
Μιλώντας για την καινοτομία

Ο πολιτικός επιστήμονας και δημοσιογράφος Αλεξάντερ Μεκάνικ σχολιάζει τη συζήτηση σχετικά 
με την καινοτομία που έγινε στο SPIEF 2022.

Στις 15 έως 18 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το 25ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας 
Πετρούπολης. Φέτος συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερες από 140 χώρες. Μεταξύ των 
συμμετεχόντων στο φόρουμ συνήφθησαν συμφωνίες αξίας 5,6 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων. Ο 
Ρώσος πρόεδρος Bλαντίμιρ Πούτιν εκφώνησε ομιλία στο φόρουμ, θέτοντας μια σειρά από κρίσιμα 
καθήκοντα για τη Ρωσική κοινωνία γενικότερα και την επιχειρηματική κοινότητα ειδικότερα, τα 
οποία πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ανάπτυξη της Ρωσίας στον απόηχο της πρωτοφανούς πίεσης κυρώσεων από κράτη μη φιλικά προς 
τη Ρωσία.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη είναι μια οριζόντια κατεύθυνση, η 
οποία θα καθορίσει όχι μόνο την τρέχουσα δεκαετία, αλλά ολόκληρο τον 21ο αιώνα. Και είπε ότι το
επικείμενο Συμβούλιο Στρατηγικής Ανάπτυξης θα συζητήσει λεπτομερώς το θέμα του σχεδιασμού 
μιας νέας τεχνολογικής οικονομίας, της τεχνοοικονομίας. Σε αυτόν τον τομέα, τόνισε ο Πρόεδρος, 
υπάρχουν πολλά θέματα για συζητήσεις και, κυρίως, για διοικητικές αποφάσεις. Εννοώ την 
επέκταση της εκπαίδευσης των μηχανικών και τη μετουσίωση των επιστημονικών εξελίξεων στην 
πραγματική οικονομία, την παροχή χρηματοδοτικών πόρων για τις ταχέως αναπτυσσόμενες 
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Θα συζητήσουμε επίσης την ανάπτυξη οριζόντιων τεχνολογιών απ' 
άκρου εις άκρον και την πρόοδο των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για μεμονωμένους 
κλάδους.

Το φόρουμ περιλάμβανε περισσότερες από 100 εκδηλώσεις που αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων. Το θέμα ενός από αυτά, το οποίο είχε τη μορφή συζήτησης σε πάνελ, ήταν «30 χρόνια 
Ρωσικής πολιτικής καινοτομίας. Δημιουργία πρωτοπόρων τεχνολογιών: μαθήματα και προοπτικές» 
συνέπεσε με το θέμα της έρευνας που διεξήγαγε η Innopraktika («Ιννοπράκτικα») από κοινού με το
Ινστιτούτο Διαχείρισης Καινοτομίας της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Και αυτό δεν 
είναι τυχαίο. Για το φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, εκδόθηκε και διανεμήθηκε μια έντυπη έκδοση 
του περιοδικού μας, η οποία ξεκινά με το άρθρο «Η επιτακτική ανάγκη καινοτομίας της Ρωσίας» 
που είναι αφιερωμένο στην έρευνα αυτή. Το ίδιο υλικό δημοσιεύθηκε επίσης στη διαδικτυακή 
έκδοση του Stimulus.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Αντρέι Μπελούζοφ, Πρώτος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Κίριλ Βαρλάμοφ, Διευθυντής του Ταμείου Ανάπτυξης Πρωτοβουλιών 
Διαδικτύου, η ακαδημαϊκός Νατάλια Ιβάνοβα, Επικεφαλής Έρευνας στο Εθνικό Ερευνητικό 
Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Οικονομία και τις Διεθνείς Σχέσεις E. M. Πριμακόφ της Ρωσικής 
Ακαδημίας Επιστημών, ο Αλεξάντερ Ισαέβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μικρο Μεσαίων επιχειρήσεων, η Νατάλια Πόποβα, 
Πρώτη Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Innopraktika. Τη συζήτηση συντόνισε ο Νταν 
Μεντόβνικοφ, διευθυντής του Ινστιτούτου Διαχείρισης Καινοτομίας της Ανώτατης Σχολής 
Οικονομικών Ερευνών του Εθνικού Πανεπιστημίου Ερευνών και αρχισυντάκτης του περιοδικού 
Stimul.

Τι λείπει από την πολιτική καινοτομίας;

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Νταν Μεντοβνίκοφ αναφέρθηκε στους κύριους άξονες της έρευνας και 
στα συμπεράσματα που εξήγαγαν οι ερευνητές. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, ίσως ένας από 
τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να οικοδομήσουμε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα καινοτομίας και μια οικονομία καινοτομίας, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η 



κυβέρνηση εδώ και 30 χρόνια, είναι ότι δεν έχουμε ακόμη επιστημονικούς οργανισμούς από τους
οποίους να προέρχεται η επιστημονική γνώση, από τους οποίους να προκύπτουν οι τεχνολογίες
και που να τους συνδέουμε με την οικονομία και τη βιομηχανία. Σημείωσε ότι «η πολιτική 
καινοτομίας μπορεί να χωριστεί σε τρεις τύπους: γραμμική, που εφαρμόζεται στο σοβιετικό 
μοντέλο καινοτομίας, η πολιτική βασισμένη σε έργα, όπου εργάζεσαι με τρόπο αντιμετώπισης 
απειλών, και, τέλος, η προσέγγιση του οικοσυστήματος, η οποία επικράτησε στη Ρωσία ως 
ένα είδος προτύπου στον 21ο αιώνα».

