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egyes fejezetek elkészítése során. Külön szeretnék szót ejteni azokról a lehetőségekről,
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és szakmai támogatást biztosítottak számomra. Az általuk felajánlott ösztöndíjnak köszönhető
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2017 tavaszán a Hungary Initiatives Foundation ösztöndíjával részt vehettem a Midwest
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Unió Keleti Partnerség politikájáról tartottam előadást, valamint releváns információkhoz
jutottam Oroszország Ukrajna-politikájáról. Ezért a lehetőségért szintén hálás vagyok az
alapítvány munkatársainak.
A fentiek mellett a hasznos tanácsokért és a megfogalmazott új szempontokért, építő kritikáért
köszönet illeti az értekezés munkahelyi vitájának elnökét, Dr. Honvári János egyetemi
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főiskolai tanárt, Dr. Lukács Eszter egyetemi docenst és Dr. Törő Csaba egyetemi docenst.
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Végezetül minden támogatásukért és türelmükért köszönettel tartozom feleségemnek és
családomnak.
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Bevezetés
Meggyőződésem, hogy egy doktori értekezés kizárólag akkor születhet meg, ha a készítőjének
elegendő személyes motivációja van a munkához. Ami a saját személyes motivációimat illeti,
az 1998-as államcsőd környékén konstatálhattam, hogy Oroszország a Szovjetunió felbomlása
után jelentősen vesztett nemzetközi befolyásából, és – különösen valódi jelentőségéhez képest
– a nemzetközi figyelem és érdeklődés partvonalára is került. Ezen kívül a perifériára szorult
nagyhatalommal szemben, könnyen beláthatóan, számos tévhit és előítélet kapott szárnyra.
Ezek felismerése a valóság jobb megismerésére ösztönzött, s az évek során egyre inkább
igyekeztem feltérképezni azokat a politikai és gazdaságpolitikai folyamatokat, irányzatokat,
amelyek hatással voltak nemcsak Oroszország, de Kelet-Európa sorsának alakulására is.
Tudományos kutatás nélkül is könnyű felsorolni azokat a körülményeket, amelyek
Oroszország számára kedvezőnek tekinthetők. Ezek közé tartozik a világviszonylatban is
kiemelkedő mennyiségű ásványkincs-készlet, a kitermelhető és exportálható energiahordozók,
a hatalmas terület, amelyből egy jelentős rész mezőgazdasági művelésre is használható, a
nagyhatalmi státusz, a szellemi elit, a kutatás-fejlesztési kapacitások, a kulturális értékek és a
hagyományok. A belső adottságok mellett a világgazdasági tendenciák is éveken keresztül
lehetőséget kínáltak a fejlődésre, hiszen az ezredforduló utáni konjunktúra idején Oroszország
minden korábbinál hatalmasabb exportbevételekhez jutott. Mindezek a tényezők azonban
egyre fontosabbá és jogosabbá teszik a kérdést, hogy Oroszország miért nem tudott mégsem a
fejlődés, a jólét és a gazdasági felvirágzás útjára lépni?
A doktori értekezés keretein belül kísérletet teszek rá, hogy a teljesség igénye nélkül
bemutassam azokat a körülményeket, amelyek a kialakult helyzet és stagnálás okainak
tekinthetők. A felelős tényezők között vizsgálom a történelmi folyamatokat, a kulturális
sajátosságokat, a gazdaságfejlesztési koncepciókat valamint a stratégiai és külpolitikai
ambíciókat. Személyes célom, hogy a disszertáció további oldalain ne ítéletet mondjak az
orosz politikai elit teljesítményéről vagy munkájáról, hanem tényeket, eredményeket és
mérhető hatásokat ismertessek az olvasóval.
A disszertáció hipotéziseinek megfogalmazása során a saját, korábbi tapasztalataimból,
ismereteimből indultam ki. A vizsgált hipotéziseket igyekeztem úgy felállítani, hogy azok a
jelenlegi oroszországi helyzet kialakulásáért ugyanazokat a körülményeket tegyék felelőssé,
amelyeket a napjainkban meghatározónak tekinthető, a területen mainstream-nek számító
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szakmai közvélekedés is annak tart. Bízom benne, hogy a disszertáció végén található
összefoglaló és kitekintő rész e területen némi újdonággal szolgál majd az olvasó részére.
A geogazdaság, mint fogalom definíciója során Vusal Gasimli, a Geo-Economics c. könyv
szerzőjének definícióját vettem alapul. A szerző szerint a globalizáció, a világgazdaságtan és
a politikai gazdaságtan fogalmainak sorában különösen fontos a geo-gazdaságtan jelentésének
meghatározása, mivel a geo-gazdaságtan a nagyhatalmi játszmák új eszköze, amely a
hidegháború után felváltotta a fegyveres fenyegetést és a kölcsönös elrettentés elvét. A geogazdaságtan azokat a világgazdasági játszmákat írja le, amelyek a Föld erőforrásainak
megszerzésére és hatalmi központok erőviszonyainak meghatározására irányulnak. (A geogazdaságtan magába foglalja az űr-gazdaságot, az erőforrásokért folyó harcot és a föld
gyomrában található energiahordozók és ásványkincsek kitermeléséért folyó versenyt is.)1

1

Gasimli 2015
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Az értekezés célja, felépítése

A disszertáció célja
A doktori értekezés célja, hogy betekintést nyújtson a napjainkban végbe menő oroszországi
politikai és gazdasági folyamatokba. A feladat a kezdetekkor (2014. eleje) vártnál
bonyolultabbnak bizonyult, hiszen a munka idején a politikai és a gazdasági helyzet is
meglehetősen változékony volt. Az utóbbi évek történéseit azonban könnyebb megérteni, ha
ismerjük az ország több évszázada zajló fejlődési folyamatát, szellemi irányzatait, politikai és
társadalmi mozgatórúgóit. A fentiek miatt az orosz történelem vizsgálatának és az
oroszországi közgondolkodás megértésének is egy-egy önálló fejezetet szenteltem. Célom
volt, hogy a jelen történéseit egy fejlődési pályán helyezzem el, s a lehetséges jövőbeni
forgatókönyvek

összegyűjtésével

kísérletet

tegyek

a

következő

évek

trendjeinek

előrejelzésére.
Az értekezés felépítése
A doktori értekezés első részének célja, hogy időben és térben is pontosan behatárolja a
kutatni kívánt területet, illetve felsorolja azokat a módszereket, amelyeket a munkám során
alkalmaztam. A fentiek mellett itt sorolom fel azokat a hipotéziseket is, amelyeket a
disszertáció során megvizsgálok, és igazolni vagy cáfolni igyekszem. Végezetül, ehhez a
részhez tartozik a felhasznált adatforrások ismertetése is.
Az első fejezetben a XV. századtól kezdve vizsgálom azokat a történelmi folyamatokat,
amelyek Oroszország esetében megteremtették a mai geopolitikai befolyás alapjait. Szintén itt
gyűjtöttem össze azokat az eseményeket, amelyek hatással voltak az ország gazdasági
potenciáljára, erősödésére, de egyben megágyaztak napjaink problémáinak is.
A második fejezetben az oroszországi közgondolkodás, illetve a nemzeti identitás megértése
teszek kísérletet. A munka során sorra veszem a nemzeti identitás kikristályosodásában
meghatározó jelentőségű történelmi és kulturális eseményeket, valamint a közgondolkodásra
és morálra hatással bíró konfliktusokat és válsághelyzeteket is.
A harmadik fejezet tartalmát a gazdasági struktúra bemutatása alkotja, különös tekintettel a
XXI. század második évtizedét jellemző kihívásokra.

