
Μπορεί να υποστεί και τι είδους μεταρρύθμιση το νομισματικό σύστημα της Ρωσία;

Αντρέι Σουμάκοφ 

01.07.22

Στο ύφος της απάντησης των κρυφών και προφανών ερωτημάτων από τη συζήτηση του άρθρου με 
τον παραπάνω τίτλο.

1. Είναι δυνατή η εφαρμογή του προτεινόμενου νομισματικού συστήματος πολλαπλών 
κυκλωμάτων στο υφιστάμενο κοινωνικοοικονομικό σύστημα της Ρωσίας;

Τι πρέπει να αλλάξει στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα και στο σύστημα της νομοθεσίας για να 
λειτουργήσει το προτεινόμενο νομισματικό σύστημα πολλαπλών κυκλωμάτων;

Είναι δυνατόν να προταθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενός τέτοιου 
νομισματικού συστήματος πολλαπλών κυκλωμάτων;

Από καθαρά τεχνική άποψη, όντως, είναι σίγουρα δυνατό να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις 
αυτή τη στιγμή. Δεν απαιτούνται ριζικές αλλαγές στο ίδιο το κοινωνικοοικονομικό σύστημα. 
Δεν χρειάζεται να αλλάξει το Σύνταγμα (τουλάχιστον όχι τα θεμέλια της συνταγματικής 
τάξης), δεν χρειάζεται να απαγορευτεί η ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, ούτε καν 
να αναγγελθεί κάποια «αριστερή στροφή».

Αλλά χωρίς μια εκκαθάριση της ελίτ, χωρίς την απελευθέρωσή της από όλους τους μυστικούς 
και προφανείς απολογητές της ενσωμάτωσης στην παγκοσμιοποιημένα πρότυπα και από 
εκείνους που αρνούνται τη χρησιμότητα της Σοβιετικής εμπειρίας, θα είναι αδύνατο να 
αλλάξει ριζικά κάτι στο νομισματικό σύστημα ή στην οικονομία.

Συνεπώς, από τεχνική άποψη η μεταρρύθμιση είναι εφικτή, από πολιτική άποψη όμως όχι. Και το 
προτεινόμενο σχήμα ενός νομισματικού συστήματος πολλαπλών κυκλωμάτων δεν είναι ένα σχέδιο 
συγκεκριμένης δράσης για το σήμερα, αλλά μια περιγραφή του τι πρέπει να υποστηριχθεί με κάθε 
τρόπο από όλο τον κόσμο γύρω μας. Υποστηρίξτε λοιπόν μεμονωμένους πολιτικούς και την 
πληθώρα των επαγγελματιών που το προτείνουν. Πρέπει να αναπτύξουμε και να επεξεργαστούμε 
(για όσους έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με αυτά) τα επιμέρους ζητήματα που πρόκειται να 
θιγούν στη συνέχεια.

Υπάρχουν επίσης θέματα που πρέπει να υποστηριχθούν και να αναπτυχθούν σε στενή σύνδεση με 
το θέμα των αλλαγών στο νομισματικό σύστημα. Υπάρχουν δύο τέτοια θέματα:

- Η ανάγκη για έναν κρατικά κατευθυνόμενο σχεδιασμό (προσέξτε, σκόπιμα δεν γράφω ότι η 
Κρατική Επιτροπή Σχεδιασμού χρειάζεται ως όργανο, αφού ένα και μόνο όργανο δεν αρκεί), ο 
οποίος από μόνος του μπορεί να διασφαλίσει, το ότι η απόδοση των επενδυτικών χρημάτων 
αντιστοιχεί στους διάφορους τύπους διαθέσιμων πόρων. Ίσως η ίδια η έννοια του σχεδιασμού που 
υπήρχε στην ΕΣΣΔ πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε πρωτοβουλίες 
από κάτω προς τα πάνω, απ' ό,τι πριν.