Είναι ο συνδυασμός των τριών προσεγγίσεων, η ισορροπία μεταξύ τους, που ο Μεντόβνικοφ 
πιστεύει ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της επιτυχίας της πολιτικής καινοτομίας. Αλλά εμείς δεν 
καταφέραμε να το πετύχουμε. Γι' αυτό η Ρωσία χρειάζεται μια νέα πολιτική καινοτομίας που θα 
ενώνει αυτούς τους τρεις τύπους πολιτικής σε μια ενιαία συνθετική κατεύθυνση. «Ακόμη και το
σύστημα διαχείρισης της καινοτομίας που διαθέτουμε είναι διαιρεμένο: ορισμένοι οργανισμοί και 
ιδρύματα ασχολούνται περισσότερο με την επιστήμη, την εκπαίδευση, ενώ άλλοι ασχολούνται με την 
οικονομία, τη βιομηχανία σε διάφορους επιμέρους τομείς και ούτω καθεξής». «Ωστόσο, δεν υπάρχει 
ενιαία γραμμή καινοτομίας», διαπίστωσε ο Νταν Μεντοβνίκοφ. - Μας φαίνεται - αν και κάποιος 
μπορεί να διαφωνήσει με αυτό - ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο κέντρο αρμόδιο για 
την πολιτική καινοτομίας, το οποίο θα διαχειρίζεται όλες αυτές τις πληροφορίες. Η Κρατική 
Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας ήταν ένα τέτοιο κέντρο κατά τη σοβιετική εποχή. Δεν 
προτείνουμε ρητά την επιστροφή του σοβιετικού μοντέλου, όμως είναι απαραίτητο να υπάρχει
ένα κέντρο όπου θα συλλέγονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στον 
καινοτόμο τομέα της εθνικής οικονομίας.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό στους τεχνολογικούς τομείς, διότι χωρίς ανταγωνισμό
δεν υπάρχει καινοτομία και σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς το κράτος και οι κρατικές εταιρείες 
εξακολουθούν να κυριαρχούν και είναι δύσκολο για έναν επιχειρηματία στον τομέα της 
τεχνολογίας να τους ανταγωνιστεί», συνέχισε ο Μεντόβνικοφ. - Τέλος, μας φαίνεται ότι το πιο 
σημαντικό σημείο είναι η ανάγκη ενθάρρυνσης των επιτυχημένων, ταχέως αναπτυσσόμενων 
τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες υποστηρίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν 
πάνω από 50 τέτοια προγράμματα υποστήριξης στην Κίνα, την Κορέα και τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η
Ρωσία έχει επίσης τέτοια εμπειρία, και εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το σχέδιο «Εθνικοί 
Πρωτοπόροι», σχετικά με το οποίο το περιοδικό μας έχει επανειλημμένα αναφερθεί.

Βρισκόμαστε μπροστά στο καθήκον να επιταχύνουμε την ανάπτυξη.

Δίνοντας το λόγο στη Νατάλια Ιβάνοβα, ο Μεντόβνικοφ είπε ότι είναι η πιο διάσημη 
εμπειρογνώμονας στον κόσμο σε θέματα καινοτομίας, πολιτικής καινοτομίας, συστημάτων 
καινοτομίας και γνωρίζει καλά πώς συμβαίνουν όλα αυτά παγκοσμίως. Στην εισήγησή της, η 
ακαδημαϊκός Ιβάνοβα εκτίμησε ιδιαίτερα την έρευνα που παρουσιάστηκε και επεσήμανε ότι η 
προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν ήταν πολύ σημαντική και παραγωγική, αλλά πρότεινε 
ότι η έρευνα θα πρέπει να συμπληρωθεί με ένα άλλο πλαίσιο: ένα είδος καινοτόμου ανάπτυξης που 
προλαβαίνει, ένα είδος αιχμής και ένα είδος επανάστασης. Και σημείωσε ότι βρισκόμαστε μπροστά
στο έργο της υπερπήδησης, της πρωτοποριακής ανάπτυξης, και το έργο αυτό είναι πολύ δύσκολο, 
διότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά εκεί που κανείς δεν καταλαβαίνει τι και πώς θα 
λειτουργήσει. Και τα θεσμικά όργανα είναι έτοιμα να το κάνουν αυτό. «Και πραγματικά 
παρασυρθήκαμε από την αμερικανική εμπειρία, και όχι κριτικά, επειδή σκεφτήκαμε ότι αφού η 
Αμερική τα πάει καλά, ας την αντιγράψουμε. Χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι εκείνη την εποχή 
βρισκόμασταν στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης που πλησίαζε, δηλαδή ότι μόλις χτίζαμε μια 
οικονομία της αγοράς, θεσμούς της αγοράς, και έπρεπε να ανακαλύψουμε πώς να τα κάνουμε όλα 
αυτά, προσαρμόζοντάς τα στα μέτρα μας».