A szöveg összesen három terület

elemzéséről szól: a holland betegség néven emlegetett, eltorzult gazdaságszerkezet részletes
bemutatásáról, illetve az ebből következő függőségről a kőolaj és a földgáz világpiaci árától,
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valamint az ukrán válság miatt életbe léptetett gazdasági szankciók hatásáról. A fejezet végén
kísérletet tegyek rá, hogy egy szubnacionális példán keresztül bemutassam a fent felsorolt
jelenségek regionális hatásairól szóló becsléteket.
A negyedik fejezetben az ország geopolitikai és geogazdasági helyzetét meghatározó
körülményekről írok. Ebben a részben esik szó a rendszerváltás utáni Oroszország útjáról.
Részletesen írok a ’90-es éveket jellemző káoszról és az azt követő, Putyin elnök nevével
fémjelzett stabilizációról. Ugyancsak ebben a fejezetben térek vissza a történelmi áttekintés
során bemutatott szellemi irányzatok továbbélésére és még a jelenben is megfigyelhető
szembenállására.
Az ötödik fejezet témája Oroszország és a kelet-európai, valamint kaukázusi volt szovjet
tagállamok kapcsolatainak elemzése, valamint az Európai Unió és Oroszország versengésének
bemutatása a régió politikai és gazdasági orientációjáért. A fejezet célja, hogy bemutassa a két
regionális nagyhatalom politikai törekvéseit, valamint a stratégia megvalósításának gyakorlati
lépéseit.
A hatodik fejezetben Oroszország és a Visegrádi Együttműködés négy tagországának
kapcsolatait vizsgálom. A munka során kísérletet teszek rá, hogy bemutassam a V4
országokat jellemző közös vonásokat, valamint fő különbségeket. A fejezet végén a négy
országot egy skálán helyezem el annak alapján, hogy az adott országok Oroszországot milyen
mértékben tekintik szövetségesüknek.
A hetedik fejezetben Oroszország gazdaságfejlődésének lehetséges irányait igyekszem
bemutatni. A fejezet első harmadában összegyűjtöm azokat a tényezőket, amelyek megoldása
a legfontosabb feladatok közé tartozik. A fejezet második harmada rövid áttekintést nyújt az
egyes politikai irányzatok fejlesztési stratégiáiról, valamint a politikai elit jelenlegi
erőviszonyairól. A szöveg harmadik része Oroszország nemzetközi szerepvállalásáról szól,
különös tekintettel a kelet-európai á közép-ázsiai térségre, ahol Moszkva még mindig
nagyhatalomként kíván viselkedni.
A fejezetek végén található összefoglalás és kitekintés célja, hogy néhány sorban összegezze a
hipotézisek igazolására tett kísérletem eredményeit és az olvasó számára igyekezzék
bemutatni a közeljövő várható fejlődési trendjeit.
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A kutatás hipotézisei

Az alábbi hipotéziseket 2015. elején állítottam fel, s az ezt követő időszakban kísérletet tettem
rá, hogy a kutatásaim során megismert tények bemutatásával igazoljam őket. A hipotézisek
megfogalmazása során az adott területen uralkodó általános nézetekből indultam ki, de a
kutatómunka azonban több esetben is más eredményt hozott, mint amire előzetesen
számítottam.
H1.: Oroszország történelme során már több alkalommal került olyan helyzetbe, hogy a
kedvező világgazdasági helyzetben a saját gazdasági adottságaira alapozva önmaga is
megerősödhetett

volna,

de

ezt

a

célt

eddig

folyamatosan

elodázták

a

presztízsszempontok alapján, túlzottan megnövelt katonai kiadások.
H2.: Oroszországban a társadalmi nyomás hiánya miatt az elit nem kényszerül rá, hogy
változtasson a politikai berendezkedésen, illetve szorosabban integrálja országát a
világgazdaság rendszerébe.
H3.: Az oroszországi politikai elit a multipoláris világrend mellett kötelezi el magát, amely
hatással lesz az állami kiadások és az külkereskedelmi áruforgalom összetételére is
(katonai, védelmi kiadások dominálnak).
H4.: A külkereskedelem igazodni fog a politikai célokhoz, illetve a társadalom összetételéhez.
A lehetséges legmagasabbnál alacsonyabb fizetőképesség beszűkíti az Oroszországba
exportálható áruk körét, s ez a magyar kivitelre is hatással lesz.
H5.: Oroszország külpolitikájában az „oszd meg és uralkodj” elve alapján az EU tagországok
esetében inkább a bilaterális kapcsolatokat kívánja fejleszteni, semmint a MoszkvaBrüsszel együttműködést.
H6.: Oroszország az energiaszektorban meglévő, nemzetközileg is meghatározó jelenlétét
nyíltan a geopolitikai célok elérése (regionális nagyhatalmi státusz) érdekében használja
fel.
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A kutatás módszerei és adatforrásai

A kutatómunka során vizsgált adatforrások két fő csoportba sorolhatók:
-

Az első csoportba tartoznak a szekunder források, benne főként szakirodalmi
publikációkkal. A disszertációhoz magyar, angol és orosz nyelvű forrásokat
használtam. Az adatgyűjtés során kiemelten fontosnak bizonyult számomra 2015 ősze,
amikor három hónapot az Egyesült Királyságban, a Glasgowi Egyetemen tölthettem a
Centre for Russian, Central and Easterne European Studies ösztöndíjával. Az említett
időszak során igyekeztem minél többet megismerni az egyetemi könyvtár által
felhalmozott anyagból. A kutatómunka részeredményeiről 2015-ben és 2016-ban több
szakmai publikációban és konferencia-előadásban is beszámoltam.

-

A második csoportba a primer adatforrások tartoznak. Ide sorolom Magyarország
Külügyi és Külgazdasági Minisztériumának munkatársaival folytatott beszélgetéseket,
interjúkat, minisztériumi dokumentumokat, illetve az Oroszországi Föderáció
nyilvános forrásokból megismerhető törvényeit és fejlesztési dokumentumait.

A szekunder forrásokból származó adatok esetében igyekeztem összevetni azokat más
forrásokkal is annak érdekében, hogy a felhasznált információk a lehető leghitelesebbek
legyenek. Ugyanezt a módszert alkalmaztam az interjúk és dokumentumok vizsgálata során
is: a hallottakat, olvasottakat törekedtem más forrásban is felfedezni, amennyiben az a
jellegükből kifolyólag lehetségesnek bizonyult.
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Első fejezet: Nyugatosok vs. szlavofilek, avagy az orosz
modernizációs vita történelmi előképei

Bevezető
Ebben a fejezetben azokat a történelmi eseményeket igyekszem összegyűjteni, amelyek az
elmúlt évszázadokban hatással voltak Oroszország mai geopolitikai és geogazdasági
helyzetének kialakulására. A történelmi eseményeket szemlélve egyértelmű, hogy a politikai
és a gazdasági fejlődés együttesen ment végbe, de a kitűzött célok és az elért eredmények sok
esetben nem egy irányba mutattak.
Hipotézisem, hogy Oroszország történelme során már több alkalommal került olyan
helyzetbe, hogy a kedvező világgazdasági körülményeket kihasználva önmaga is
megerősödhetett volna, de ezt a célt eddig minden esetben elodázták a túlzottan megnövelt
katonai kiadások, amelyek sokszor csak a puszta területi expanziót vagy a presztízscélokat
szolgáltak. Másként fogalmazva, a gazdasági elmaradottságért és az ebből fakadó, a
lehetségesen elérhető legnagyobbnál kisebb mértékű jelenlegi orosz geopolitikai befolyásért
azt a tényt okolom, hogy a múltban az éppen aktuális, rövid távú „geopolitikai célok abszolút
elsőbbséget élveztek, miközben az újonnan szerzett területeknek az állami költségvetés
bevételeihez való hozzájárulása minimális jelentőséggel bírt.”2
A történelmi fejlődés vizsgálata azért fontos, mert a hosszú távú. múltban gyökeredző
folyamatok vetítik előre, hogy a jövőben Oroszország milyen geopolitikai és geogazdasági
státuszra számíthat. A II. világháború óta a közvetlen háborús konfrontáció útján történő
érdekérvényesítés egyre inkább háttérbe szorul, s ez leértékeli a katonai potenciál
jelentőségét,

amelyben

Oroszország

évszázadok

óta

egyenrangú

vetélytársa

a

nagyhatalmaknak. E tendenciát a közelmúlt és a jelen katonai konfliktusai sem törik meg,
pusztán csak árnyalják, hiszen a kelet-ukrajnai konfliktus vagy a szíriai orosz katonai
beavatkozás mindössze a nagyhatalmi státusz jelzésére szolgál, semmint valódi expanziós
célok elérésére.
Napjainkban az országok geogazdasági, illetve az ezen alapuló geopolitikai befolyás
sorrendjét a gazdasági teljesítmény határozza meg. Oroszország ezen a területen nem áll jól,
hiszen a világgazdaságba még mindig a primer szektor exportcikkeivel integrálódik, s
2

Pravilova 2015/562
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kiszolgáltatott a nyugati országok szekunder, a tercier és a kvaterner szektorai által előállított
importjavaknak.

