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Η οικονομία του μέλλοντος πρέπει να έχει τρεις βασικούς στόχους

Νομίζω ότι αυτή η μορφή συζήτησης για το μέλλον που μετριέται σε δεκαετίες θα πρέπει να είναι 
μόνιμη. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε το μέλλον και καθορίζουμε πώς θα 
εξελιχθεί. Επειδή η ιστορία δεν είναι δεδομένη, τα πάντα στο μέλλον εξαρτώνται από εμάς: 
πώς το βλέπουμε, πώς το διατυπώνουμε και πώς το υλοποιούμε.

Αν μιλάμε για οικονομία, αυτό είναι το μέλλον του μετακαπιταλισμού. Και ο «μετακαπιταλισμός» 
είναι η λέξη-κλειδί γύρω από την οποία, μου φαίνεται ότι θα ήταν χρήσιμο να αναπτυχθεί μια 
δημόσια, ειδική συζήτηση σε εθνικό επίπεδο.

Υπάρχουν τρεις ενδείξεις, τρία συμπτώματα, κατά την άποψή μου, που μας λένε ότι ο 
μετακαπιταλισμός έρχεται ήδη, ότι οι ισχυρές τάσεις που βλέπουμε δεν είναι πλέον καπιταλισμός, 
αλλά κάτι μετά από αυτόν.

Πρώτον, είναι τα αρνητικά επιτόκια κεφαλαίου που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Πώς είναι 
δυνατόν να υπάρχουν αρνητικές κεφαλαιακές επιβαρύνσεις στον καπιταλισμό, τι είδους 
καπιταλισμός είναι αυτός; Και σε πραγματικούς όρους, αρνητικά επιτόκια σε όλες σχεδόν τις 
δυτικές χώρες, κυρίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωζώνη, αλλά σε ορισμένες 
χώρες είναι ακόμη και ονομαστικά αρνητικά, και η διαφορά μεταξύ του πληθωρισμού και του 
επιτοκίου έχει διευρυνθεί σε αρκετές φορές. Αυτό σαφώς δεν είναι καπιταλισμός! Είναι 
σύμπτωμα μιας άλλης οικονομίας, ενός άλλου μορφώματος, μιας άλλης οικονομίας.

Δεύτερον, είναι η έννοια του εγγυημένου εισοδήματος. Στον καπιταλισμό δεν μπορεί να υπάρξει 
μη κερδισμένο εισόδημα, είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτή η ιδέα δεν συζητείται μόνο σοβαρά - 
προσπαθούν να την εφαρμόσουν στην πράξη, πολλές χώρες πειραματίζονται ήδη προς αυτή την 
κατεύθυνση. Σε διάφορες μορφές: κάπου χορηγούνται χρηματικά ποσά, κάπου αλλού δελτία 
αγοράς εμπορευμάτων και τροφίμων, τα οποία σας επιτρέπουν να αποκτήσετε κάποια πραγματικά 
αγαθά δωρεάν. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα για ποιο πράγμα; Είναι ένα σαφές σύμπτωμα του 
μετακαπιταλισμού.

Και το τρίτο σύμπτωμα, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, υπερβαίνει ακόμη και τον 
μετακαπιταλισμό, είναι ότι το μονοπώλιο του κράτους στην έκδοση χρήματος, το οποίο 
υπήρχε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές προκλήσεις με τη 
μορφή των πρόσφατα εμφανιζόμενων κρυπτονομισμάτων, τα οποία σε πολλές χώρες είναι 
τόσο αναγνωρισμένα, ώστε είναι δυνατόν να πληρώνεις ακόμη και φόρους με αυτά.

Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι πολύ σαφείς αποδείξεις ότι ο μετακαπιταλισμός έρχεται, αν δεν 
έχει ήδη έρθει. Και είναι απαραίτητο να το διατυπώσουμε εμείς οι ίδιοι, διότι βρισκόμαστε σε μια 
καπιταλιστική οικονομία εδώ και τριάντα χρόνια, όπως ειπώθηκε, «με δευτερεύουσας συνθήκες», 
και είναι σημαντικό σε μια μετακαπιταλιστική οικονομία να μην επαναληφθεί αυτό το ιστορικό 
μας λάθος. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πατάμε στην ίδια ιστορική τσουγκράνα και να είμαστε 
«δευτερεύοντες».

Πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε το μέλλον μας μόνοι μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να 
εξετάσουμε τα άλυτα ιστορικά προβλήματα του καπιταλισμού. Πρώτον, είναι το πρόβλημα της 



κοινωνικής και περιουσιακής ανισότητας. Εδώ και 250 χρόνια, η ανάλυση δείχνει ότι ο ρυθμός 
συσσώρευσης κεφαλαίου ήταν υψηλότερος από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Και η 
ανισότητα της ιδιοκτησίας είναι ένα πρόβλημα που ο καπιταλισμός δεν μπόρεσε να λύσει καθ'
όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του.

Στο πρόβλημα αυτό προστίθεται το πρόβλημα της παγκόσμιας οικονομικής ανισότητας, όπου το
επίπεδο ανάπτυξης και πλούτου των χωρών που αποτελούν τον πυρήνα του παγκόσμιου 
καπιταλιστικού συστήματος είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο των χωρών που ανήκουν στην 
περιφέρεια ή στην ημιπεριφέρεια του συστήματος αυτού. Μια πολύ σαφής ένδειξη είναι το γεγονός
ότι οι χώρες της περιφέρειας είναι μόνιμα,  καθαροί εξαγωγείς κεφαλαίων. Οι αναπτυσσόμενες 
χώρες είναι εξαγωγείς κεφαλαίων προς τις ανεπτυγμένες χώρες.

Τέλος, τρίτον, υπάρχει ένα κραυγαλέο χάσμα μεταξύ του μεγέθους της πραγματικής, φυσικής 
οικονομίας και του ύψους της προσφοράς χρήματος. Το παγκόσμιο χρέος είναι 3,5 φορές 
μεγαλύτερο από το μέγεθος της παγκόσμιας οικονομίας. Πρόκειται για συσσωρευμένα και άλυτα 
προβλήματα. Και, διαμορφώνοντας την οικονομία του μέλλοντος, την οικονομία του 
μετακαπιταλισμού, είμαστε, κατά τη γνώμη μου, υποχρεωμένοι να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά 
τα ερωτήματα, να προσφέρουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα και να μην τα αναπαράγουμε στο 
μέλλον.

Θα προσθέσω ένα ακόμη πρόβλημα σε αυτό: το δημογραφικό πρόβλημα στις οικονομικά 
ανεπτυγμένες χώρες, επειδή οι κρατικές, οι επώνυμες εθνοτικές ομάδες σε όλες τις ανεπτυγμένες 
χώρες έχουν χάσει την ικανότητα να αναπαράγονται και, κατά συνέπεια, έχουν χάσει την ιστορική 
τους προοπτική. Η Ρωσία είναι πάνω απ' όλα σημαντική για εμάς από αυτή την άποψη. Γι' αυτό, 
όταν μιλάμε για τα επόμενα τριάντα χρόνια, πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή κάτω από τα 
προηγούμενα τριάντα χρόνια και, εν τέλει, να αναγνωρίσουμε ότι η οικονομία δεν είναι 
«ιδιωτικοποίηση, φιλελευθεροποίηση και πληθωρισμός». Δεν είναι αυτό το τρίγωνο γύρω από
το οποίο περιστρέφεται, ούτε πρέπει να οικοδομηθούν γύρω από αυτά τα δευτερεύοντα, 
εργαλειακά ζητούμενα.

Η οικονομία του μέλλοντος πρέπει να έχει τρεις βασικούς στόχους. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να 
κάνει τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με οικονομικές 
μεθόδους, όμως η οικονομία έχει μεγάλη επίδραση σε αυτό. Το δεύτερο δεν είναι η αύξηση του 
ΑΕΠ. Η εστίαση στην αύξηση του ΑΕΠ αποτελεί μια μορφή παγιωμένης οικονομικής 
εξαπάτησης. Αύξηση της πραγματικής ευημερίας των ανθρώπων, αύξηση της πραγματικής 
ποιότητας ζωής των πολιτών - αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να έχει η οικονομία του 
μέλλοντος. Και κάπου στο δεύτερο ή ακόμη και στο τρίτο επίπεδο προτεραιοτήτων θα μπορούσε 
να είναι η αύξηση του ΑΕΠ. Και ο τρίτος στόχος είναι η δημιουργία και η παροχή συνθηκών για 
τη διευρυμένη αναπαραγωγή των Ρώσων πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του Ρωσικού λαού 
που διαμορφώνει το κράτος.

Εάν η οικονομία του μέλλοντος δεν ανταποκρίνεται σε αυτούς τους στόχους, δεν μας λέει πώς θα 
τους επιτύχουμε, δεν προβλέπει όλες τις ενέργειες γι' αυτό, τότε δεν είναι σαφές για ποιο λόγο 
υπάρχει. Και κατά τη γνώμη μου, με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος, υπάρχουν πέντε 
παράγοντες, πέντε συνιστώσες, πέντε χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το σύστημα της 
οικονομίας του μέλλοντος.