Η Ναταλία Ιβάνοβα πρότεινε να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι, για παράδειγμα, «οι Κινέζοι δεν 
οικοδομούν καινοτόμο οικονομία, αλλά καινοτόμο κοινωνία. Και η καινοτόμος κοινωνία είναι πολύ 
ευρύτερη, σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι οικονομικοί παράγοντες, όλοι, ας 
πούμε, οι εκπρόσωποι της άρχουσας τάξης, κατανοούν ότι οι καινοτομίες είναι ο τελικός στόχος για 
τον οποίο πρέπει να αγωνιστούν... μέσω της εκπαίδευσης, μέσω του δανεισμού παγκόσμιας εμπειρίας,
μέσω της προσέλκυσης του ευρύτερου φάσματος άμεσων ξένων επενδύσεων». Εν κατακλείδι, η 
ακαδημαϊκός Ιβάνοβα επισήμανε ότι «οι νόμοι της οικονομικής λειτουργίας προηγούνται των νόμων 
της καινοτόμου ανάπτυξης. Η καινοτόμος ανάπτυξη είναι ένα ορισμένο αποτέλεσμα του τι μπορεί να 
κάνει μια οικονομία που βασίζεται στον μηχανισμό καινοτομίας, αλλά δεν είναι δεδομένο για όλους».

Μια αγορά για επενδύσεις

Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο Κίριλ Βαρλάμοφ, γενικός διευθυντής του Ταμείου Ανάπτυξης 
Πρωτοβουλιών Διαδικτύου, του οποίου η ομιλία προηγήθηκε από τις παρατηρήσεις του Νταν 
Μεντόβνικοφ ότι το Ταμείο Ανάπτυξης Πρωτοβουλιών Διαδικτύου είναι ένας από τους πιο 
επιτυχημένους θεσμούς του συστήματος καινοτομίας μας. Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Βαρλάμοφ
έθεσε ένα ερώτημα: χρειαζόμαστε ένα εθνικό σύστημα καινοτομίας για ποιο λόγο; Και απαντώντας
σε αυτό, είπε: «Αν μιλάμε για την ικανότητα του εθνικού μας συστήματος καινοτομίας να παράγει 
καινοτομίες, είναι πράγματι σε θέση να τις παράγει. Έχουμε  τους κατάλληλους θεσμούς, έχουμε 
έναν τεράστιο αριθμό εταιρειών που έγιναν μονόκεροι: Miro, Veeam, Xsolla, InDriver, Playrix. 
Αλλά όλες αυτές οι εταιρείες δεν είναι πλέον Ρωσικές εταιρείες- στην καλύτερη περίπτωση, 
εξακολουθούν να έχουν μόνο τμήματα Ε&Α (Έρευνας και Ανάπτυξης) στη χώρα.

Το πρόβλημα είναι ότι μόλις μια εταιρεία ξεπεράσει ένα ορισμένο επίπεδο καινοτομίας και 
συνειδητοποιήσει ότι βρίσκει ένα προϊόν που ταιριάζει στην αγορά, δηλαδή κάποια θέση στην 
αγορά στην οποία βλέπει ενδιαφέρουσες δυνατότητες για το προϊόν της, αναγκάζεται να φύγει για
άλλη χώρα. Ο πρώτος λόγος είναι η πρόσβαση σε μια αγορά που απαιτεί ένα καινοτόμο προϊόν. 
Επειδή υπάρχει πολύ μικρή ζήτηση για καινοτόμες υπηρεσίες στη Ρωσία. Ο δεύτερος λόγος 
είναι η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επειδή μια εταιρεία που έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο πρέπει να τροφοδοτηθεί γρήγορα με πόρους. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περίπου 20 
φορές λιγότερα επενδυτικά χρήματα στη Ρωσία απ' ό,τι θα έπρεπε. Ο τρίτος λόγος είναι η 
πρόσβαση σε ανθρώπινους πόρους. Έχουμε καλούς προγραμματιστές, αλλά η Microsoft, για 
παράδειγμα, απασχολεί το 10 τοις εκατό των προγραμματιστών, ενώ οι υπόλοιποι δεν είναι 
προγραμματιστές, είναι διαχειριστές προϊόντων, είναι ειδικοί στο μάρκετινγκ, διότι μια 
καινοτόμος εταιρεία δεν είναι μια εταιρεία που εφηύρε την τεχνολογία, αλλά μια εταιρεία που 
ενσωμάτωσε αυτή την τεχνολογία σε ένα προϊόν, το λανσάρησε στην αγορά και κατέκτησε την
αγορά.

Σύμφωνα με τον Κίριλ Βαρλάμοφ, ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήγαγε το Ταμείο Ανάπτυξης
Πρωτοβουλιών Διαδικτύου από κοινού με το Κέντρο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Άμεσων 
Προγνώσεων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για την επίλυση των προβλημάτων που 
περιγράφηκαν, θα πρέπει να δημιουργηθούν στη χώρα εταιρείες κλειδιά, με έδρα τη Ρωσία, 
ικανές να διεκδικήσουν την τεχνολογική πρωτοπορία. "Θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες, με
κύκλο εργασιών που να προσεγγίζει τουλάχιστον τα 50-60 δισεκατομμύρια ρούβλια, ώστε να 
είναι σε θέση να διαδραματίσουν διεθνή ρόλο, δηλαδή να είναι σε θέση να απορροφήσουν 
εταιρείες, έως και με 100 εκατομμύρια δολάρια με μία μόνο αγορά». Έχοντας μελετήσει τη 
διεθνή εμπειρία, το Ταμείο Ανάπτυξης Πρωτοβουλιών Διαδικτύου συνειδητοποίησε ότι σε πολλές 
χώρες - Κίνα, Χιλή, Γαλλία - η κυβέρνηση καθορίζει τις εθνικές προτεραιότητες για τη δημιουργία 
τέτοιων εταιρειών και δημιουργεί καθετοποιημένα επενδυτικά ταμεία γι' αυτές, των οποίων 
καθήκον είναι να αναπτύξουν ένα σύνολο κρίσιμων τεχνολογιών σε έναν συγκεκριμένο τομέα.