Egyetlen

szóval

jellemezve

mindez

nem

jelent

egyebet,

mint

elmaradottságot. A történelmi fejlődés vizsgálata során látni fogjuk, hogy ez sosem volt
másképp’. Oroszország a vizsgált évszázadok során egyetlen esetben sem jelent meg
innovatív szereplőként a világgazdaságban, fejlesztési politikája minden esetben csak a
lemaradás csökkentésére és az utolérésre korlátozódhatott. Bár a történelem során
Oroszország leginkább a fejlett Nyugathoz igyekezett felzárkózni, napjainkban a globális
gazdaság egészen új kihívásokat tartogat Moszkva számára: a világgazdaság súlypontjának
áttevődésével immáron Kínával és Japánnal is versenyezni kényszerül, sőt, a két ázsiai
gazdaság expanziójára és szibériai felvásárlásaira új válaszokat kell találnia.
Oroszország történelmi fejlődése alaposan kutatott terület, amellyel kapcsolatban a témával
foglalkozó történészek között konszenzus van. A jelen doktori disszertáción belül e fejezet
célja nem más, minthogy hozzájáruljon a későbbiek jobb megértéséhez. A fent leírt
körülmények miatt a témában primer kutatásokat nem végeztem, pusztán a már meglévő
szakirodalom vázlatos áttekintésére szorítkozok. A munka során kísérletet tettem rá, hogy
áttekintsem a hazai, az angol és az orosz nyelvű publikációkat is.
Oroszország helye a világgazdaságban 1453-tól Nagy Péter trónra lépéséig
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok, illetve a világgazdaság kialakulásának kezdeti
időpontjának kijelölése olyan feladat, amelyre a jelen munka keretei között nem
vállalkozhatok. Ehelyett a vizsgálataim kezdetét 1453-ra teszem, amikor Konstantinápoly
elesett, s a Török Birodalom ellenőrzése alá vonta a Földközi tenger keleti partvidékét. Ez az
esemény azt jelentette, hogy a törökök vámokkal és adókkal sújtották a levantei kereskedelem
résztvevőit. amely tény nyomást helyezett a kereskedőkre, s a költségek csökkentése
érdekében új útvonalak keresésére ösztönözte őket India felé. Vasco da Gama 1498-ban új
utat fedezett fel India felé Afrika megkerülésével, de a legfontosabb esemény mégsem ez,
hanem Amerika felfedezése volt 1492-ben. A mesésen gazdag Kelet mellett megjelent a
Nyugat, s ez átstrukturálta a korábbi európai gazdasági berendezkedést. Itália jelentősége
lecsökkent, s a helyzet nyertese átmenetileg Spanyolország, majd később Hollandia, illetve
Anglia lett. Az újonnan felfedezett területekről beáramló nemesfém megszűntette az
Európában lévő korábbi arany- és ezüsthiányt, s a nemesfémek árfolyamának csökkenése
lassan, de biztosan beindította az inflációt. A gyarmatokról érkező jövedelem jótékony
hatással volt a fogyasztásra is, ami lendületet adott a kontinensen belüli kereskedelemnek,
valamint a kézműves ipar virágzásának. A Spanyolországból Németalföldre áramló
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aranybevételeknek köszönhetően Európa közepe is virágzásnak indult, s a bevételekből még
Kelet-Európának is jutott. Térségünk számára azonban e folyamat nem volt szükségképpen
előnyös, hiszen hazánk példáján jól látható, hogy az agrárexport fellendülése miként taszította
országunkat a gazdasági elmaradottságba, s miként állta útját a társadalmi fejlődésnek. Az
Európát átformáló történelmi helyzetből Oroszország sem profitált többet, s világhatalommá
inkább a saját, keleti terjeszkedésének köszönhetően válhatott.
A XVI. században az Orosz Birodalom még kimaradt a nagy európai munkamegosztásból. Az
óriási földrajzi távolságok és a kor kereskedelmi, illetve szállítási viszonyai miatt nem volt
képes rá, hogy betöltse a kelet-közép-európai országokra jellemző mezőgazdasági beszállító
szerepkört.3 A század Oroszországának gazdasága még mindig a paraszti családok termelésén
alapult,4 a legfontosabb exportcikk pedig a kender, a len, a zsír és a viasz volt.5 A helyzet a
század második felére kezdett megváltozni, hiszen az exportszerkezeten belül előtérbe került
a gabona és faanyag kivitele is.6 A század 50-es és 60-as éveire Oroszország már kifejezetten
fontos beszállítója volt az angol hajóépítőknek.7 A kereskedelem fejlődésének a holland
segítséggel megvalósult arhangelszki kikötőfejlesztés adott lendületet, ugyanakkor, az orosz
gazdaság egészében továbbra sem vált a Nyugat-Európa központú világgazdaság részévé.8
Oroszországban a XVI. században még nem indult meg sem az ipari termelés, sem az
erőteljes városiasodás, hanem ehelyett egy refeudalizációs folyamat vette kezdetét. 9 A
pomesztye birtokrendszer még mindig a katonai szolgálaton alapult, ahhoz pedig, hogy a
birtok termelőképes maradjon, az ott élő jobbágyok röghöz kötésére volt szükség. A
parasztgazdaságok termelési hatékonysága kifejezetten alacsony volt, s a szűkös bevételeket a
4-5 főből álló családok halászattal és vadászattal egészítették ki.10 Az 1560-as évekig azonban
végbe ment egy fejlődési folyamat: elterjedt a vasalt eke, az állattartás és a trágyázás, amely
magasabb terméshozamokat eredményezett.11 A növekvő mezőgazdasági hatékonyság a XVI.
század második felétől végre lendületet adott a városépítésnek és a kézműipar fejlődésének is.
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A manufaktúrák térhódítása lassan haladt: tudjuk, hogy számuk Oroszországban a XVII.
század végén még a harmincat sem érte el. A főbb tevékenységi körök a kohászat, a
bőrfeldolgozás, az üveggyártás és a papírgyártás voltak.12 A termelés gerincét a kézműipar
jelentette, amelyre jellemző volt a területi specializáció, ami arra utal, hogy a termelés sokkal
inkább exportra történt, semmint a helyi igények kielégítésére.13
Az Orosz Birodalom területi növekedése két szakaszra bontható. Az első szakaszt az európai
területek egységesítése jelenti, amely során Moszkva vezetése alatt kialakultak a
birodalomszerű

működés

keretei.

1462.

és

1533.

között

a

birodalom

területe

megháromszorozódott: III. Iván uralkodása alatt sikerült leigázni a Novgorodi és a Pszkovi
Fejedelemséget is.14 „Ez az „egyesítés”, melyet a centralizátor szellemiségű orosz/szovjet
történetírás egyöntetűen „progresszív történelmi folyamatként” értékelt, alkalmasint kegyetlen
hódítás volt.”15
Az óriási terület új kihívásokat hozott magával, hiszen a birodalom irányítását meg kellett
szervezni. A megoldást a katonai monarchia jelentette, amely az uralkodó abszolút hatalmán,
illetve az őt támogató bojár arisztokrácia részvételén alapult.16 A centralizáció IV. Iván
uralkodásának idején érte el csúcspontját, akinek halála után az Orosz Birodalomra a zűrzavar
és a szervezetlenség évtizedei köszöntöttek: az ország belső területei elnéptelenedtek, a
kincstári bevételek elapadtak, az államigazgatás pedig meggyengült. A hadsereg látványos
fejlődésére csak 1631. után került sor, amelynek létszáma ekkor mindennel együtt összesen
70.000 fő volt. 1681-re a katonák száma már elérte a 164.000 főt, amelynek fenntartásához az
adórendszert is át kellett alakítani, illetve 1654-ben pénzreformra is sor került.17 A birodalom
népessége viszont gyér maradt: még a XVI. század végén is mindössze 10 millió fő körül
mozgott.18
Az orosz gyarmatosítás a nyugat-európaihoz képest mintegy 100 éves késéssel, csak a XVI.
században vette kezdetét, s a 300 éven át tartó folyamatos terjeszkedés során Szibériát is
sikerült Oroszországhoz csatolni.19 Az első koncessziót a Sztroganov család kapta a Káma
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menti területek meghódítására, 1588-ban.20 A XVI. század közepén a Kazanyi és az
Asztrahányi Kánság meghódításával Oroszország soknemzetiségűvé vált. Az első szibériai
orosz várost, Tyumenyt 1586-ban alapították, amelyet további városok követtek: 1604-ben
Tomszk, 1628-ban Krasznojarszk, 1632-ben Jakutszk, 1661-ben Irkutszk. Az oroszok 1639-re
elérték a Csendes óceánt. Több történelmi forrás is megerősíti, hogy a területek meghódítása,
amelyekhez az újonnan alapított városok erődjeit használták kiindulási pontként, nem ment
vér nélkül. Az orosz gyarmatosítást sok történész a spanyol konkvisztádorok tevékenységéhez
hasonlítja, amely során az Újvilágban teljesen felszámolták az ott lévő törzsek társadalmi
berendezkedését.21 Az orosz terjeszkedést egészen más motiválta, mint a nyugat-európai
gyarmatosítókat: itt ugyanis nem a kereskedelemfejlesztés vagy a zsákmányszerzés22 volt a
cél, hanem az alacsony hatékonyságú mezőgazdasági tevékenység kényszerítette ki a területi
expanziót.23 A kitelepülők magukkal vitték szokásaikat, kultúrájukat, Oroszország pedig
államigazgatási rendjébe annektálta az új területeket. Bár némi kereskedelemfejlesztési
tevékenységről azért tudunk, olyan mértékű nemesfém-beáramlásnak nem lehettünk tanúi,
mint Spanyolországban. Mindez azért fontos, mert így az európai területeken a gazdaságba
áramló bevételek hatására nem jelent meg olyan addicionális kereslet, amely megteremthette
volna egy társadalomfejlődési folyamat (valóban jelentős város és iparfejlődés) kereteit.
Városok természetesen épültek, de ezek funkciójukban nem hasonlítottak a korszak nyugateurópai városaira: a legtöbb esetben csak sánccal védett települések voltak egy frissen
felépített ortodox templom körül.24
Az Orosz Birodalom kereskedelmi útvonalai Moszkvából indultak. A legfontosabb a vologdai
út volt Arhangelszk felé, ahonnan Európába indultak hajók, illetve a novgorodi út a Baltikum
felé és az asztrahányi út Perzsia felé.25 Az Európával folytatott kereskedelemre továbbra is a
korábbi Hanza-típusú áruforgalom volt a jellemző, amely a földrajzspecifikus luxustermékek
exportjára épült és a XVI. század nagy konjunktúrájának idején sem tevődött át annak
hangsúlya a tömegfogyasztási cikkekre.26 Európa és Perzsia felé továbbra is a prém maradt a
fő exportcikk, de a prémadóból befolyó állami bevételek már elegendőek voltak a gazdaság
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fejlesztésére is.27 A XVI. század végére már Közép-Ázsiában is államok szerveződtek,
amelyek közül Buhara emelkedett ki a leginkább.28 Az asztrahányi kereskedelmi útvonalon
élénk gazdasági tevékenység folyt: Oroszország prémeket, rozmárcsontot, faedényeket és
fegyvereket exportált, Buharából és Szamarkandból pedig gyapotot, selymet és más
luxuscikkeket importáltak.29
Nagy Péter uralkodása, reformjai és korának gazdasága
Nagy Péter uralkodásának időszaka (1682-1725) az orosz felvilágosult abszolutizmus és az
európaiasító modernizáció periódusaként él a köztudatban. Oroszország ekkor is abban a
történelem