- Το δεύτερο θέμα είναι: Πού πάμε; Ποιοι είναι οι στόχοι για την κοινωνία και το κράτος; 
Είναι δυνατόν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι χωρίς ιδεολογία και τι είδους ιδεολογία πρέπει 
να είναι αυτή;



Ο πρώτος, άμεσος στόχος είναι η επιβίωση της χώρας και του λαού σε ένα εχθρικό ή στην 
καλύτερη περίπτωση ουδέτερο περιβάλλον, η προστασία και η ενίσχυση των θεμελίων των 
πολιτισμικών μας αξιών. Ο στόχος αυτός είναι σχεδόν προφανής και μάλιστα έχει ήδη διατυπωθεί
σε μεγάλο βαθμό από πολλούς, αν και με διαφορετικά λόγια και ίσως όχι τόσο ξεκάθαρα όσο θα 
έπρεπε. Η ίδια η αποστρατιωτικοποίηση και η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως μέρος αυτού του στόχου. Τα άλλα μέρη είναι η τεχνολογική και οικονομική κυριαρχία,
η λογική υποκατάσταση των εισαγωγών (όχι όπως γίνεται τώρα και όχι ένα ερμητικό κλείσιμο της 
χώρας από τον έξω κόσμο) και ... θα πρέπει επίσης να υπάρχει επίγνωση της συνέχειας της ιστορίας
του πολιτισμού μας, μια αναγνώριση όχι μόνο και όχι τόσο των λαθών του παρελθόντος, όσο των 
επιτευγμάτων όλων των προηγούμενων εποχών της ιστορίας της χώρας μας.

Ο πιο μακρινός στόχος μπορεί να μην έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητός ή αντικείμενο πλήρους 
επεξεργασίας. Μπορούμε όμως ήδη να πούμε τι ακριβώς δεν πρέπει να υπάρχει σε αυτόν τον 
στόχο. Δεν πρέπει να βασίζεται στην επιθυμία να ζήσουμε το αύριο καλύτερα από το χθες, ιδίως 
όσον αφορά τη συνεχή αύξηση της κατανάλωσης.

Όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει επίσης ακόμη γενική συναίνεση. Απλώς μια 
κοινωνία δικαιοσύνης; Εξαρτάται από το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη, αν την 
αντιλαμβανόμαστε ως ίση κατανομή της αδικίας, τότε δεν φαίνεται τόσο ελκυστική ως στόχος. 
Έτσι δεν είναι;

Κομμουνισμός ή κίνηση προς τον κομμουνισμό; Με μια τέτοια διατύπωση του στόχου θα ήταν 
ακόμη πιο δύσκολο να επιτευχθεί κοινή συναίνεση.

Τι λέτε λοιπόν για τα εξής; (Εδώ διατυπώνω τις προτάσεις του Γκλάζιεφ με δικά μου λόγια).

Πρώτον, ο στόχος της οικονομίας δεν μπορεί να είναι η παραγωγή χρημάτων με οποιονδήποτε 
τρόπο. Σκοπός της οικονομίας είναι η αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Ο σκοπός κάθε 
οικονομικού παράγοντα, που ζει σε συνθήκες ευημερίας, είναι να προσφέρει περισσότερα στην
κοινωνία.

Όσον αφορά την ιδεολογία, πρέπει να υπάρχει κάποια νέα σοσιαλιστική ιδέα. Ως συνδυασμός των
παραδοσιακών ηθικών αξιών με τις απαιτήσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης, του κράτους πρόνοιας 
και του αναπτυξιακού κράτους. Αυτό, ωστόσο, απέχει πολύ από το θέμα των χρημάτων.

Ωστόσο, κατά την άποψή μου, οι απώτεροι στόχοι πέραν της επιβίωσης και της ανθεκτικότητας δεν
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρεμποδίζουν τις ενέργειες για την επίτευξη των άμεσων 
στόχων. Επιπλέον επειδή ακόμη και οι ίδιοι οι απώτεροι στόχοι, αναλύονται κι αυτοί επίσης σε 
περισσότερο και λιγότερο απώτερους. Και προοπτικά, οι μακρινές επιδιώξεις μπορούν να μας 
οδηγήσουν στην αναζήτηση του προορισμού του παγκόσμιου πολιτισμού, καθώς και του δικού μας 
πολιτισμού ειδικότερα.

Αυτή η απόκλιση από το θέμα του χρήματος γίνεται για να επισημανθεί το αδιαχώριστο όλων 
των διαδικασιών που συμβαίνουν στην κοινωνία.

Οι στόχοι διαμορφώνουν τις ατομικές κοσμοθεωρίες, και από το σύνολο των κοσμοθεωριών 
προκύπτουν οι ιδεολογίες των κοινωνικών ομάδων, οι οποίες δίνουν κατεύθυνση στην ανάπτυξη 
της κοινωνίας και των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων της. Τα νέα πολιτικά και οικονομικά
συστήματα που αναδύονται τροποποιούν τους αρχικούς στόχους, και αυτός ο κύκλος είναι 
αξεδιάλυτος. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα στόχων.



Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς (και πολλοί από εμάς, συμπεριλαμβάνοντας και εμένα τον ίδιο) 
σκεφτόμαστε και γράφουμε για το θέμα του χρήματος για να καταστεί δυνατό, μέσω της 
ανταλλαγής γνωμών, μέσω της διαμόρφωσης νέων κοσμοθεωριών και, στη συνέχεια, ιδεολογιών, 
να γίνει πιο αληθοφανές το οικονομικό και πολιτικό κοντινό μέλλον της χώρας μας που 
επιθυμούμε.

2. Πόσο σημαντικό είναι το θέμα του χρήματος στη γενική δέσμη των πιθανών σημείων 
επιρροής στην οικονομία και την κοινωνία;

Προβάλλεται το επιχείρημα ότι όλοι όσοι υπεραμύνονται της σημασίας του νομισματικού 
συστήματος είναι παρωχημένοι μονεταριστές, οι οποίοι το μόνο που ονειρεύονται είναι να έχουν 
περισσότερο χρήμα.

Πρώτα απ' όλα, είναι χρήσιμο να απορρίψουμε και τις δύο ακραίες απόψεις (το χρήμα δεν έχει 
σημασία και σύντομα δεν θα υπάρχει καθόλου χρήμα και το δεύτερο άκρο, απλουστευτικά, το 
κύριο πράγμα είναι να αυξήσουμε τη νομισματοποίηση της οικονομίας μας).

Και εδώ πάλι θέλω να επιστρέψω σε μια από τις σκέψεις της προηγούμενης ενότητας του άρθρου 
μου. Δεν χρειάζονται κούφια σχολαστικά επιχειρήματα. Ας αναλύσουμε τις σημερινές ζωτικές 
ανάγκες της οικονομίας μας και, με βάση αυτές, ας βελτιώσουμε ένα από τα μέσα επιρροής - 
το νομισματικό σύστημα της χώρας. Υπάρχει τέτοιο εργαλείο; Φυσικά και υπάρχει. Γιατί 
λοιπόν να μην το ακονίσουμε λίγο περισσότερο.

3. Ποιο θα πρέπει να είναι το μοντέλο κατανομής των επενδυτικών κεφαλαίων στα τελικά 
έργα;

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα ή να δημιουργηθεί ένα 
κρατικό σύστημα χρηματοδότησης έργων;

Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να το τονίσω ξανά. Οποιοδήποτε σύστημα διανομής επενδυτικών 
κεφαλαίων θα πρέπει να βασίζεται πρωτίστως σε ένα κανονιστικό κυβερνητικό σχέδιο. Και 
πρέπει να είναι ένα μέσο για την υλοποίησή του.

Και αυτό γιατί: (https://t.me/spydell_finance/1198 )

Παραθέτω στη συνέχεια την άποψη του Σπάιντελ:

«Η αναποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων σε μεταβατικές φάσεις και ακόμη περισσότερο σε 
πόλεμο οφείλεται στην αδυναμία εκτίμησης της κερδοφορίας των έργων λόγω της ακραίας 
μακροοικονομικής αβεβαιότητας, η οποία αναπόφευκτα αναστέλλει κάθε επενδυτική δραστηριότητα. 
Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός κινδύνων - λειτουργικός κίνδυνος, χρηματοοικονομικός κίνδυνος, 
συναλλαγματικός κίνδυνος, πιστωτικός κίνδυνος, γεωπολιτικός κίνδυνος.

Ο μετασχηματισμός απαιτεί την υλοποίηση πολλών έργων που δεν συνεπάγονται υψηλή κερδοφορία ή
γρήγορη απόδοση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να είναι 
αποτελεσματικές σε αυτήν την περίπτωση: απλά δεν πρόκειται να λειτουργήσουν εκεί όπου δεν 
υπάρχει «γρήγορο χρήμα» και δεν υπάρχουν προβλέψιμες προοπτικές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε όλες τις εποχές και σε όλες τις χώρες, σε κρίσεις, περεστρόικα 
και πολέμους, το κράτος ανέλαβε το κέντρο ελέγχου και δημιούργησε σημεία ανάπτυξης όπου οι 
επιχειρήσεις είναι ανίσχυρες.



