
Όποιος δεν είναι εξοικειωμένος με το ύφος και το στυλ του Σπάιντελ και όποιος δεν έχει 
παρακολουθήσει την αρθρογραφία του ή δεν γνωρίζει τις απόψεις του, είναι ενδεχόμενο να θεωρήσει 
ότι με το άρθρο αυτό κάνει κριτική στη πολιτική που ακολουθήθηκε επί μια δεκαετία στον τομέα της 
τεχνολογικής ανάπτυξης.

Κάθε άλλο. Αυτό που θέλει να δείξει εν προκειμένω, είναι η σταθερή επιμονή της Ρωσικής ηγεσίας 
και συγκεκριμένα του ίδιου του Πούτιν στην αναγκαιότητα της τεχνολογικής ανάπτυξης, με 
στόχο την αυτονομία και το προβάδισμα στον εν λόγω τομέα.

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν – και ο ίδιος σε κανένα από 
τα άρθρα του δεν τα έχει αμφισβητήσει – διότι αποτυπώνονται σε μια σειρά από τεχνολογικά 
επιτεύγματα, που επέτρεψαν στη Ρωσία να αποκτήσει την στρατιωτική υπεροπλία και την αυτονομία 
της σε μια σειρά από τομείς, οι οποίοι φαίνονται σήμερα να αποδίδουν καρπούς, μειώνοντας τις 
δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις από τις «κυρώσεις της κολάσεως».

Η άποψη του Σπάιντελ και άλλων όπως του Γκλάζιεφ είναι ότι σήμερα δίνονται περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά οι δυνατότητες, ώστε το όραμα αυτό να γίνει πράξη ενισχύοντας το ρόλο και τη 
παρέμβαση του κράτους στο σχεδιασμό της οικονομίας προς το κοινό – δημόσιο – εθνικό συμφέρον 
και ισχυροποιώντας χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες τον έλεγχο της εφαρμογής του εν 
λόγω σχεδιασμού, χωρίς να αποκλείεται η ιδιωτική πρωτοβουλία στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες.

Σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη

Πάβελ Ριάμποφ (Σπάιντελ)

Δύο ομιλίες του Πούτιν με διαφορά δέκα ετών - αποσπάσματα από άρθρα το 2012 στο πλαίσιο των 
εθνικών σχεδίων πριν από τις εκλογές και από το 2022 στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας 
Πετρούπολης

Φαίνεται ότι ο καθορισμός των καθηκόντων και η αφήγηση είναι παρόμοιες: το πρόβλημα 
έγκειται στην εφαρμογή επί του πρακτέου, στην έλλειψη μηχανισμών επιβολής και στην 
απουσία κυρώσεων σε περίπτωση αποτυχίας εφαρμογής

2022

Η τεχνολογική ανάπτυξη είναι η οριζόντια τάση που θα καθορίσει όχι μόνο την τρέχουσα δεκαετία 
αλλά ολόκληρο τον 21ο αιώνα. Θα συζητήσουμε λεπτομερώς το θέμα της οικοδόμησης μιας νέας 
τεχνολογικής οικονομίας - της τεχνοοικονομίας - στο επόμενο Συμβούλιο Στρατηγικής Ανάπτυξης.

Η υποκατάσταση των εισαγωγών δεν είναι πανάκεια, δεν είναι ριζική λύση. Αν απλώς 
αναπαράγουμε τους άλλους, αν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τα προϊόντα των άλλων, έστω 
και με τα πιο ποιοτικά αντίγραφα, κινδυνεύουμε να μας προλάβουν, ενώ πρέπει να είμαστε ένα 
βήμα μπροστά, να δημιουργήσουμε τις δικές μας ανταγωνιστικές τεχνολογίες, προϊόντα και 
υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν νέα παγκόσμια πρότυπα.

