπου η κύρια έννοια του κράτους είναι να υπηρετεί την κοινωνία. Το κράτος δεν 
εξυπηρετεί αυτή ή εκείνη την κοινωνική ομάδα, όπως έχουμε στην ολιγαρχία ή στη γραφειοκρατία 
ή κάπου αλλού Το κράτος ενδιαφέρεται σοβαρά και ειλικρινά για τη βελτίωση της δημόσιας 
ευημερίας.

Επομένως, η σοσιαλιστική ιδέα πρέπει να είναι παρούσα. Δεν μπορεί να υπάρξει νέα τάξη 
πραγμάτων χωρίς αυτήν, και είναι ήδη σε ισχύ. Ο σοσιαλισμός πρέπει να επανέλθει ως η κυρίαρχη 
ιδεολογία, ως ο πυρήνας του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αν 
εξετάσουμε το ιαπωνικό ή το κορεατικό μοντέλο, βλέπουμε επίσης τα γνωστά χαρακτηριστικά της 
σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Είναι ένα κράτος σχεδιασμού, ένα αναπτυξιακό κράτος.

Όσον αφορά το ζήτημα των ηθικών αξιών. Η νέα τεχνολογική τάξη προκαλεί την ανθρωπότητα με 
την έννοια ότι η μετάβαση σε μια μετα-ανθρωποειδή κατάσταση είναι τεχνολογικά δυνατή. Η 
εμφάνιση των cyborgs, η χειραγώγηση του νου, η τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι σημάδια 
μετάβασης στον μετα-ανθρώπινο πολιτισμό και αν χάσουμε τους παραδοσιακούς ηθικούς μας 
κανόνες, αν επιτρέψουμε σε αυτή τη νέα ολιγαρχική παγκόσμια κυβέρνηση να κυριαρχήσει, δεν 
μπορεί να προκύψει τίποτα καλό. Σε αυτή την περίπτωση, η ανθρωπότητα έχει πλέον τελειώσει.

Και δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή ενός υβριδικού πολέμου, μπορούμε 
πραγματικά να θεωρήσουμε ότι ο πόλεμος με τη Δύση είναι πολέμος για το μέλλον της 
ανθρωπότητας. Και η Δύση σήμερα δεν έχει καμία εικόνα του μέλλοντος. Η καθολική ενσωμάτωση
των τσιπ, η τεχνητή νοημοσύνη και η απανθρωποποίηση, η ΛΟΑΤ κοινότητα, η καταστροφή της 
οικογένειας, το τέλος κάθε μορφής ανθρώπινης ταυτότητας είναι μια εικόνα του θανάτου, όχι του 
μέλλοντος. Αυτό μας φέρνει η Δύση. Εφόσον βρισκόμαστε σε άμεση αντιπαράθεση μαζί του, 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι βρισκόμαστε πραγματικά σε πόλεμο για τη διατήρηση της 
ανθρωπότητας.

Το ερώτημα είναι ποια ιδεολογία πρέπει να υπάρχει εδώ. Προφανώς, θα πρέπει να βασίζεται στις 
παραδοσιακές αξίες. Για να το θέσω εν συντομία, θα πρέπει να είναι η εικόνα του χριστιανικού 
σοσιαλισμού που έχει ήδη αμαυρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη. Με την κατανόηση ότι δεν 
έχουμε μόνο χριστιανικό σοσιαλισμό, αλλά και ισλαμικό σοσιαλισμό, βουδιστικό σοσιαλισμό. Θα 
ονόμαζα αυτή την ιδεολογία μια κοινωνικο-συντηρητική σύνθεση. Ένας συνδυασμός των 
παραδοσιακών ηθικών αξιών που έχουν αναπτυχθεί από τις μεγάλες θρησκείες, με τις απαιτήσεις 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, του κράτους πρόνοιας και του αναπτυξιακού κράτους.