Ξεκινήσαμε ήδη τα φιλελεύθερα κόλπα τη δεκαετία του '90, όταν δώσαμε τα ηνία στον ιδιωτικό τομέα
και αυτό μας οδήγησε σε 10 χρόνια υποβάθμισης.

Στο πλαίσιο των σημερινών συνθηκών, η φιλελεύθερη αφήγηση για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι 
απλώς εγκληματική».

Συνεπώς, από τις ανωτέρω παραδοχές, προκύπτει η ακόλουθη αλυσίδα ενεργειών:

Δημιουργείται ένα κυβερνητικό κέντρο σχεδιασμού, όχι απαραίτητα ως ένας ενιαίος φορέας, 
αλλά ως ένα συνδεδεμένο σύστημα φορέων και οργανισμών.

Το κέντρο αυτό θα αναλαμβάνει τον μακροπρόθεσμο εθνικό και τομεακό σχεδιασμό, θα 
προσδιορίζει τις απαιτήσεις παραγωγικής ικανότητας και θα λαμβάνει υπόψη τους διαθέσιμους 
πόρους, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων επέκτασης της υφιστάμενης παραγωγής.

Θα διαμορφώσει περιορισμούς στις εξαγωγές (στις εξαγωγές πρώτων υλών, στρατηγικών 
προϊόντων) και περιορισμούς στις εισαγωγές, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της 
εγχώριας παραγωγής.

Θα υποβάλλει διάφορα επενδυτικά σχέδια εθνικής σημασίας στις εθνικές αρχές και θα 
παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

Τα έργα που περιλαμβάνονται σε ένα τέτοιο κρατικό σχέδιο θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
από τον προϋπολογισμό απλώς βάσει των αιτήσεων των ίδιων των έργων. Ένα είδος 
χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό, αλλά βάσει συγκεκριμένων έργων. Τα έργα θα 
μπορούσαν προαιρετικά να λάβουν χρηματοδότηση απευθείας από το Υπουργείο 
Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, εδώ δεν απαιτούνται κοινές εμπορικές τράπεζες.

Ταυτόχρονα, μέρος των κονδυλίων Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΠ) θα πρέπει να διατεθεί και να 
διοχετευθεί σε περιφερειακά κέντρα χρηματοδότησης τυποποιημένων έργων. Πρόκειται είτε για 
κανονικές εμπορικές τράπεζες είτε για ειδικά εγκατεστημένα περιφερειακά και τομεακά γραφεία 
χρηματοδότησης έργων σε μία από τις κρατικές τράπεζες. Αυτό θα ήταν ένα μέσο στήριξης και 
ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδιωτικών επιχειρήσεων για έργα που δεν περιλαμβάνονται στο 
κυβερνητικό σχέδιο.

Οι κρατικές μορφές επιχειρηματικής (ριψοκίνδυνης) χρηματοδότησης, ενθυμούμενος την εμπειρία 
της Ροζάνο, δεν θα αναπτύσσονταν ακόμη. Κατά τη ταπεινή μου άποψη. Ωστόσο, θα άξιζε τον 
κόπο να προγραμματίσουμε ένα μέρος του ΚΠ για τη χρηματοδότηση του επιστημονικού τομέα. 
Για ποικίλες πειραματικές παραγωγές σε ερευνητικά κέντρα.

Αυτά που περιέγραψα παραπάνω δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και κατ' 
αποκλειστικότητα με αυτόν τον τρόπο.

Είναι απλώς μια απεικόνιση της δυνατότητας που υφίσταται.

4. Οποιαδήποτε συστήματα που επιτρέπουν τη ροή επενδυτικών κεφαλαίων προς την 
κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων των δανείων πληρωμών έναντι επενδυτικών κεφαλαίων που 
περιγράφονται στο σχετικό κώδικα, ενέχουν τον κίνδυνο της ανεξέλεγκτης ροής κεφαλαίων από 
τον επενδυτικό βρόχο. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσετε έναν τέτοιο κίνδυνο;



Ας θυμηθούμε πώς αντιμετωπίστηκε αυτό το ζήτημα στην ΕΣΣΔ. Διαμορφώθηκαν τα 
ταμειακά σχέδια των επιχειρήσεων και των οργανισμών, ρυθμίστηκε το επίπεδο των μισθών 
και λήφθηκαν υπόψη τα αποθέματα και οι δυνατότητες παραγωγής καταναλωτικών αγαθών.

