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Ο πρόεδρος έχει περιγράψει σε έξι σημεία τους κανόνες του νέου σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης 
της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αλλάξει τους όρους συνεργασίας μεταξύ της 
κυβέρνησης και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ολιγαρχών. Δεν υπαινίχθηκε και
είπε ανοιχτά ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να τους δώσει περισσότερη ελευθερία με αντάλλαγμα 
την προσήλωση στο εθνικό συμφέρον, σχολίασαν πολιτικοί αναλυτές στο Διεθνές Οικονομικό 
Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF-2022) στις 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με τους 
εμπειρογνώμονες, αυτό αποτελεί εγγύηση ανάπτυξης για τη χώρα και εγγύηση σταθερής εργασίας 
και διατήρησης των περιουσιακών στοιχείων για τις επιχειρήσεις.

Η ομιλία του Προέδρου Πούτιν στο SPIEF-2022 προκάλεσε αναστάτωση όχι μόνο μεταξύ των 
συμμετεχόντων στο φόρουμ, αλλά και μεταξύ όσων βρίσκονταν εκτός του ExpoForum της Αγίας 
Πετρούπολης. Αυτή ήταν ίσως η πρώτη φορά στα 25 χρόνια διεξαγωγής του SPIEF που η 
ολομέλεια ξεκίνησε με καθυστέρηση μιάμισης ώρας. Αυτό οφειλόταν σε επίθεση χάκερ στα 
συστήματα πληροφορικής της διοργανώτριας εταιρείας, Ροσκονγκρές, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 
όσοι ήθελαν να ακούσουν ζωντανά τον πρόεδρο να μην μπορούν να μπουν στην αίθουσα. Ο Πούτιν
ανανέωσε την ομιλία του και όταν ανέβηκε στο βήμα ήταν σαφές τι φοβόντουσαν τόσο πολύ οι 
εμπνευστές της κυβερνο-επίθεσης.

Ο Πούτιν προέβη σε λεπτομερή ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης όχι μόνο στη Ρωσική 
οικονομία, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Τόνισε πολλές φορές ότι η κρίση άρχισε να 
κλιμακώνεται με την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού και ότι σήμερα επιδεινώνεται εξαιτίας 
των δυτικών κυρώσεων. Όμως, ο ένοχος δεν είναι η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την ειδική 
στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αλλά οι δυτικοί ηγέτες, οι οποίοι 
ήταν κακοπροαίρετοι στο παρελθόν και τώρα εκθέτουν τις χώρες τους σε σοβαρούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού, μέσω των κυρώσεων. Και η ηγέτιδα δύναμη αυτής της 
αρνητικής διαδικασίας ήταν και παραμένουν οι ΗΠΑ.

«Έχουν αυτοανακηρυχθεί αγγελιοφόροι του Θεού στη γη, οι οποίοι δεν έχουν καμία 
υποχρέωση, αλλά μόνο συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Ωστόσο, ο κόσμος αλλάζει, σημείωσε ο πρόεδρος. Και η Ρωσία έδειξε τους τελευταίους τέσσερις 
μήνες ότι είναι έτοιμη για αυτές τις αλλαγές.

«Οι Ρώσοι επιχειρηματίες, οι αρχές εργάστηκαν με συλλογικό, επαγγελματικό τρόπο, οι 
πολίτες επέδειξαν συνοχή και υπευθυνότητα... Ο ίδιος ο σχεδιασμός των δυτικών κυρώσεων 
στηρίχθηκε στη λανθασμένη θέση ότι η Ρωσία από πλευράς οικονομίας δεν είναι κυρίαρχη, 
είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Σχεδιάζοντας τον οικονομικό τους αιφνιδιασμό δεν πρόσεξαν ή 
απλώς αγνόησαν τα πραγματικά γεγονότα, τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας έχει αλλάξει τα 
τελευταία χρόνια», επισήμανε ο Πρόεδρος.

 



Ο Πούτιν απάντησε στον αποτυχημένο αιφνιδιαστικό πόλεμο της Δύσης. 
Είπε ότι είναι σημαντικό για τη Ρωσία: «να υπερασπιστεί την πολιτική της κυριαρχία, την 
εθνική της ταυτότητα» και «να ενισχύσει την οικονομική, στελεχική και τεχνολογική της 
αυτονομία και ανεξαρτησία».

Για το πώς θα επιτευχθεί αυτό, ο Πούτιν περιέγραψε έξι βασικές αρχές:

«άνοιγμα»,
«εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές ελευθερίες»,
«υπεύθυνη και ισορροπημένη μακροοικονομική πολιτική»,
«κοινωνική δικαιοσύνη»,
«ανάπτυξη σύγχρονων προηγμένων υποδομών» 
«ανάκτηση πραγματικής τεχνολογικής κυριαρχίας».