során

gyakori

állapotban

leledzett,

amikor

a

Nyugat-Európától

való

elmaradottsága tagadhatatlannak bizonyult. Ez még azok számára is nyilvánvaló volt, akik ki
sem tették a lábukat Moszkvából, hiszen a Jauza folyó partján lakó német közösség egy
modernebb civilizáció vívmányait közvetítette feléjük.30 Nagy Péter azonban 1697-98-ban
egy európai „tanulmányúton” is részt vett Hollandiában és Angliában, ahol nem csak a
hajóépítést tanulta ki, de azzal is szembesült, hogy a teljes országot korszerűsítenie kell.
Hazatérését gyors és látványos intézkedések követték: bevezette a Julianus-naptárat,
megadóztatta a szakállviselést, az udvarban pedig kötelezővé tette a nyugatias ruhadarabok
viseletét. A fent felsoroltak látszatintézkedéseknek tűnnek ugyan, de azt világosan jelzik,
hogy az uralkodó a Nyugat felé fordította tekintetét.
A svédektől 1700-ban elszenvedett narvai vereség is abban a hitében erősítette meg Pétert,
hogy a hadsereget is korszerűsítenie kell. A sorozások alkalmával verbuvált katonák nem
csak, hogy nem vehették fel a versenyt a nyugati hivatásosokkal, de kiszakításuk a
termelésből a gazdaságnak is jelentős károkat okozott.31 Nagy Péternek hatalma
megszilárdításához, illetve a hadjáratok pénzügyi fedezetének előteremtéséhez folyamatosan
magas bevételekre volt szüksége, amelyet csak egy jól működő, a kolóniát irányítani és uralni
képes államapparátus tud előteremteni egy szintén jól működő gazdaságból. Az 1708-ban
bevezetett területi reform a birodalmat kormányzóságokra (губерния) osztotta fel, s ettől
kezdve ezek jelentették az adózási és pénzügyi irányítás területi egységeit. 32 Az ipari termelés
fellendüléséhez azonban nyugati tudásra volt szükség, amelyet Péter külföldi ösztöndíjak és
27
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az országba hívott nyugati, főként német mesterek segítségével kívánt megszerezni. A nyugati
minták átvételének célja azonban mégis az attól való függőség felszámolása volt.33
Mivel XII. Károly svéd király Péternél veszélyesebbnek ítélte II. Ágost lengyel királyt, s
inkább ellene fordult, így Péter a Finn-öbölben jelentős területeket hódíthatott meg, s 1703ban megkezdhette Szentpétervár felépítését. A győzelem jótékony hatással volt a hadsereg
önbecsülésére és Péter személyes tekintélyére is. Szentpétervár 1712-től lett Oroszország
fővárosa, s az alapító halálakor már 40.000 lakossal bírt. Az emberek viszont eleinte nem
szívesen költöztek Moszkva helyett az Európa kapujának is nevezett Pétervárra, mivel
mocsaras területen feküdt, az időjárás mostoha volt, az élelmiszer és a megélhetés pedig
drága. Véleményem szerint az Orosz Birodalomnak – még, ha változó központtal is, de
ekkortól – van metropóliája és kolóniái. A metropólia–kolónia viszonyban „a birodalom
magja összpontosítja a javakat, a gazdasági-szellemi erőforrásokat, a hatalmat, a
kommunikációs hálózatokat”34 és a hadsereget.
Szibériában a só és az érc (először a vas később pedig a színesfémek is) kitermelése csak a
XVII. század végétől vette kezdetét. Az orosz gazdaságot jól jellemzi a tény, hogy Péter előtt
az országnak egyáltalán nem volt nemesfém bányászata, a legnagyobb vas és fegyverszállítója
pedig az ellenséges Svédország volt.35 Péter uralkodásának végére a helyzet nagyot változott:
Oroszország már nem kényszerült rá, hogy Svédországtól vásároljon fegyvereket,
vastermelésben pedig megelőzte a korabeli Angliát.36 Dacára annak, hogy orosz történészek
szerint az ország a mezőgazdasági termelés dominanciáját maga mögött hagyva ekkor lépett
az iparosodás útjára,37 a gazdasági modernizáció felülről irányított jellege végig tetten érhető
maradt. Erre azért volt szükség, mert a birodalom társadalmi és gazdasági helyzete önmagától
nem kényszerítette ki a fejlődést.38 A különböző műhelyek és manufaktúrák cári parancsra
alakultak vagy a cárhoz közel álló üzleti körök hozták létre őket, s a termeléshez a legtöbb
esetben jobbágyi kényszermunkát használtak.39 Az eredmény azonban így is látványos: a
manufaktúrák száma a XVII. század végén még kevesebb volt, mint 30, a XVIII. század
elejére viszont már meghaladta a 200-at.40 Érdekesség, de a Kreml körül szerveződő
33
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oligarchák csoportjának is ebben az időszakban fedezhetjük fel a történelmi előzményeit. A
cár kegyeit kereső tőkés csoportok (például, a Gyemidov-család) az udvari megrendeléseken
megizmosodó manufaktúrákban keletkező profitot előszeretettel menekítették Nyugatra. Az
analfabéta Mensikov például Londonban tartotta pénzét, ami nem bizonyult rossz döntésnek,
hiszen Péter időnként az ingó vagyont is megadóztatta.41 A tőke kimenekítése, illetve felélése
ártott a gazdaság fejlődésének: nem alakult ki sem tőkésosztály, sem osztály-szerű vállalkozó
réteg.42 Az állami bevételek elsődleges forrása továbbra is a mezőgazdaság és a lakosság
maradt, az emelkedő katonai kiadások miatt kivetett, egyre magasabb adók viszont
elégedetlenséget szültek.43 A hajóhad fenntartása hatalmas összegeket követelt, amelyeket
nem volt könnyű előteremteni. 1678. után 1710-ben Péter ismét népszámlálást rendelt el,
hogy feltérképezhesse az adóztatható társadalmi csoportokat. Az államháztartás masszív
veszteséggel zárta az 1710-es évet: a kiadások 3,8 millió rubelre rúgtak, a bevételek viszont
csak 3,1 millió rubelt tettek ki. A mérleg egyensúlyba hozásához Péter kijelölte a
legfontosabb tételeket: a hadsereget, a tengerészetet, a külügyeket és a tüzérséget.44 A cár az
adószedést is decentralizálta és arra utasította a kormányzókat, hogy a bevételeket
harmadévente közvetlenül juttassák el a fent felsorolt négy területre. A helyőrségi és a további
kiadásokat csak a maradék bevételekből lehetett fedezni.45
Nagy Péter korában sikerült összekapcsolni a szibériai és a közép-ázsiai terjeszkedést is.46
Péter 1715-tól Közép-Ázsián keresztül szeretett volna Indiába vezető folyami hajóutakat
találni.47 Az expedícióra a cár két csapatot küldött: Hívába Asztrahánból BekovicsCserkasszikj herceget 3000 fős kísérettel, valamint Tobolszkból Buchholtz hadnagyot 4000
emberrel. Az expedíciók azonban nem jártak sikerrel: Buchholtz 4000 fős seregét 1716-ban a
mongol hadak, Bekovics seregét 1717-ben a hívaiak semmisítették meg.48 Péternek tudomásul
kellett vennie, hogy amíg a Kazah Kánság elválasztja birodalmát Közép-Ázsiától, addig a
térséget nem vonhatja ellenőrzés alá. 1725-ben a dán Bering vezetésével egy keleti expedíció
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is útnak indult, amelynek feladata a távol-keleti térség feltárása volt, különös tekintettel
Amerika és Ázsia összekapcsolódására.49
Nagy Péter megítélése az orosz történelemben ugyan pozitív. de azért szép számmal találunk
ellenvéleményeket is. A XIX. század nagy vitájában a nyugatosok valódi hősként tekintettek
I. Péterre, a szlavofilok viszont az orosz útról való letéréssel vádolták meg. 50 A kor öröksége
azonban vitathatatlan: az Orosz Birodalom az Északi háború következtében keletkező
kihívások hatására indult el a reformok útján, amelyek elsősorban a piacgazdaság alapjainak
megteremtését, illetve a jobbágyságot érintették, de a politikai berendezkedésben továbbra is
csak kisebb változások mentek végbe.51 Az orosz társadalmi berendezkedés sajátossága, az