Το ανάλογο των ταμειακών σχεδίων μπορούν σήμερα να συνιστούν τα σχετικά τμήματα των 
έργων που χρηματοδοτούνται από τον ΚΠ. Στην οποία τα κεφάλαια που διατίθενται για 
μισθούς παρέχουν πολλαπλάσια νέα προϊόντα.

Τα επίπεδα των μισθών δεν είναι αυστηρά καθορισμένα στο σημερινό κοινωνικοπολιτικό σύστημα, 
αλλά έμμεσα αυτό θα μπορούσε να ρυθμιστεί με έναν ουσιαστικό προοδευτικό φόρο εισοδήματος.

Η αναγκαία μάζα αγαθών και υπηρεσιών για την τρέχουσα κατανάλωση θα πρέπει να 
προγραμματίζεται από το κυβερνητικό σχεδιασμό, με πόρους ρητά δεσμευμένους για τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι 
παράγουν τα αγαθά που βρίσκονται σε έλλειψη, προκειμένου να προσφερθούν προς 
κατανάλωση.

Συγκεκριμένα, η μετατροπή των κεφαλαίων από επενδυτικό χρήμα σε χρήμα με το οποίο μπορούν 
να αγοραστούν συνήθη αγαθά και υπηρεσίες, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σύμφωνα με τα ίδια 
τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία ενσωματώνεται εκ των προτέρων η χρηματοδότηση με τα συνήθη 
χρήματα για μισθούς, είτε με δανεισμό με τα συνήθη χρήματα έναντι της εγγύησης των 
επενδυτικών χρημάτων. Ή ένας συνδυασμός και των δύο.

Επιλύει όμως ο τρόπος αυτός, πλήρως το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόσυρσης κεφαλαίων εκτός
του επενδυτικού βρόχου; Μάλλον όχι.

Και εδώ υπάρχουν πιθανώς μόνο δύο επιλογές.

Είτε το σύστημα νομισματικής κυκλοφορίας θα προσαρμοστεί και θα προσαρμοστεί στην 
κατάσταση μερικής αβεβαιότητας στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών για τον πληθυσμό, είτε θα 
χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αυστηρότερα μέτρα, για τα οποία δεν θα ήθελα καν να αναφερθώ 
αυτή τη στιγμή. Διότι πρόκειται για μια επικίνδυνη εργαλειοθήκη. Το σύστημα κρατικής 
διαχείρισης και η έλλειψη πραγματικής λαϊκής εξουσίας μας κάνουν να φοβόμαστε σοβαρά την 
εισαγωγή τέτοιων μηχανισμών. Ωστόσο, δεν παύουν να υφίστανται. Και αξίζει τον κόπο να τα 
αναφέρουμε.

Πρόκειται για ατομικό σχεδιασμό της προσωπικής κατανάλωσης. Η δεύτερη είναι η πλήρης 
μετάβαση στο ψηφιακό ρούβλι, ακολουθούμενη από την πλήρη κατάργηση των μετρητών και, 
τελικά, των μη μετρητών.

5. Χρειάζονται οι πολίτες ή η κοινωνία στο σύνολό της ιδιωτικές αποταμιεύσεις; Οι απόψεις 
διαφέρουν. Κυμαίνονται από το ότι δεν υπάρχει ανάγκη για αποταμίευση, έως το ότι οι 
αποταμιεύσεις των πολιτών είναι πρωτίστως σημαντικές για το κοινωνικό σύνολο.

Οι ίδιοι οι πολίτες χρειάζονται τις αποταμιεύσεις για τον σκοπό της απλής αποταμίευσης, 
απλούστατα επειδή, αν και προς στιγμήν δεν χρειάζονται, ωστόσο κάποτε, για κάποιο λόγο θα 
αναγκαστούν να προσφύγουν στη χρήση των δικών τους αποταμιευμένων πόρων. Η αποταμίευση 
λοιπόν αποτελεί έναν χρήσιμο και αναγκαίο στόχο για την κοινωνία, τόσο στο παρόν, όσο και στο 
μέλλον. Επειδή η ανάπτυξη της κοινωνίας (το ελπίζω πραγματικά) θα λάβει χώρα προς την 
κατεύθυνση της ευημερίας. Θα επικρατεί ενδεχομένως η λογική. Έχω αρκετά, δεν θέλω αυτό, και 
αυτό, και αυτό, και αυτό. Αλλά αν έχω αρκετά και έχω κερδίσει περισσότερα - το αχρησιμοποίητο 