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος μίλησε για επιχειρηματική ελευθερία, σχολιάζουν οι πολιτικοί 
αναλυτές της συντακτικής ομάδας. Η πλήρης κατάργηση των επιχειρηματικών ελέγχων που δεν 
ενέχουν υψηλούς κινδύνους βλάβης, η αποποινικοποίηση και η χαλάρωση πολλών άρθρων του 
Ποινικού Κώδικα - όλα αυτά τονώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, υποστηρίζει η ειδική 
στον τομέα των πολιτικών επιστημών Αλένα Όγκουστ. Ο πρόεδρος μειώνει τις πιέσεις στις 
επιχειρήσεις με απίθανες προφάσεις, πιστεύει ο εμπειρογνώμονας.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξάλλου, εκείνοι που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους 
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Ωστόσο, τα διοικητικά εμπόδια και ο φόβος της ποινικής δίωξης
έχουν αποθαρρύνει πολλούς. Η απόφαση του προέδρου θα δώσει ώθηση σε αυτά τα άτομα. άλλωστε 
αυτή θα είναι μια ευκαιρία για τους ίδιους να βρουν τον εαυτό τους», διευκρίνησε.

Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να λειτουργούν με πατριωτικό πνεύμα, και υπό αυτή την έννοια ο 
Πούτιν δεν απευθύνθηκε τυχαία απευθείας στους ολιγάρχες, επισήμανε η ίδια. Ο πρόεδρος τόνισε 
ότι:

«Η πραγματική, διαρκής επιτυχία, το αίσθημα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού γεννιούνται 
μόνο όταν συνδέεις το μέλλον σου, το μέλλον των παιδιών σου με την πατρίδα σου. - Τα 
πρόσφατα γεγονότα απλώς επιβεβαίωσαν αυτό που έλεγα και πριν: είναι ασφαλέστερο να 
είσαι στο σπίτι σου. Όσοι δεν ήθελαν να ακούσουν αυτό το μήνυμα έχασαν εκατοντάδες 
εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, δολάρια στη Δύση... Μην επαναλάβετε τα ίδια λάθη του
παρελθόντος», συνέστησε ο Πούτιν τους μεγαλοεπιχειρηματίες, προτρέποντάς τους να επενδύσουν
στην ανάπτυξη της χώρας τους, όπως έκαναν οι έμποροι και οι βιομήχανοι σε παλαιότερες εποχές. 
Μόνο τότε τα ονόματα και οι καλές πράξεις τους θα μείνουν στην ιστορία.

Ο Ντμίτρι Σολονίκοφ, διευθυντής του Ινστιτούτου Σύγχρονης Κρατικής Ανάπτυξης, δήλωσε ότι ο 
πρόεδρος θεωρεί ως κύριο καθήκον των αρχών τη συνεργασία με το κεφάλαιο και τη στήριξη των 
μη προνομιούχων.

«Το καθήκον του μεγάλου κεφαλαίου δεν είναι να συσσωρεύει χρήματα όσο να διατηρεί το καλό του 
όνομα και να εξασφαλίζει ανάπτυξη προς όφελος της χώρας», υποστηρίζει ο Σολονίκοφ.



Ο Πούτιν απευθύνθηκε στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, «με πατρικό πνεύμα», 
τόνισε η Ντάρια Κισλίτσινα, επικεφαλής του τμήματος περιφερειακών προγραμμάτων στο 
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Εμπειρογνωμόνων.

«Από τη μία πλευρά, αυτό είναι ένας σαφής προσανατολισμός ότι συνεργαζόμαστε με όσους έχουν 
πατριωτικό φρόνημα, και από την άλλη πλευρά, αυτό είναι ένα μήνυμα ότι οι αρχές στρέφονται προς 
τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για έναν αντικειμενικά αναδυόμενο αμφίδρομο δρόμο. Μαζί με την 
επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, τη θετική δυναμική των εισοδημάτων των πολιτών, την 
ανάπτυξη των πόλεων, η ανάπτυξη θα είναι πολύ ποιοτική», πιστεύει η Κισλίτσινα.

Στην ουσία, ο Πούτιν έχει ξεκινήσει μια αναδιάρθρωση ολόκληρου του κοινωνικοοικονομικού 
μοντέλου, πιστεύει ο Ιγκόρ Κουζνέτσοφ, διευθυντής της Ρωσικής Εταιρείας Πολιτικών 
Επιστημόνων.

«Ο πρόεδρος εγγυάται ότι τίποτα δεν θα πάει πουθενά, κανείς δεν θα «ακυρώσει» τίποτα, δεν θα 
καταργήσει ή δεν θα κλέψει τίποτα. Η γραμμή αυτή, που ανακοινώθηκε από τον Πούτιν, δημιούργησε 
μία νέα πνοή για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για αμοιβαία επωφελείς συνθήκες [για τις αρχές και τις 
επιχειρήσεις]. Αν δεν υπάρξει από τη πλευρά τους μια τέτοια αντι-κίνηση, απλά θα «αποκαλυφθούν»: 
Η επιλογή λοιπόν είναι η εξής: είτε να ορκιστούν πίστη στη Δύση είτε, παραμένοντας Ρώσοι 
επιχειρηματίες, να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση μιας κυρίαρχης χώρας, αξιοποιώντας τις 
καλύτερες παραδόσεις μας. Να μην απομονωθούμε από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά να βασιστούμε στη
δική μας προσέγγιση και στα εθνικά μας συμφέροντα», συνόψισε ο Κουζνέτσοφ.