Γι' αυτό, ο Κίριλ Βαρλάμοφ πιστεύει ότι, στη Ρωσία είναι απαραίτητο για την κυβέρνησή μας 
να καθορίσει τις εθνικές προτεραιότητες (σημειώστε ότι στη Ρωσία έχουν ήδη καθοριστεί στη
Στρατηγική για την Επιστημονική και Τεχνολογική Ανάπτυξη), αλλά να μη περιοριστεί μόνο 
σε αυτό και να εγγυηθεί μια ορισμένη ζήτηση στις επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να 
επενδύσουν, με βάση την αρχή «αγορά ως αντάλλαγμα για επενδύσεις».

Η καινοτομία σημαίνει να κερδίσεις ή να πεθάνεις

Απευθυνόμενος στον επόμενο ομιλητή, τον Αντρέι Μπελούζοφ, ο συντονιστής του ζήτησε να 
απαντήσει στις προτάσεις που είχαν ήδη γίνει, αλλά και στο συνολικό σχέδιο. Ο Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης όμως ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι η ιστορία για το εξώφυλλο του Stimulus 
στο φόρουμ τον σόκαρε, διότι δεν έχουμε καμία 30ετή πολιτική για την καινοτομία. Κατά τη γνώμη
του, η Ρωσία άρχισε να ασχολείται συστηματικά με τις καινοτομίες μόλις στα μέσα της δεκαετίας 
του 2000. Σημείωσε όμως ότι, παρ' όλα αυτά, τα τελευταία 15 χρόνια, «καταφέραμε να 
δημιουργήσουμε ένα εθνικό σύστημα καινοτομίας: έχουμε όλους τους θεσμούς του εθνικού 
συστήματος καινοτομίας, έχουμε πολλά μηχανολογικά κέντρα, έχουμε επίσης αναπτυξιακά 
ιδρύματα. Υιοθετήθηκε το τέταρτο μέρος του Αστικού Κώδικα, ενώ υπάρχει ακόμη και νόμος 
για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα των φοιτητών». Και όλα αυτά λειτουργούν, με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο.

Υπάρχουν, κατά τη γνώμη του Μπελούζοφ, ορισμένα αποτελέσματα που δεν μπορούν να 
αγνοηθούν. Πρώτα απ' όλα, ολόκληρες βιομηχανίες που βασίζονται σε αυτό το σύστημα 
εμφανίστηκαν πρόσφατα στη χώρα μας. Τα φαρμακευτικά προϊόντα προέκυψαν ουσιαστικά 
από το μηδέν στη χώρα μας. Είμαστε πλέον μια χώρα που είναι αρκετά ικανή να παράγει 
φαρμακευτικά προϊόντα, και μάλιστα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία δεν μπορούν να 
παράγουν όλες οι άλλες χώρες. Έχουμε δημιουργήσει μια αρκετά ισχυρή βιομηχανία σύνθετων
υλικών. «Επισκεφθείτε το Πανρωσικό Ινστιτούτο Έρευνας Αεροπορικών Υλικών - Stimulus», 
πρότεινε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός. - Το ίδιο ισχύει και για τη χημεία των πολυμερών. Η 
βιομηχανία των διαφόρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τρία περιβάλλοντα - 
αεροπλοΐα, ξηρά και θαλάσσια σκάφη - εξελίσσεται τώρα μπροστά στα μάτια μας».

Στο σημείο αυτό ο εισηγητής επέστησε την προσοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στο 
γεγονός ότι «αυτοί οι νέοι τομείς - φάρμακο, σύνθετα υλικά και άλλοι - δημιουργήθηκαν από το 
μηδέν και προήλθαν από πολύ συγκεκριμένες τεχνολογικές εταιρείες που αναδύθηκαν αργότερα σε 
αυτούς τους κλάδους. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ο χώρος ήταν εν μέρει κενός: δεν 
είχαν δημιουργηθεί κρατικές εταιρείες στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, οπότε οι δυναμικές, 
ενεργητικές εταιρείες που ήταν νεοφυείς τη δεκαετία του '90 και είχαν εξαιρετικές εξελίξεις 
επιλέχθηκαν από το πρόγραμμα Pharma 2020 του Υπουργείου Βιομηχανίας. Ήταν χρήσιμο εκείνη 
την εποχή και, εξάλλου, η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων δεν παρουσίαζε μεγάλη κινητικότητα.

Όσον αφορά τα σύνθετα υλικά για το MS-21, τα υλικά για τη «μαύρη αεροτομή» δεν 
προσφέρθηκαν από το Πανρωσικό Ινστιτούτο Έρευνας Αεροπορικών Υλικών, αλλά από την 
«Ουνιχίμτεκ», μια εθνική εταιρεία-πρωτοπόρο στον τομέα της τεχνολογίας, η οποία, με δικά της 
έξοδα, είχε εξελιχθεί τα προηγούμενα χρόνια, κάλυψε το τεχνολογικό κενό και προσέφερε μια λύση
μαζί με τη Rosatom. Και οι δυο αυτές μαζί, έκλεισαν αυτή την επίθεση κυρώσεων». Το Stimul έχει 
γράψει επανειλημμένα σχετικά με την Ουνιχίμτεκ», μέχρι και πρόσφατα.

Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο κατάλληλα μοντέλα για αυτόν τον συνδυασμό. Το πρώτο 
μοντέλο είναι τα μεγάλα τεχνικά έργα που προσανατολίζονται σε ένα αποτέλεσμα κατανοητό για 
την κοινωνία. Το κλασικό παράδειγμα είναι η γέφυρα της Κριμαίας. Και το αποτέλεσμα σε αυτή 
την περίπτωση είναι πολύ απλό: η γέφυρα είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί. Το ίδιο συμβαίνει και



με κάποιο προϊόν του στρατιωτικο-βιομηχανικού μας συμπλέγματος: είτε πετάει είτε δεν πετάει, 
είτε εκρήγνυται είτε δεν εκρήγνυται - είναι τόσο απλό. Υπάρχει όμως μια τεράστια αλυσίδα 
ανάπτυξης πίσω από αυτό. Και κάθε επόμενο, ανώτερο επίπεδο, στην πραγματικότητα, είναι 
πελάτης σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο. Και αυτό είναι ένα μοντέλο που, από τη δική μου 
άποψη, μπορεί καταρχήν να λειτουργήσει. Επιπλέον, σήμερα έχουν προκύψει νέες πρόσθετες 
ευκαιρίες λόγω των κυρώσεων, λόγω της ανάγκης να οικοδομήσουμε την τεχνολογική μας 
κυριαρχία. Και το δεύτερο μοντέλο, το οποίο μπορεί να είναι ακόμη πιο ελπιδοφόρο, είναι 
αυτό του κινήματος των νεοφυών επιχειρήσεων. Απλά πρέπει να μάθουμε πώς να φέρουμε 
αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις σε μια φάση που ονομάζεται «εξόδου ή απόδοσης», δηλαδή σε 
μια κατάσταση όπου είτε μπαίνουν σε μαζική παραγωγή και χτίζουν την επιχείρησή τους με 
βάση τις ιδέες τους, είτε βγαίνουν με επιτυχία στο χρηματιστήριο και πωλούνται σε κάποιους 
στρατηγικούς επενδυτές που τις απορροφούν και οι οποίοι θα μπορούν επίσης να στήσουν 
επιχειρήσεις πάνω σε αυτές.

Σε αυτό το σημείο έχουμε κάνει πολύ λίγα. Και το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι δεν μπορούν να 
προσεγγίσουν τις εταιρείες- το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα που να 
εντοπίζει αυτές τις νεοσύστατες επιχειρήσεις από την άποψη της ικανότητάς τους να παράγουν 
προστιθέμενη αξία σε αυτού του είδους τις εξελίξεις που έχουμε. Ξοδέψαμε δύο χρόνια για να 
φτιάξουμε μεθοδολογίες για τα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας, το επίπεδο επενδυτικής 
ετοιμότητας και το επίπεδο ετοιμότητας αγοράς και αντίστοιχα για την αξιολόγηση της 
τεχνολογικής ετοιμότητας, της ετοιμότητας της αγοράς και της επενδυτικής ετοιμότητας και 
βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, που δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια. 
Μόλις τώρα το προσεγγίζουμε αυτό. Πώς μπορούμε να πούμε ποια εταιρεία θα αγοράσει τι, αν δεν 
καταλαβαίνει τι είναι, ακόμη και από άποψη τεχνολογικής ετοιμότητας; Όμως σήμερα υπάρχει 
κάποια πρόοδος, ίσως ο ρυθμός να είναι πιο αργός απ' ό,τι θα θέλαμε, αλλά παρ' όλα αυτά εγώ, για 
παράδειγμα, είμαι αισιόδοξος για όλα αυτά. Έτσι, για να επιστρέψω στην ερώτησή σας, δεν 
υπάρχει απογοήτευση, όλα προχωρούν μπροστά, όλα πάνε όπως πρέπει.

Πως θα ξεπεραστεί η δεύτερη «κοιλάδα του θανάτου».

Δίνοντας το λόγο στη Ναταλία Πόποβα, ο συντονιστής επεσήμανε ότι συνεργάζεται εντατικά με 
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και πιστεύει επίσης ότι αξίζει να στηριχθεί σε αυτές στη νέα αυτή 
κατάσταση για τη χώρα. «Δεν είναι τυχαίο», επισήμανε ο Μεντόβνικοφ, «ότι ο Σι Τζινπίνγκ 
ανακοίνωσε την άνοιξη δύο μεγάλης κλίμακας προγράμματα σε ολόκληρη την Κίνα για τη στήριξη 
τέτοιων εταιρειών, τις οποίες αποκαλούν «μικρούς γίγαντες» και «αφανείς πρωτοπόρους». Έκανε 
μια ερώτηση στην κ. Πόποβα: κατά τη γνώμη της, μπορεί αυτή η κινεζική εμπειρία να εφαρμοστεί 
στο δικό μας, το Ρωσικό πλαίσιο και πόσο σημαντική είναι μια τέτοια στροφή προς αυτό το επίπεδο
επιχειρήσεων σήμερα, στο πλαίσιο των πιο σκληρών κυρώσεων;