υπόλοιπο πρέπει να αποταμιευτεί με κάποιο τρόπο. Το πώς θα αυτό θα χρησιμοποιηθεί στη 
συνέχεια,  συνιστά μια ξεχωριστή ερώτηση. Ωστόσο, η κοινωνία στο σύνολό της δεν χρειάζεται 
πραγματικά τις αποταμιεύσεις των πολιτών. Είναι μεν χρήσιμες, αλλά όχι απολύτως απαραίτητες. 
Επειδή θα υπάρχει ξεχωριστό κύκλωμα χρημάτων για επενδύσεις και ανάπτυξη.

6. Το ρούβλι και το δολάριο. Σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία και το νόμισμα διεθνών 
διακανονισμών

Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να καθορίσουμε πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Επιστροφή
στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο ή στο νέο κόσμο, ο οποίος πιθανότατα θα είναι ένας κόσμος των 
παγκόσμιων περιφερειών. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω. Αλλά τότε το δολάριο και το ευρώ 
ως νομίσματα για διεθνείς πληρωμές είναι εντελώς ακατάλληλα. Αποτελούν τοξικά 
περιουσιακά στοιχεία. Το ρούβλι ως εσωτερική λογιστική μονάδα πρέπει να προστατεύεται από 
τις κερδοσκοπικές πιέσεις ξένων παραγόντων, ακόμη και αν προέρχονται από τριπλά φιλικές χώρες.
Και μετά τι; στο σημείο αυτό προέκυψε ένα σχετικό μήνυμα:  «Οι αναλυτές της Τράπεζας 
Βνεζεκονόμπανκ (Внешэкономбанк ή VEB.RF ή ВЭБ.РФ) προσφέρθηκαν να εκδώσουν ένα 
«σταθερό νόμισμα» με αντίκρισμα χρυσού, με την «εργασιακή» ονομασία  «χρυσό ρούβλι». Γιατί 
όχι; Μόνο που δεν εξασφαλίζεται με χρυσό, αλλά με μια ισοτιμία συνδεδεμένη με το χρυσό και με 
προκαταρκτική πολυμερή «εκκαθάριση»1.

Και τότε η συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου έναντι του δολαρίου και του ευρώ θα 
πάψει να παίζει σημαντικό ρόλο μεσοπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα δεν χρειαζόμαστε ένα 
αδύναμο ή ισχυρό (σε σχέση με το δολάριο ή το ευρώ) ρούβλι, αλλά μια σταθερή 
συναλλαγματική ισοτιμία με σαφείς και προκαθορισμένους κανόνες προσαρμογής.

7. Ο ρόλος των τραπεζών στο προτεινόμενο σύστημα και η ανάγκη μετασχηματισμού του ίδιου 
του τραπεζικού συστήματος δεν περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται σκόπιμα για δύο λόγους.

Από τη μία πλευρά, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η αφήγηση με περιττές ερωτήσεις. Γιατί 
όμως είναι περιττό; Επειδή το περιγραφόμενο νομισματικό σύστημα πολλαπλών κυκλωμάτων
μπορεί να λειτουργήσει είτε στο υπάρχον τραπεζικό σύστημα δύο επιπέδων, είτε με μία μόνο 
κρατική τράπεζα, όπως στην ΕΣΣΔ. Το πώς ακριβώς θα ενταχθούν οι υφιστάμενες τράπεζες 
σε αυτό είναι δικό τους πρόβλημα.

Από την άλλη πλευρά, ξεκινώντας να κάνει εικασίες για το θέμα αυτό, ο συγγραφέας μπήκε σε ένα 
σαθρό έδαφος προβλέψεων και υποθέσεων.

Και αφού εξέθεσα εισαγωγικά αυτές τις παραδοχές, πρέπει τώρα να μπω  σε αυτό το έδαφος τελικά.
Διαφορετικά, γιατί ξεκινήσαμε να συζητούμε το θέμα, Σωστά;

Με αυτόν τον τρόπο, ξεκινώ με την υπόθεση ότι το τραπεζικό σύστημα που υπάρχει στον 
κόσμο αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη απάτη στην ιστορία της 
ανθρωπότητας.