autoriter államberendezkedés ebben az időszakban is fennmaradt, s hatalmát csak egyetlen
érdekcsoport érvényesíthette.52
Oroszország terjeszkedése a XVIII. században
A XVIII. századra az Orosz Birodalom Európa legnépesebb állama lett: 1760-ban ugyan még
csak 20 millió lakosa volt, de 1796-ra már 36 millióan éltek a birodalomban, igaz, ebből 12
millióan a Fekete-tenger északi partvidékén és a meghódított lengyel területeken.53
A gazdaság húzóágazata egyértelműen az agrárium volt, hiszen a lakosság 90%-a ebből élt. A
termelési hatékonyság viszont az európai átlaghoz képest továbbra is alacsony maradt és még
a szerény mértékű terményfelesleg exportja is komoly nehézségekbe ütközött. Ennek két oka
volt: a jelentős távolságok és a Fekete-tenger török ellenőrzése. A kivitelre szánt
árumennyiség így kizárólag a Baltikumon keresztül hagyhatta el az országot, de ide csak a
környékről lehetett gabonát szállítani.54 A manufakturális termelés szerepe csekély maradt, de
1770-től II. Katalin ismét ösztönözni kezdte az iparfejlesztést. A hadsereg igényeinek
kielégítésére megjelent a pamutipar és a vászontermelés. A manufaktúrák mellett jelentős
termelés volt a nem túl hatékonyan működő céhekben is, amelyekben a XVIII. század végén
már 350.000 ember dolgozott. A kézművesek száma jelentős ingadozást mutatott, hiszen a téli
hónapokban a parasztság is részt vett a termelésben, elsősorban a famegmunkálásban. A két
fővárosban megjelent a kiskereskedelem is: boltok és áruházak nyíltak, amelyek piacra vitték
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a kisiparosok által előállított árucikkeket.55 A városi lakosságon belül a polgárság is a
kereskedőkből állt.56
Oroszország (amely csak 1721-től vette fel az Orosz Birodalom nevet)57 felfedezői és katonái
1712-re eljutottak Kamcsatkáig, 1778-ra a birodalomhoz csatolták Csukcsföldet, 1799. és
1867. között pedig még a Moszkvától oly’ távoli Alaszka is a birodalomhoz tartozott, egészen
a mai Kaliforniáig. A meghódított területeken új városok létesültek: 1858-ban Habarovszk,
1860-ban Vlagyivosztok, 1889-ben Anadir, 1893-ban pedig Novoszibirszk. 1731 és 1740
között a Kazah Kánságot is sikerült hűbéressé tenni.58 1735-ben megépült az első orosz város,
Orszk59 is. A hűbéri viszony viszont a XVIII. század végéig formális maradt. A birodalom a
függést csak akkortól vette komolyan, miután fel kívánta számolni a kazah törzsek
portyázásait, hogy megvédje a közép-ázsiai kánságokkal kereskedőket.60 Mindehhez el kellett
ismertetni a birodalom felsőbbségét is, amely a kazah törzsek ellenállását váltotta ki.
Egy dolog azonban I. Péter óta sem változott: ahhoz, hogy az Orosz Birodalom a súlyának
megfelelő szerepet vállalhasson Európa katonai konfliktusaiban, erős hadseregre, az erős
hadseregnek pedig jól fejlődő gazdaságra, iparra volt szüksége, amely a fenntartási
költségeket finanszírozni tudta. „Csicserin szerint az orosz fejlődés különössége
mindenekelőtt abban foglalható össze, hogy Oroszországban nem az egyén szükségleteiből és
az állam közreműködését nem igénylő „szövetségekből kialakuló „jogszerűség" fejlődött ki és
került domináns helyzetbe, hanem az ezzel ellentétes „hatalmi elv", amely - szemben minden
más lehetőséggel - képesnek bizonyult a hatalmas területen szétszórva élő lakosság
összefogására. Ilyen történelmi feltételek mellett a társadalmi békét fenntartani képes politikai
rendszer csak olyan államszerkezet lehet, mely - miközben a társadalomnak nemcsak a
tehetős és művelt csoportjait kapcsolja bele a rendszerbe - az uralkodó főhatalma révén képes
az egyes csoportok közti érdekellentétek mérséklésére is.”61 A felvilágosodás eszméi a
legfelsőbb szinteken ugyan beszivárogtak Oroszországba, s az uralkodó a törvénykezéshez
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merített is Montequieu és Beccaria munkáiból, de az új elvek nem álltak össze egységes
rendszerré.62
A Krími Kánság 1774-ben függetlenedett a Török Birodalomtól, 1783-ban pedig orosz
fennhatóság alá került. E ténynek két szempontból van jelentősége: a kánság területe
mezőgazdasági szempontból igen értékes, illetve a török gyengülés egyre inkább megnyitotta
a fekete-tengeri export lehetőségét. A déli kijárat azonban nem csak a kereskedelem miatt volt
szükséges. A nagyhatalmi státusz kivívásához a hadseregnek is kellett a Fekete-tenger.
Mindez azt jelentette, hogy Oroszország immár három hadszíntéren küzdött hol békésebb
(diplomáciai), hol harciasabb (katonai konfrontáció) lépésekkel: északon Svédországgal,
nyugaton a lengyelekkel és a Habsburgokkal, délen pedig a törökökkel és a Kaukázus
népeivel. 1772-re a nyugaton kialakult helyzetet Lengyelország kárára, de sikerült rendezni. A
porosz-orosz-osztrák osztozkodásból az Orosz Birodalomhoz került a legnagyobb, 82.000
km2-es terület, mindössze 1,6 millió, főként fehérorosz és ukrán lakossal.63 1793-ban az
oroszok további 233.000 km2 területet kaptak, s a birodalom lakossága újabb 3,8 millió fővel
gyarapodott. 1795-ben, Lengyelország harmadik felosztása során Oroszország Varsót is
megkapta, s a lengyel állam ekkortól jó időre megszűnt létezni.64 A XVIII. század végére
Oroszország nagyhatalommá vált: hadserege, lakosságszáma és óriási területe teljes jogú
tagságot biztosított számára ebben az elit csoportban.
Az 1789-es francia forradalom során már a franciák és az angolok is igyekeztek megnyerni
maguknak az orosz cár támogatását. 1798-ra végül az angolok győztek.65 s ettől kezdve
Anglia lett az orosz exportcikkek fő felvevőpiaca. A XVIII. század legfontosabb exportcikke
ugyan még nem a gabona volt, de a prém mellett már megjelent a hajóépítéshez szükséges
faanyag is.66 A virágzó kereskedelem egészen 1812-ig, a kontinentális zárlat életbe lépéséig
folytatódhatott, amikor Napóleon kísérletet tett Anglia elszigetelésére. A zárlat a franciákhoz
csatlakozó országokat is érzékenyen érintette, s ezért Oroszország igyekezett minél kevésbé
komolyan venni e kötelezettséget. Az angol-orosz kereskedelem továbbra is folyamatos
maradt, s a faanyagért cserébe gépek és más fontos ipari termékek érkeztek a birodalomba.67
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A XIX. század Oroszország számára egy gyors katonai győzelemmel kezdődött Svédország
felett, amelynek eredménye képen Finnország 1809. szeptemberére orosz fennhatóság alá
került.68 1812-re ugyan megszületett a svéd-orosz szövetség, amelynek következtében
Oroszország teljes egészében a Napóleon elleni védekezésre koncentrálhatott, de a francia
támadásnak az orosz csapatok nem tudtak ellenállni. Napóleon Moszkvát is elfoglalta, s a
várost pusztító tűzvész következtében a házak 90%-a elpusztult. Ugyan a francia csapatok
még az év végén elhagyták Oroszországot, Napóleont csak 1814-re sikerült véglegesen
legyőzni, amikor március 30-án az orosz és porosz csapatok bevonultak Párizsba. Napóleon
legyőzésével Oroszország ismét deklarálhatta nagyhatalmi státuszát az európai országok
számára. A bécsi béke értelmében 1814-től 5 éven át 30.000 főből álló orosz katona maradt
Párizsban,69 ami azért is fontos, mert a hazatérő orosz katonák később magukkal vitték a
Franciaországban szerzett tapasztalataikat is, és láthatták országuk elmaradottságát. 1826-ban
az