Απαντώντας στο ερώτημα αυτό, η Νατάλια Πόποβα τόνισε ότι πράγματι ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε 
πρόσφατα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για την Κίνα από την εξάρτηση από κρίσιμες 
τεχνολογίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λειτουργούν σε υπερεθνικό επίπεδο για την 
υποστήριξη τέτοιων εταιρειών στην Κίνα. Αλλά σύμφωνα με την Πόποβα, και σε αυτό το σημείο 
συμφώνησε με τον Μπελούζοφ, ούτε η κινεζική ούτε η αμερικανική εμπειρία μπορεί να 
εφαρμοσθεί στη ρωσική βάση. Αν μη τι άλλο, επειδή εδώ στη χώρα μας το 70% των 
καινοτομιών γίνεται εις βάρος του κράτους και το 30% εις βάρος της ιδιωτικής οικονομίας. 
«Αν και ακόμη και στη σοσιαλιστική Κίνα, η αναλογία είναι εντελώς διαφορετική. Είναι 
σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι και μόνο η αναλογία δείχνει, πως το κράτος μας δεν είναι 
μόνο ρυθμιστής, αλλά και φορέας της πολιτικής καινοτομίας. Το ίδιο το κράτος ενεργεί ως 
επενδυτής, ως ρυθμιστής και ως δημιουργός καινοτόμου περιβάλλοντος. Και φυσικά πρέπει 



να δουλέψουμε με αυτό. Και, όπως μας είπε ο Αντρέι Ρέμοβιτς, οι σχετικές εργασίες 
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Απαντώντας στην ερώτηση τι γίνεται σήμερα, η Νατάλια Πόποβα είπε: «Απαντώντας στο ερώτημα 
τι γίνεται τώρα, η Νατάλια Πόποβα δήλωσε: «Διαμορφώνονται τεράστια πλεονεκτήματα, τα οποία 
ένας τόσο ανεξάρτητος φορέας της πολιτικής καινοτομίας - οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - αποκτά 
από την κρατική πλευρά. Εξελίσσεται πολύ καλά και μπορούμε να δούμε τους μηχανισμούς που 
εφαρμόζονται στο Ταμείο Ανάπτυξης Πρωτοβουλιών Διαδικτύου, στο Ίδρυμα Μπόρτνικ και σε 
άλλα ιδρύματα.

Όμως, οι εταιρείες που αναπτύσσονται εκτός του τομέα των Μικρο - Μεσαίων Επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), στερούνται της στήριξης που παρέχεται στις ΜΜΕ. Επιπλέον, όταν χρειάζονται έναν 
προωθητικό παράγοντα και την ανασυγκρότηση της τεχνολογικής τους δομής ακόμη και για τις 
παγκόσμιες αγορές ή, τουλάχιστον, για τις μεγάλες αγορές εντός της Ρωσίας, στερούνται 
υποστήριξης. Με άλλα λόγια, μια δεύτερη «κοιλάδα του θανάτου» εμφανίζεται μπροστά τους. 
Συνήθως όλοι μιλούν για την πρώτη «κοιλάδα του θανάτου» όταν μια εταιρεία εγκαταλείπει τη 
φάση εκκίνησης, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη, αφού έχουν ξεπεραστεί τα καθιερωμένα όρια των 
ΜΜΕ. Πρόσφατα ψηφίστηκαν δύο σημαντικοί κυβερνητικοί κανονισμοί: πρώτον, ότι οι ΜΜΕ 
υψηλής τεχνολογίας μπορούν πλέον να λαμβάνουν προνομιακό δανεισμό με επιτόκιο 3% - μια 
τεράστια βοήθεια ακριβώς για τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Και δεύτερον, οι «μετα-ΜΜΕ» 
εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 10 δισεκατομμύρια μπορούν τώρα να λάβουν επιχορηγήσεις 
προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν προμηθευτές 
μεγάλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, προκειμένου να επιλυθεί επιτυχώς αυτό το πρόβλημα, είναι επίσης
απαραίτητο να διασφαλιστεί η ενοποιημένη ζήτηση των μεγάλων παραγόντων της αγοράς, και αυτό
είναι ένα ξεχωριστό καθήκον τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τους μεγάλους παράγοντες της 
αγοράς. Στη συνέχεια αυτό το αναπτυσσόμενο σύστημα μπορεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη 
μετάβαση των εταιρειών από το ένα στάδιο ανάπτυξης στο άλλο».

Η Νατάλια Πόποβα ολοκλήρωσε την παρουσίασή της αναφερόμενη στο έργο της 
«υπερυπουργικής» υποστήριξης των καινοτόμων επιχειρήσεων. Κατά τη γνώμη της, για τέτοιες 
εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη τη ρωσική πραγματικότητα, η άμεση εποπτεία από τον αρμόδιο 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης θα ήταν πολύ σημαντική, διότι υπάρχουν παραδείγματα εταιρειών 
που πέφτουν στα λεγόμενα διατμηματικά πηγάδια.

Πώς να συμβάλλουμε στη συνεργασία μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων.