Δεν είναι καν η κυβέρνηση, αλλά οι ίδιες οι εμπορικές τράπεζες, που βγάζουν χρήματα από το 
τίποτα! Και κανείς εκτός από τους ειδικούς δεν το υποψιάζεται.

1 Σημ. Μετ. Στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, η εκκαθάριση αφορά όλες τις δραστηριότητες από τη 
στιγμή που έχει αναληφθεί δέσμευση για μια συναλλαγή έως ότου διευθετηθεί. Αυτή η διαδικασία μετατρέπει την 
υπόσχεση πληρωμής στην πραγματική μετακίνηση χρημάτων από έναν λογαριασμό σε έναν άλλο



Και τι γίνεται με τις καταθέσεις μας; Τα δίνουμε στις τράπεζες για φύλαξη, αλλά τι γίνεται με αυτά;
Τα χρησιμοποιούν για την έκδοση δανείων.

Μια απάτη, καθαγιασμένη και ωφέλιμη για τα κράτη, αλλά ωστόσο δεν παύει να συνιστά μια 
απάτη!

Στην επιστημονική ορολογία η απάτη αυτή ονομάζεται: σύστημα με μερική δέσμευση 
τραπεζικών καταθέσεων.

Αποτελεί  τη βάση για τις χρεοκοπίες των τραπεζών.

Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά; Φυσικά και θα μπορούσε. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
ήταν κάπως έτσι:

Το ψηφιακό ρούβλι (το σχετικό πρόγραμμα στην Τράπεζα της Ρωσίας δοκιμάζεται ήδη) 
εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα και οι εμπορικές τράπεζες θα λειτουργούν μόνο ως 
μεσάζοντες (πράκτορες) μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των πολιτών.

Η πτώχευση του αντιπροσώπου σας, της τράπεζας μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό 
σας πορτοφόλι, δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια των κεφαλαίων σας στο ψηφιακό ρούβλι.

Και αν οι εμπορικές τράπεζες είναι μόνο ενδιάμεσοι παράγοντες, τότε οποιεσδήποτε άλλες δομές 
μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο τους. Στην πραγματικότητα, οι τράπεζες δεν θα χρειάζονται 
πραγματικά πλέον στη περίπτωση αυτή.

Επομένως, η μετάβαση (και για τη χώρα μας η επιστροφή) σε ένα μονοβάθμιο τραπεζικό 
σύστημα είναι δυνατή και ηθικά δικαιολογημένη.

Επιπλέον, η πραγματική μαζική εισαγωγή του επενδυτικού ρουβλίου θα θέσει αναπόφευκτα στην 
ημερήσια διάταξη το ερώτημα - γιατί χρειαζόμαστε σήμερα εμπορικές τράπεζες;

Συμπέρασμα

Η μετάβαση σε ένα νομισματικό σύστημα πολλαπλών κυκλωμάτων από καθαρά τεχνική 
άποψη είναι και σήμερα ακόμη εφικτή, ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι απίθανο να 
πραγματοποιηθεί. Το γεγονός αυτό μας καταδικάζει στην αδυναμία, του να 
πραγματοποιήσουμε μια σημαντική  τομή στην οικονομία.

Το κράτος πρέπει πρωτίστως να επιλύσει το πρόβλημα της καθιέρωσης ενός κατευθυνόμενου 
κρατικού σχεδιασμού.

Οι τράπεζες πρέπει ήδη από σήμερα να σκέφτονται το ρόλο και τη λειτουργία τους  αν 
πραγματοποιηθεί πράγματι η μετάβαση σε ένα νομισματικό σύστημα πολλαπλών 
κυκλωμάτων ή απλώς η έκδοση του επενδυτικού ρουβλίου.

Οι πολίτες δεν θα επηρεαστούν άμεσα και ευθέως από τη μετάβαση σε ένα νομισματικό 
σύστημα πολλαπλών κυκλωμάτων ή από την απουσία του. Στην πρώτη περίπτωση, ωστόσο, η
οικονομία θα αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς, όπως στην Κίνα ή ακόμη ταχύτερα. Στη δεύτερη 
περίπτωση δυστυχώς, όλα θα παραμείνουν ως έχουν.