angol

Kelet-indiai

Társaság

biztatására

Perzsia

Azerbajdzsánban

megtámadta

Oroszországot, de a gülisztáni békében kénytelen volt feladni Grúziát és Dagesztánt is. 1828ban az Orosz Birodalom a turkmancsaji békekötés során újabb gyarmatokat szerzett, ezúttal a
Kaukázusban.70 1828-ban Oroszország az Oszmán Birodalomnak is hadat üzent, s 1829-ben,
a drinápolyi béke értelmében megszerezte a Fekete-tenger keleti partvidékét, a Duna
torkolatvidéke feletti ellenőrzést, Szerbia pedig orosz protektorátus alá került.71 Az 1831-es
lengyel felkelést az Orosz Birodalom kegyetlenül leverte: a lázadó nemesektől
Lengyelországban 2349 birtokot, Litvániában pedig 1890 birtokot koboztak el.72 1849-ben I
Miklós a Habsburg Birodalomban is beavatkozott: a magyar szabadságharc leverésére
Paszkevics vezetésével 100.000 katonát küldött.73
A kapitalizmus térnyerése
Az 1640-es évektől az 1780-as évekig74 a kereskedelmi kapitalizmus koráról75 beszélünk,
amelynek legfőbb jellemzője, hogy ez a típusú gazdasági tevékenység volt a tőkefelhalmozás
elsődleges eszköze. Oroszországban a leggazdagabb kereskedőket „goszty”-oknak (oroszul:
vendégek) nevezték, s szerepük az egységes orosz piac létrejöttével még inkább
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felértékelődött.76 Bár a legbefolyásosabb az orosz Sztroganov család volt, a gyarmatokról
érkező kincseket főként angol kereskedők juttatták ki a világpiacra, a vámokon és adókon
keresztül nem kis bevételt biztosítva ezzel a birodalmi kincstár számára.77 Erzsébet (17411761) cárnő idején, 1750. elején a belső vámokat a kereskedelem élénkítése céljából már
felszámolták, de a külföldről érkező importot 40%-os védővám sújtotta.78
A kapitalista átalakulás Kuznyecov szerint nem egyéb, mint nagy Péter gazdasági
reformjainak folytatása, amely az Orosz Birodalomban két szakaszra osztható: a XIX. század
kezdetétől az 1850-es évekig, illetve az 1860-as évektől a kommunista hatalomátvételig. Az
első időszakot a bányászat, a gépgyártás és a textilipar dominanciája jellemezte, de a
termelőegységek főként csak a főváros, Szentpétervár körül koncentrálódtak. Az 1860-as
évektől az 1880-as évekig egy földrajzi expanziónak lehetünk tanúi, amely során megjelentek
az új ipari központok is. Az 1880-as évektől a legfontosabb tendencia a társadalom
polarizációja volt, amikor kialakultak azok a jelentős társadalmi különbségek, illetve az ebből
fakadó feszültségek, amelyekre az 1917-es forradalom építkezni tudott.79
1754-ben létrejött a Szabad Közgazdasági Társulat, amely különböző gazdasági kérdések
megválaszolására

írt

ki

pályázatokat.

Alekszej

Polenov

díjnyertes

pályamunkája

Oroszországban először mondta ki, hogy a jobbágyrendszert fel kell számolni, és a jövő útja
nem lehet más, mint a parasztok földhöz juttatása.80 A robotmunka azonban még a század
legvégén, 1797-ben is jelentős maradt: heti három nap.81
Az 1780-as évektől a XIX. század végéig az ipari kapitalizmus koráról beszélünk. Ebben a
korszakban a tőkefelhalmozás eszköze már nem a kereskedelem, hanem az ipari termelés.82 A
XVII. század alig 30 manufaktúrájához képest a XIX. század már teljesen más képet mutatott:
1825-ben 484 üzemben 47.000 munkás dolgozott, 1850-ben pedig 536 üzemben 110.000
ember. Az üzemek többsége ugyanakkor még mindig csak manufaktúra volt, amelyben
jobbágyok robotoltak. A század közepére vált egyértelművé, hogy a bérmunka alkalmazása
gazdaságosabb. 1844-ben összesen 130 gyár működött, s a munkások száma 50.000 főt tett ki.
A textilipar mellett a vaskohászat is jelentős volt, amely az európai termelés 12%-át adta. A
76

Zutyisz, 1964/161
Bebesi 2010/30
78
Font – Krausz – Niederhauser – Szvák 1997/278
79
Кузнецов 2008/5
80
Font – Krausz – Niederhauser – Szvák 1997/291
81
u.o.
82
Hóman 2003
28
77

külkereskedelem a század elején még mindig a Balti-tengeren folyt, de a drinápolyi béke után
a fekete-tengeri kereskedelem is fejlődni kezdett.83Az Uráli mellett lassanként felfejlődött a
moszkvai, a szentpétervári, a kijevi és a donyecki iparvidék is.84 A közlekedési infrastruktúra
Nyugat-Európához képest elmaradott volt, a Moszkva-Szentpétervár vasútvonal csak 1842-51
között épült meg, amely végre összekapcsolta a két főváros iparvidékét, és lendületet adott a
belső területek gabonaexportjának is.85 Erre szükség is volt, hiszen a XIX. század első felében
az ipar infrastruktúra híján csak Szentpétervár, Novgorod és Pszkov környékén válhatott
számottevővé.86
1843-ban valutareformra került sor, amely után a rubelt ezüstalapra helyezték.87 A lassacskán
emelkedő mennyiségű mezőgazdasági terményfeleslegnek és az izmosodó ipari termelésnek
köszönhetően a városiasodás is egyre dinamikusabbá vált. 1833-ban 2 millió ember élt
városban. 1811-ben a lakosság 7%-a volt városlakó, 1850-re pedig ez a szám már 11%-ra
emelkedett. A városok többsége nem volt több egyszerű közigazgatási központnál, de voltak
látványosan fejlődő települések is. A fekete-tengeri kereskedelem fejlődésével nőtt Odessza
lakossága: 1809-ben 9.000 fő élt itt, 1852-ben viszont már 100.000 ember. 1864-ben
Szentpéterváron 586.000 ember lakott, Moszkvában pedig 378.000 fő élt. Az országban 1854ben mintegy 180.000 kereskedő élt.88 A kereskedők fele angol volt, a másik fel pedig francia,
örmény és orosz. A külföldiek egyébként a mérnökök és az orvosok között is
felülreprezentáltak voltak, s csak a humánértelmiségben találhattunk orosz többséget.89
Az Orosz Birodalomban a jobbágyság csak Oroszország európai részén tartott 1861-ig.
Lengyelországban már 1808-ban felszabadították őket, Szibériában pedig soha nem is volt
jobbágyság. Lassacskán a munkásosztály is izmosodni kezdett: 1861-ben már 522.500 ember
dolgozott manufaktúrákban.90 A felszabaduló jobbágyokat mágnesként vonzották az ipari
központok és a nagyvárosi építkezések, ahol a munkalehetőség mellett a városi infrastruktúra
is komoly vonzerőt jelentett.91 Ugyanakkor, a bérmunkások többsége még mindig parasztnak
tartotta magát, mivel a nyári mezőgazdasági idényre hazatért falujába, sőt, proletáröntudat
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kialakulásáról sem beszélhettünk.92 I. Sándor 1803-ban ugyan már rendeletet alkotott az
önkéntes jobbágyfelszabadításról, de ez még nem vált tömegessé.
Szlavofilek és nyugatosok, avagy az elmaradottság felismerése
Nyugat Európához képest két évtizednyi késéssel, a XIX. század második felében az
értelmiség, mint társadalmi osztály végre Oroszországban is képessé vált rá, hogy betöltse
feladatát és kiutat keressen.93 „Az értelmiségi radikalizmus kialakulása aligha választható el
az autokrácia reformokat halogató magatartásától. Ez különösen érvényes a XIX. század
második harmadára, azaz I. Miklós uralkodásának időszakára.”94
A XIX. század közepétől fogva a legfontosabb filozófiai kérdés – és nem csak az Orosz
Birodalomban – az volt, hogy az ország része-e Európának vagy pedig önálló entitás amellett?
Orosz részről a nyugati kultúra mindenképpen vonzónak tűnt, s ez szimpatikussá tette az
előbbi lehetőséget, de a birodalmi léttel és a messianizmus eszméjével sehogyan sem fért
össze az önállóság ki nem mondása.95 A gazdaság fejlesztésére természetesen a XIX.
században is az utánzás volt a legkézenfekvőbb válasz, mintának pedig az angol és a francia
példa jöhetett szóba.96 Noha a mintakövetés kézenfekvőnek tűnt az elmaradottság
leküzdésére, felmerült a kérdés, hogy egy nagyhatalom ennyire nyíltan beismerheti-e tragikus
helyzetét? Akik úgy gondolták, hogy ez hiba volna, kidolgoztak egy olyan javaslatot, amely
szerint Oroszországnak a saját útját kell járnia, s nem válhat a liberális Európa követőjévé.
Ráadásul – különösen a francia minta esetében – az utánzás szükségszerűen felvetette a
nemzetté válás kérdését is. Oroszországban az államiság megléte ekkoriban már
megkérdőjelezhetetlen volt, amelyet a bürokrácia és a humánértelmiség azonosított a
nemzetállamisággal, s szemükben a birodalomban élő nem orosz nemzetiségűek nem is
számítottak.97
A nemzeti kérdés mellett ekkor fogalmazódott meg nyíltan az orosz küldetéstudat is, amely
azon a vélekedésen alapult, hogy Oroszországnak, mint európai nagyhatalomnak, küldetése
van a kontinensen. A kormányzat számára a küldetést az államrend és a politikai status quo
fenntartása jelentette, az értelmiség pedig úgy gondolta, hogy erkölcsi fensőbbségnek kell
igényt szerezni. Akik mégis a mintakövetés pártján álltak, egyre inkább az angol
92