Φυσικά, είναι αδύνατο να παράγουμε τα πάντα και άλλωστε δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, πρέπει 
να διαθέτουμε όλες τις κρίσιμες τεχνολογίες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη δική μας 
παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη ουσιαστικής τεχνολογικής κυριαρχίας, δημιουργώντας ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα οικονομικής ανάπτυξης που θα είναι ανεξάρτητο από ξένους θεσμούς 
όσον αφορά κρίσιμα στοιχεία. Πρέπει να οικοδομήσουμε όλες τους τομείς της ζωής σε ένα 
ποιοτικά νέο τεχνολογικό επίπεδο και ταυτόχρονα να μην είμαστε απλώς χρήστες των λύσεων των 
άλλων, αλλά να έχουμε τα τεχνολογικά κλειδιά προκειμένου να δημιουργήσουμε αγαθά και 
υπηρεσίες για τις επόμενες γενιές.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στην υποκατάσταση των εισαγωγών, έχουμε 
σημειώσει επιτυχίες σε διάφορους τομείς: στον αγροτικό τομέα, στην ιατρική, στην παραγωγή 
ιατρικού εξοπλισμού, στην αμυντική βιομηχανία και σε διάφορους άλλους τομείς.

2012

Ζούμε σε μια περίοδο θεμελιωδών αλλαγών στην οικονομική ζωή του κόσμου. Η τεχνολογία δεν 
έχει ποτέ άλλοτε αναβαθμιστεί τόσο γρήγορα. Πολλά από αυτά που μας περιβάλλουν σήμερα 
φαίνονταν φανταστικά πριν από 15-20 χρόνια. Ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερος ανταγωνισμός για την
παγκόσμια ηγεσία και βλέπουμε χώρες των οποίων μόλις χθες, οι θέσεις φαίνονταν ασφαλείς  να 
αρχίζουν να υπολείπονται εκείνων που μόλις πρόσφατα αντιμετωπίζονταν με συγκαταβατική 
περιφρόνηση.

Είναι απαράδεκτο για τη Ρωσία να έχει μια οικονομία που δεν μας εγγυάται σταθερότητα, 
κυριαρχία ή αξιοπρεπή ευημερία. Χρειαζόμαστε μια νέα οικονομία, με ανταγωνιστική βιομηχανία 
και υποδομές, έναν ανεπτυγμένο τομέα υπηρεσιών και μια αποτελεσματική αγροτική παραγωγή. 
Μια οικονομία που λειτουργεί σε σύγχρονη τεχνολογική βάση. Πρέπει να οικοδομήσουμε έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό οικονομικής ανασυγκρότησης, να βρούμε και να προσελκύσουμε τους 
τεράστιους υλικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται γι αυτό.

Πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις που θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε την αναδυόμενη 
μονόπλευρη τεχνολογική εξάρτηση.

Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει τη σημαντικότερη θέση στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, όχι μόνο
ως προμηθευτής πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων, αλλά και ως κάτοχος διαρκώς 
ανανεούμενων προηγμένων τεχνολογιών σε πολλούς τουλάχιστον τομείς. Διαφορετικά, θα χάνουμε
συνεχώς πόρους πληρώνοντας για νέες, όλο και πιο πολύπλοκες και ακριβές τεχνολογίες 
βιομηχανικών αγαθών, υλικών και ιατρικών προϊόντων, τις οποίες δεν μπορούμε να 
δημιουργήσουμε μόνοι μας. Ταυτόχρονα, το μερίδιο του παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος που 
κατέχουν αυτές οι τεχνολογίες θα αυξηθεί, ενώ το μερίδιο των πρώτων υλών και των 
παραδοσιακών υπηρεσιών θα συρρικνωθεί.

Για να ανακτήσουμε την τεχνολογική πρωτοπορία, πρέπει να επιλέξουμε προσεκτικά τις 
προτεραιότητές μας. Στους υποψήφιους τομείς περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα, η 
χημική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, τα σύνθετα και μη μεταλλικά υλικά, η αεροπορία, η 
τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και η νανοτεχνολογία. Φυσικά, τα παραδοσιακά μας 
ατού, όπου δεν έχουμε χάσει το τεχνολογικό μας προβάδισμα, είναι η πυρηνική και διαστημική μας 
βιομηχανία.