Απαντώντας στην ομιλία της Νατάλια Πόποβα, ο συντονιστής αναφέρθηκε σε ένα άλλο σημαντικό 
σημείο του κυβερνητικού διατάγματος: ένα από τα κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων 
που θα επωφεληθούν από τα προβλεπόμενα μέτρα στήριξης είναι ο ρυθμός ανάπτυξής τους 
κατά την προηγούμενη περίοδο. «Με άλλα λόγια, για πρώτη φορά, η κυβέρνηση αξιολογεί τις 
εταιρείες όχι με βάση το τι υπόσχεται κάποιος, αλλά με βάση το τι πραγματικά αναπτύσσει μέσω 
της καινοτομίας. Αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό στον κόσμο εδώ και πολύ καιρό, επειδή φαίνεται 
παράξενο να βοηθάμε τους ισχυρούς που έχουν ήδη δείξει ότι είναι ισχυροί. Αλλά αν θέλετε να 
αναδείξετε ηγέτες της εθνικής οικονομίας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος». Δίνοντας τον λόγο στον 
Αλεξάντερ Ισάεβιτς, ο συντονιστής τόνισε τον ρόλο του Συνδέσμου ΜΜΕ στην επιλογή και 
αξιολόγηση  των επιτυχιών και των προβλημάτων των εταιρειών που παρουσιάζουν ταχύτατους 
ρυθμούς ανάπτυξης (τεχνογαζέλες)  μέσω της καινοτομίας.

Ο Ισάεβιτς ξεκίνησε την ομιλία του με μια απροσδόκητη παραδοχή: «Δυστυχώς ή ευτυχώς, είμαι 
μακριά από την πολιτική καινοτομίας», και πρότεινε να αναλυθεί η κατάσταση με βάση τέσσερα 



στάδια ανάπτυξης της εταιρείας - της ιδέας, το στάδιο από 0 έως 1,5, από 1,5 έως 3 και από 3 συν. 
Επικεντρώθηκε όμως στα τρία στάδια της ανάπτυξης μετά την υλοποίηση της ιδέας. «Για τις 
νεοφυείς και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε πέρυσι ένα ξεχωριστό 
πρόγραμμα, το οποίο είχε ως στόχο την παροχή εγγυήσεων, ώστε οι εν λόγω νεοσύστατες 
επιχειρήσεις να μπορούν να προσεγγίσουν τις τράπεζες με εμπιστοσύνη. Διότι συνειδητοποιήσαμε 
ότι μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν έχουν μάθει πώς να αξιολογούν τους κινδύνους από τη 
συνεργασία με τέτοιες εταιρείες. Έτσι, δώσαμε την ευκαιρία στις εταιρείες να καλύψουν το 90% 
του κινδύνου από εμάς, μαζί με τις περιφέρειες, ώστε η εταιρεία να έχει το αρχικό αποτέλεσμα. Και
είδαμε ότι αυτό δούλεψε.

Στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο στάδιο: ενάμιση με τρία χρόνια. Και μαζί με την Innopraktika 
και την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, εγκαινιάσαμε ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης για 
τέτοιες εταιρείες με συγκεκριμένες τεχνολογίες. Περισσότερες από 250 εταιρείες έχουν 
ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο και έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη όσον αφορά το
συντονισμό και την επικέντρωση στο επιχειρηματικό σχεδιασμό. Και η δεύτερη ανάγκη αυτών των 
εταιρειών είναι η εξυπηρέτηση, η εξυπηρέτηση όσον αφορά, υποθέτω, την αγορά πωλήσεων. 
Αρχίσαμε να τους βοηθάμε να διαμορφώνουν προμήθειες με μια καινοτόμο ποσόστωση. Πέρυσι, 
92 κρατικές εταιρείες αποδείχθηκαν έτοιμες να αγοράσουν τις υπηρεσίες ή τα αγαθά τους. Για τις 
εταιρείες «3 συν», έχουμε ψηφιοποιήσει πλήρως τη διαδικασία λήψης επιδοτήσεων βάσει του εν 
λόγω κυβερνητικού διατάγματος, για το οποίο έχει ήδη γίνει λόγος. Ο επιχειρηματίας μπορεί να 
υποβάλει αίτηση μέσω της πλατφόρμας ΜΜΕ. Η πλατφόρμα αξιολογεί αν εκείνος πληροί τα 
κριτήρια του διατάγματος. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 20 αιτήσεις για ποσό 
5,4 δισεκατομμυρίων ρουβλίων. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου τόσο με τους πελάτες όσο και με 
τις εταιρείες, συγκεντρώσαμε τις ανάγκες 21 μεγάλων πελατών και ψηφιοποιήσαμε τις ανάγκες 
τους για 3.000 ονομαστικά είδη.