Font – Krausz – Niederhauser – Szvák 1997/325
Anderson 2015/19-28
94
Sz. Bíró 1998/348
95
Карева 2007/3
96
Font – Krausz – Niederhauser – Szvák 1997/345
97
u.o.
30
93

konzervativizmus és a francia liberalizmus között hezitáltak. E két csoport közül az előbbit
anglománoknak, az utóbbit gallománoknak nevezték. A gallománok számára már csak az nem
volt világos, hogy melyik francia mintát válasszák: a polgárosodást, a jakobinusok örökségét,
netán a frissen formálódó szocializmust?98 Ugyanakkor, a XIX. század elején a francia minta
feudalizmus-ellenessége mégis az anglománok malmára hajtotta a vizet, akik ugyan
szimpátiával tekintettek a konzervatív angol társadalmi berendezkedésre, de arról nem vettek
tudomást, hogy az Orosz Birodalommal ellentétben a társadalom és a gazdaság már ott is rég
polgári alapokon működött.99 1811-ben Karamzin könyvében végleg megcáfolta az utánzás
létjogosultságát, amikor művében arról értekezett, hogy a nagy felzárkóztató és européer I.
Péter óta egyre rosszabb a helyzet Oroszországban. Ugyanakkor, az 1818-ban Párizsból
hazatérő katonák mégis olyan tapasztalatokkal gazdagodtak, amelyek alapján az utánzás
egyáltalán nem tűnt volna rossz megoldásnak.100 Az elmaradottság idővel azok számára is
egyértelművé vált, akik nem jutottak el Párizsba, hiszen a maga forrásaiból a gondolkodó
nemesség is értesült a nyugati viszonyokról.
A gondolkodó nemesek legközelebb Szentpétervártól távol, Moszkvában kezdtek
szervezkedni. A Jelagina-kör az 1840-es évekre két nagy csoportra oszlott: a szlavofilokra és
a nyugatosokra. A dilemma továbbra is ugyanaz maradt: Oroszország saját útját járja vagy
Európát kövesse? 1844-re a két csoport már annyira eltávolodott egymástól, hogy a párbeszéd
is megszűnt közöttük. A nyugatosok a liberális Európát akarták követni és Oroszországban is
alkotmányos

