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Ce mare lucru era, acum 20 de ani și mai bine, dacă noul
președinte al Rusiei, Vladimir Vladimirovici Putin și-ar fi propus să
facă Rusia Mare prin educație, cercetare și inovare?
Prin dezvoltarea noilor tehnologii, terestre, maritime și spațiale,
prin valorificarea materiilor prime rare în Rusia și exportarea
produselor finite, prin încurajarea investițiilor străine în noile
sectoare economice, cu viitor îndelungat, în context global, prin
infrastructură care să conecteze Rusia cu întreaga Lume, dar mai
ales cu Occidentul, de unde îi venea și îi vine și astăzi două treimi
din bunăstare, prin alte proiecte strategice, de bun simț și care să
dea de lucru unei populații de 147 milioane, căreia nu trebuia
decât să îi asigure educație, sănătate și încredere în el, V.V. Putin,
că vrea nu numai mult mai binele statului, dar și mult mai binele
lor, al membrilor națiunii ruse?
Acum 20 de ani și mai bine, Putin avea toate condițiile
internaționale să facă asta, în interiorul Federației Ruse, pe toată
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întinderea ei. Oligarhii deveniți miliardari prin mânuirea sumelor
secrete ale Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, investite în
Occident, ar fi devenit în 10 ani multimiliardari. Profesorii și
oamenii de știință ruși ar fi redevenit egalii omologilor occidentali
în domeniile în care se consacraseră. La fel și școlile de inventică
și inovație rusești ar fi putut ține pasul cu dezvoltarea tehnologică
mondială și ar fi putut contribui semnificativ la progresul întregii
omeniri, cu consecințe faste în interiorul Rusiei. Sportivii ruși nu ar
fi trebuit să apeleze la steroizi și alte substanțe interzise, pentru
a-și menține competitivitatea, ci ar fi beneficiat de investițiile
masive în infrastructura cea nouă, pentru sportul de masă, singura
formă consacrată de maximizare a performanței sportive.
Și ar mai fi putut Rusia lui Putin, încă de acum 20 de ani și mai
bine, să onoreze invitațiile repetate ale marilor puteri occidentale
de a li se alătura, pentru imprimarea unui curs al dezvoltării
naționale, într-o lume în curs de globalizare, în condiții de pace și
securitate internaționale garantate de aceste mari puteri. Ar fi putut
Rusia lui Putin să întărească, prin inițiative și prin comportament,
măsurile de sporire a încrederii și cooperării, în Europa și în Asia.
Dar nu! Putin a preferat încă de acum 20 de ani și mai bine să
considere că el, ca președinte, trebuie să facă Rusia mare prin
propagandă, prin dezinformare în interiorul federației și prin
minciună și grandomanie în exteriorul ei, adică prin activități de
mic spionaj, cum învățase el la școală că trebuie făcut cu inamicul.
Dar și prin izolarea națiunii, prin dezechilibrarea economiei
naționale, de pe urma accentului pus pe schimburile economice în
mare parte doar cu materii prime și produse energetice de
extracție. Plus cheltuielile militare exagerate și inutile.
Astăzi, la 20 de ani și mai bine de când e Putin președintele
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Rusiei, chiar dacă s-ar răzgândi Rusia și ar vrea să înceapă de
acum să devină Rusia Mare, prin integrare economică și politică
euro-atlantică, prin descătușarea energiilor și talentelor naționale
în domeniile de viitor și în educația de masă, prin încurajarea
investițiilor străine în Rusia și prin exportul de securitate și
cooperare în toate direcțiile, acest lucru nu mai este posibil.
Iar simpla îndepărtare a lui Putin de la președinția Rusiei nici nu
mai contează, decât pentru imagine, ca să nu zicem că pentru
prestigiu.
În viitorii mulți ani, dar începând cu prima zi post-Putin, Federația
Rusă va trebui să dea garanții întregii lumi că ceea ce a făcut
Putin la 25 februarie 2022 nu mai poate face nimeni, din Rusia și
cu Rusia.
Apoi va trebui Rusia să contribuie la refacerea post-război a
Ucrainei, în condițiile în care Rusia e comparativ slabă economic,
e dependentă de piața de desfacere a materiilor prime și energiei,
care este o piață volatilă și în care prețurile pot scădea enorm de
mult și de repede, dar e și supusă unor sancțiuni severe, care
includ și blocarea unor fonduri substanțiale.
Chestiile ălea ale lui Putin, cu orgoliile sale de mare putere și cu
„umilința” că Uniunea Sovietică a dispărut cu totul nici nu mai
contează pentru viitorul Rusiei. Niciun pic nu mai contează.
Sau, poate preferă Rusia să devină pe de-a întregul o Coreea de
Nord?
Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații –
Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.
Citeste si:
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Când Vladimir Putin a fost ales pentru prima dată președinte al
Rusiei în 2000, după Boris Elțin, a pus pe biroul prezidențial, în
locul unui stilou, o telecomandă de televizor, a remarcat...

Senatul SUA a adoptat joi, 19 mai, un pachet de ajutoare de
urgență de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, dar cu un grup
mic de republicani izolaționiști care critică cu voce tare...
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