Πρώτον, στο εσωτερικό της δεν υπάρχει αντίθεση «σχεδιασμού ή αγοράς». Πρόκειται για μια 
οικονομία στην οποία ο υψηλής ποιότητας δημόσιος σχεδιασμός και η επιχειρηματική 
πρωτοβουλία βρίσκονται σε σχέση σύγκλισης, αλληλοενισχυόμενες, και αυτές είναι δύο ισχυρές 



πηγές ανάπτυξης και εξέλιξης που λειτουργούν προς την κατεύθυνση των τριών στόχων των 
οικονομιών που ήδη ανέφερα.

Το δεύτερο είναι ότι δεν πρόκειται για μια οικονομία εμπορευμάτων, αλλά για μια οικονομία 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης διαφοροποίησης. Το προφανές συμπέρασμα από τα τριάντα 
χρόνια της «αγοράς» που ζήσαμε είναι ότι μια οικονομία βασισμένη στους πόρους δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στο μέγεθος της χώρας μας, στο ρόλο της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οικονομία των 
πρώτων υλών δεν απαιτεί ανθρώπους, δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, 
απλά δεν αξίζει σε μια χώρα όπως η Ρωσία. Και βέβαια, από αυτή την άποψη, η στοχευμένη 
τεχνολογική ανάπτυξη και η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος επιστήμης, εκπαίδευσης 
και καινοτομίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομία του μέλλοντος. Το ίδιο 
ισχύει και για το ζήτημα των χρημάτων.

Πράγματι, γίναμε μια ενεργειακή υπερδύναμη. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν σπουδαίο να 
μετακινηθούμε από ενεργειακή υπερδύναμη σε ψηφιακή υπερδύναμη και να 
χρησιμοποιήσουμε το τεράστιο πλεόνασμα ενεργειακών δυνατοτήτων που διαθέτουμε στη 
χώρα μας για να γίνουμε ο κύριος μεταλλωρύχος στον κόσμο και να γίνουμε ηγέτης στη 
δημιουργία και χρήση ψηφιακών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Όχι για χάρη 
αυτών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων καθεαυτών, αλλά για χάρη της οικονομικής 
ανάπτυξης και εξέλιξης. Από αυτή την άποψη, θυμάμαι τα λόγια του Κέυνς ότι η δημιουργία 
χρήματος είναι ένα ειδικό δημιούργημα του κράτους. Και το γεγονός ότι πρέπει να 
δημιουργήσουμε χρήμα όχι δογματικά, όχι στερεοτυπικά, αλλά καινοτόμα, εφευρετικά στη 
νέα οικονομία, την οικονομία του μέλλοντος, με βάση τους στόχους και τα συμφέροντα της 
ανάπτυξης και της εξέλιξής της, είναι απολύτως σωστό. Ορισμένες από αυτές τις προτάσεις 
περιγράφονται στο βιβλίο «Ο κρύσταλλος της ανάπτυξης. Προς ένα Ρωσικό οικονομικό θαύμα», σε
επίπεδο συγκεκριμένων μηχανισμών, συγκεκριμένων τεχνολογιών, συγκεκριμένων νομισματικών 
μοντέλων.  Αυτό είναι εφικτό.

Τέλος, είναι η κουλτούρα της οικονομίας, η κουλτούρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Και μου φαίνεται ότι η μοναδική μας ιστορική εμπειρία της δημιουργίας της πρώτης παγκοσμίως 
οικονομίας ενάντια στο κόστος, η οποία «έκανε επιχειρήσεις και μείωσε τις τιμές!», η οποία στη 
συνέχεια υιοθετήθηκε από την Ιαπωνία και έγινε γνωστή εκεί ως «λιτή παραγωγή» και έγινε ένας 
από τους πυλώνες του ιαπωνικού οικονομικού θαύματος, - αυτή η κουλτούρα, η οποία έχει τις 
ρίζες της στην πραγματική ιστορική μας εμπειρία, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη ως το 
επικρατέστερο οικονομικό μοντέλο.

Πιστεύω ότι ο κρατικός σχεδιασμός, η καλύτερη τεχνολογία, τα χρήματα για την ανάπτυξη 
και η καλά αναπτυγμένη επιχειρηματικότητα θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση 
της ευημερίας των Ρώσων πολιτών, στην αύξηση του πληθυσμού της χώρας μας και στο να 
είναι οι άνθρωποι πιο ευτυχισμένοι να ζουν στην πατρίδα τους.