Το σημαντικότερο ζήτημα είναι η ταχεία και οικονομική δανειοδότηση

Συνοψίζοντας τις ομιλίες, ο παρουσιαστής επισήμανε ότι δεν υπήρχαν επιχειρηματίες ανάμεσά τους
και κάλεσε τον εκπρόσωπο της εθνικής πρωτοπόρου εταιρείας Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 
Νικολάι Σαμπαλίν, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση και ξεκίνησε με μια απροσδόκητη 
δήλωση: η κυβέρνηση έχει μια ορισμένη τεχνολογική μυωπία, η οποία επηρεάζει τη διαφορετική 
μεταχείριση των εταιρειών σε διάφορους οικονομικούς τομείς:«Έχουμε έναν καλό τομέα 
πληροφορικής, επειδή έχει καλή υποστήριξη. Σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον για τη 
μικροηλεκτρονική.
Υπάρχει αισθητή ανάπτυξη σε αυτό το πεδίο. Ωστόσο βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο διατμηματικό 
πηγάδι για το οποίο μιλούσε η Πόποβα. Και για κλάδους όπως ο δικός μας, δεν υπάρχουν ειδικά 
μέτρα στήριξης, υπάρχουμε για γενικούς λόγους». Το δεύτερο πρόβλημα που εντόπισε ο Σαμπαλίν 
ήταν η έλλειψη ταχύτητας στη λήψη αποφάσεων, ακόμη και σε φαινομενικά απλά θέματα. 
«Είμαστε εθνικοί πρωταθλητές, νικητές του διαγωνισμού «Τεχνοεπιτυχίας», αλλά όταν 
απευθυνθήκαμε στον Οργανισμό ΜΜΕ για επιδότηση, άρχισαν να μας ελέγχουν για την επάρκειά 
μας ως προς τη καινοτόμο δράση μας. Και η περίοδος των επιθεωρήσεων αποδείχθηκε 
απροσδόκητα μεγάλη». Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Μπελούζοφ, ο Σαμπαλίν είπε ότι το πιο 
σημαντικό πράγμα, κατά την άποψή του, αυτό που λείπει από τους επιχειρηματίες προκειμένου να 
επεκτείνουν την επιχείρησή τους, δεν είναι οι επιχορηγήσεις ή οι επιδοτήσεις, αλλά τα γρήγορα και 
φθηνά δάνεια. Και στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Belousov, ο Shabalin είπε ότι το πιο 
σημαντικό πράγμα, κατά την άποψή του, αυτό που λείπει από τους επιχειρηματίες προκειμένου να 
επεκτείνουν την επιχείρησή τους, δεν είναι οι επιχορηγήσεις ή οι επιδοτήσεις, αλλά τα γρήγορα και 
φθηνά δάνεια. 
«Όταν έχουμε μια σύμβαση με μια κρατική εταιρεία και πηγαίνουμε στην τράπεζα και η τράπεζα 
μας λέει: Καθίστε στην ουρά, θα σας δώσουμε χρήματα σε πέντε μήνες», τότε η κρατική εταιρεία 



δεν μπορεί να περιμένει πέντε μήνες. Το γεγονός και μόνο ότι υπάρχουν κρατικές συμβάσεις ή 
συμβάσεις επιχειρήσεων-κορμού, αυτό θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την ταχεία 
χορήγηση δανείων.

Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε το σύστημα...

Ο συντονιστής ζήτησε από τον Αντρέι Μπελούζοφ να σχολιάσει την ομιλία του Σαμπαλίν και την 
όλη συζήτηση. Εκείνος δήλωσε ικανοποιημένος από τη συζήτηση: «Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο
για τη δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης της νεοφυούς δραστηριότητας, το οποίο 
οργανώνουμε σήμερα και το οποίο αποτελείται από τρεις συνιστώσες. Η πρώτη είναι η 
«απρόσκοπτη διασύνδεση», για την οποία εμείς, τα αναπτυξιακά ιδρύματα, συνδεόμαστε μεταξύ 
μας ώστε να μπορούν να επιλέγουν νεοφυείς επιχειρήσεις σε διαφορετικά στάδια ετοιμότητας- η 
δεύτερη είναι ένα πληροφοριακό περιβάλλον που θα πρέπει να δίνει στις μεγάλες εταιρείες την 
ευκαιρία να βλέπουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις επιλέγουν.
Και το τρίτο είναι τα υποστηρικτικά εργαλεία. Επειδή, πράγματι, υπάρχει μια δεύτερη «κοιλάδα 
του θανάτου». Και χρειαζόμαστε εργαλεία για να μπορούμε να υπερπηδήσουμε το εμπόδιο αυτό. 
Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Για να λειτουργήσει αυτός ο αναβατήρας, χρειάζεται υποδομή. Ο 
βασικός κρίκος αυτής της υποδομής είναι τα μηχανολογικά κέντρα που παίζουν το ρόλο του 
διαμεσολαβητή μεταξύ των μεγάλων εταιρειών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Και η 
Innopraktika είναι ένα από αυτά τα κέντρα.

Δυστυχώς, έχουμε πολύ λίγα τέτοια κέντρα. Πρέπει να κλωνοποιηθούν με κάθε τρόπο. Και 
χρειαζόμαστε κέντρα αριστείας, πηγές υποστήριξης, τα οποία είναι τα πανεπιστήμια. Και η τρίτη 
συνιστώσα είναι ακριβώς αυτό που είπαμε: πρόκειται για χρηματοδοτικά μέσα προσαρμοσμένα για 
εταιρείες όπως εσείς», είπε ο Μπελούζοφ απευθυνόμενος στον Σαμπαλίν. - Θα μπορούσατε να 
πείτε ότι ο Σύνδεσμος ΜΜΕ έκανε τη δουλειά του, επειδή αυτά τα εργαλεία αυτά είναι, φυσικά, το 
κύριο πράγμα. Εξάλλου, οι καινοτομίες ενέχουν πάντα υψηλότερο ρίσκο και η χρηματοδότηση 
επιχειρηματικού κινδύνου βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο. Ως εκ τούτου, απαιτούνται πηγές 
χρηματοδότησης. Συμφωνώ με αυτό, και σίγουρα θα πρέπει ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το 
θέμα.