rendszert,

jobbágyfelszabadítással.101

választásokat,
Ugyanakkor,

törvényhozó
a

testületet

mérsékeltebb

szerettek

nyugatosok

volna,

(Granovszkij

vezetésével) nem szervezkedtek, mert úgy gondolták, hogy a változások maguktól is végbe
mennek majd. Igazuk volt, hiszen az 1860-as években a jobbágyfelszabadítással
párhuzamosan bekövetkezett bizonyos fokú átalakulás. Egy kisebb csoport viszont Belinszkij
és Herzen vezetésével már nem a liberalizmusért küzdött, hanem a születőben lévő,
európaihoz hasonló szocializmusért.102 Herzen a jobbágyfelszabadítás kérdésében a meglévő
rendszerrel is kész volt együttműködni, s úgy vélte, hogy Oroszországban az obscsinára
épülhet a majdani szocializmus. Ezzel egyfajta sajátos, orosz utat képzelt el, s ebből a
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szempontból közelebb állt a szlavofilekhez.103 Ugyanakkor, a szlavofilok sem utasították el
alapból a nyugati mintákat: Kirejevszkij 1832-ben XIX. század címen arról írt tanulmányt,
hogy Oroszországnak a nyugati úton kell haladnia, Homjakov pedig Anglia fejlődését
csodálta.104 A nyugati minták követésével azonban idővel mindketten szembefordultak, s úgy
vélték, hogy I. Péter óta Oroszország rossz úton járt. Az obscsinát és az ortodoxiát a nyugati
berendezkedésnél és vallásoknál felsőbbrendűnek, tisztábbnak tartották, s erre kívánták
alapozni az ország fejlődését.
Nagyhatalmi státusz és messianizmus
A szlavofilok elsősorban ugyan hazájuk helyzetét szerették volna megjavítani, de azért a többi
szláv nép sorsára is gondoltak, s úgy hitték, hogy az ortodoxiának világtörténelmi küldetése
van. 1850-ben kiadott munkájában, az Oroszország és a forradalom c. francia művében Fjodor
Tyutcsev egészen odáig ment, hogy már csak Oroszország az egyetlen keresztény állam
Európában, s ezért az egész kontinenst neki kell megújítania.105
Pavel Pesztyel, a dekabristákból alakult Déli Társaság vezetője 1823-ban a Russzkaja Pravda
c. tervezetében már arról értekezett, hogy a népeknek ugyan joguk van az önállóságra, de a
nagy népeknek joguk van a jólvédettségre is. Ha pedig a kis államok önállóságra való joga
ütközik a nagy államok jólvédettségre való jogával, akkor a kettő közül ez utóbbi a fontosabb.
E gondolat azért fontos, mert először itt jelent meg az az ideológiai alap, amelyre hivatkozva
az ország későbbi történelme során az orosz vezetés annyiszor hivatkozott, amikor a
szomszédos országokban történő katonai beavatkozások mellett döntött. Korszakának
politikai és katonai realitásához igazodva maga Pesztyel is úgy gondolta, hogy a
jólvédettséghez Oroszországnak meg kell szereznie Moldvát, a Kaukázust, Kirgíziát és
Mongólia egy részét is.106
A Pesztyel-féle jólvédettség eléréséhez az Orosz Birodalomnak folyamatosan katonai
konfliktusokat kellett vállalnia, s emiatt a területek többségét is inkább politikai, semmint
gazdasági okokból láncolták magukhoz. Finnország a svédekkel való ütközőzóna volt,
Lengyelország a Habsburg Birodalomtól védett, a Kaukázus a törökök miatt volt fontos,
Közép-Ázsia pedig India, vagyis közvetve Anglia miatt.107 A stratégiai szempontok szerinti
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gyarmatosítás tehát inkább volt defenzív, vagy legfeljebb presztízsszempontokat szolgáló
folyamat, semmint valóban kezdeményező, anyagi haszonszerzésre irányuló cselekvéssorozat.
Az orosz messianizmus gondolata az 1830-as években, Hegel német filozófus műveinek
hatására a Sztankevics-körben kezdett csiszolódni. Hegelre alapozva úgy tartották, hogy a
létező dolgok ésszerűek, így az oroszországi rendszer is az, céljuknak pedig az egész
emberiség megjavítását tették meg.108 A birodalmi küldetéstudat a század közepén már a
szlavofilek ideológiájában is megjelent, akik célul tűzték ki egy pánszláv állam
megteremtését.109 Nyikolaj Danyilevszkij Oroszorszország és Európa című műve először
1869-ben, Szentpéterváron látott napvilágot. A könyv „Orosz földön elsőként hirdette a
kétpólusú világ szükségességét, amelynek egyik pólusát Oroszországban, a másikat pedig az
Amerikai Egyesült Államokban vélte felfedezni. Danyilevszkij szerint e két állam volt hivatva
megteremteni a világ harmonikus egyensúlyát.”110
A gyarmatbirodalom kiteljesedése
A XVI. század közepétől, a gyarmatosítás második ütemében egyre nagyobb számban
kerültek az Orosz Birodalomba nem szláv es nem keresztény etnikai csoportok.111
Nemzetiségi szempontból már az európai rész sem volt egységes: a birodalom ezen részén az
oroszok mellett balti németek, lengyelek, ukránok és zsidók éltek nagy számban. „Nyikolaj
Korkunov – érzékelve az idegenek különböző „típusai” közti jelentős különbséget – e
csoportot két részre osztotta. Egyfelől – a főkent Szibériában és a kazah sztyeppéken honos –
„keleti”, másfelől – a birodalom európai részén elő – „nyugati idegenekre”, azaz a
zsidókra.”112 Az utóbbiak életét nagyban nehezítette az ortodox egyház által meghonosított
ellenséges érzület, és a legfelsőbb szinteket is átható antiszemitizmus, amelyet egyes
gazdasági érdekcsoportok (kereskedők) nem átallottak a saját maguk szolgálatába állítani.113
A „keleti idegenek” csoportjába a meghódított keleti (Szibéria) és déli (Kaukázus) területek
népei tartoztak. Általánosságban elmondható, hogy a cári udvar az évek múlásával igyekezett
egyre inkább alattvalói körébe vonni az „idegeneket”, s befolyását kiterjeszteni rájuk.
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A legfontosabb hadszíntér kétségkívül a Kaukázus volt. Grúzia – a perzsa befolyás
megfékezése érdekében – már a XIX. század elején kérte az orosz protektorátust.114 A
drinápolyi béke 1568-ban Örményország jelentős részét orosz uralom alá juttatta.115 A
Kaukázusban az oroszok sorra építették ki erődítményeiket, amelyek közül a legfontosabb az
1818-ban alapított Groznij volt. 1827-ben azonban a muszlimokat összefogva Kazi Mullah
szent háborút hirdetett az oroszok ellen, amit 1834-től Samil vezetett, s csak 1859-ben adta
meg magát az oroszoknak. Ezek után az oroszok a helyi lakosság földjeit elvették, s a saját
telepeseiknek adták át.116
A kaukázusi harcokkal egy időben, 1837-ben Kemeszari Kaszimov vezetésével a kazah
törzsek is fellázadtak az orosz uralom ellen, s a helyzeten az oroszoknak csak 10 év alatt
sikerült úrrá lenniük. 1839-ben az oroszok még Híva ostrománál is vereséget szenvedtek, de
1859-re már eljutottak az Aral-tóig, s bevették Kokand városát.117
1853-ra Szahalin az Orosz-Amerikai társaság kezelésébe került, amely Alaszkát is kezelte.
Alaszka és az Amerikai Egyesült Államok között a határokat 1824-ben jelölték ki.118 185455-ben Japán és Oroszország felosztották egymással a Kurill-szigeteket. 1858-ban Putyatyin
megkötötte a tiencsini szerződést, amely alapján kijelölték a határokat és az oroszok számára
szabaddá vált a kereskedelem Kínában. Az 1860-as pekingi szerződés értelmében
Vlagyivosztok környéke is az oroszokhoz került. Szahalint Japán és Oroszország eleinte az
50. szélességi foknál kettéosztotta, de 1875. után a teljes terület az oroszoké lett.119 Az orosz
területi expanziónak végül az 1904-es orosz-japán háború vetett véget, amikor a cári flotta
meghátrálni kényszerült az új ázsiai nagyhatalommal szemben. A japánok nem csak Port
Arthur kikötőjét foglalták el, de Oroszország a portsmouthi béke értelmében kénytelen volt
átengedni Dél-Szahalint is. (A békeszerződés japán második világháborús vereségével
hatályát vesztette,120 s Oroszország és Japán között napjainkban sincs érvényes
békeszerződés.)
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A krími háború és a gazdasági elmaradottság hatása
1853-ra az oroszok fölénybe kerültek a Kaukázusban, de a Balkánon még mindig a törökök
voltak az erősebbek. Mivel egy esetleges orosz térnyerés a Balkánon felborította volna az
európai egyensúlyt, ezért az angolok és a franciák is a Porta mellett köteleződtek el. Az angol
és a francia haderők a Balti tengeren és Keleten, Kamcsatkán is megjelentek, de 1854-re a
háborús események a Krím félszigetre koncentrálódtak.121 Az Orosz Birodalom gazdasági
elmaradottsága gyorsan éreztette hatását: mivel nem volt vasútvonal, ezért Szevasztopol
városának védői nem kaptak elegendő utánpótlást, s a város 1855-re elesett.122 Az 1856-os
párizsi béke értelmében a restaurálták a háború előtti állapotokat, a szultán pedig garantálta a
nem muzulmán alattvalók jogait. Az oroszok kiszorultak a Duna torkolatvidékéről és DélBesszarábiából is. Nyilvánvaló volt, hogy a súlyos katonai vereség hátterében a gazdasági
elmaradottság123 és a miklósi konzervatív politika csődje állt.124
Polgári átalakulás és társadalmi változások
„Oroszország Európához való viszonyát a középkor óta leginkább meghatározó ismérve
sajátos “geopolitikai magánya”. (…) Ez a fajta elszigeteltség nem jelentette azt, hogy
Oroszország ne lett volna az Európa fémjelezte politikai, gazdasági, kulturális közösség része.
Kötődései, kapcsolatrendszere, nexusai a középkori keresztény világgal voltak a
legerősebbek. Legfőbb külső azonosulási, vonatkoztatási pontja továbbra a keresztény
közösség és az azt képviselő nyugati és bizánci kultúrkör volt. Az onnan érkező eszmei,
politikai impulzusok kétségtelenül meghatározóbbak voltak bármelyik más külső hatásnál,
ingernél.”125
A gazdasági elmaradottság felszámolására az egyetlen utat a Nyugaton már ismert társadalmi
berendezkedés, a polgári rend átvétele jelentette, amely lehetővé tette a tőkés gazdasági
rendszer kibontakozását is. A gazdasági felzárkózástól nem kevesebbet vártak, mint a katonai
kiadások fedezetének újbóli megteremtését, s ezzel az egyenrangú státusz újbóli kivívását.126
A konkrét lépések azonban nem voltak egyszerűek: ide tartozott a jobbágyfelszabadítás, az
alkotmányos reform és az autokrácia kiváltságainak felszámolása is, Mindez persze oda
vezetett, hogy a szükségesnek tartott reformok nem kapták meg a megfelelő támogatottságot.
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A jobbágyfelszabadítás az 1861-es felszabadító rendelet után végül 1863. és 1866. között
ment végbe, de az új helyzettel egyik társadalmi csoport sem volt elégedett.127 A falvakban
paraszti önkormányzatot vezettek be, s az obscsina kollektív felelősséggel tartozott az adók
befizetéséért. II. Sándor 1864-ben aláírta a zemsztvo-törvényt. (A kerületekben és a helyi
kormányzóságokban működő, választott testületeket nevezték zemsztvonak, s a feladatai közé
tartozott a rendfenntartás, a közegészségügy valamint a közoktatás megszervezése is.)128 A
mezőgazdásági módszerek viszont a jobbágyreform után sem változtak meg érdemben:
továbbra is a háromnyomásos gazdálkodás maradt elterjedt, a földbirtokok pedig elaprózottak
voltak.129 A parasztok városba költözését az obscsina rendszer inkább fékezte, mint
akadályozta, ezért a városiasodás csak lassan haladt. Az obscsina más szempontból sem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket: nem állt érdekében a modernizálás, de a szlavofilek
mégis támogatták a fenntartását, mivel egy hagyományos, orosz intézményt láttak benne. 130
A nagyipar megjelenése
„1860 és 1900 között Oroszország részesedése az európai áruforgalomból (…) 5,6%-ról
8,9%-ra kúszott fel. Lényegében tehát ez az az időszak, amikor Oroszország bekerült az
európai gazdasági térszerkezetbe, közlekedési, áru- és tőkeforgalmi vérkeringésbe.”131 A
tömeges iparosodás kezdetét Oroszországban az 1870-es évekre tehetjük, de a folyamat csak
az 1890-es években kapott igazán lendületet, s nem tartott tovább az I. világháború
előestéjénél. „A nehézipar járt az élen, a vas és acéltermelés. Ebben jelentős szerepet játszott,
hogy a régi uráli körzeten kívül a Donyec-medencében is óriási szénkészleteket tártak fel, a
közelében, Krivoj Rog vidékén pedig nagy mennyiségű vasércet találtak.” A mai Ukrajna
területén található Donbassz felemelkedése mellett erre az időszakra tehető a lengyel
területeken fekvő dabrowai szénmedence első virágkora is. A XX. század hajnalán a Baku
környékén található kőolajvagyon is felértékelődött. A készletek létezéséről korábban is
tudtak, de valódi értéket csak ekkortól képviselt. A bányászati központok mellett más
iparágak is fejlődtek: Szentpéterváron a gépgyártás, Moszkvában pedig a textilipar vált
meghatározóvá.132 A gazdasági fejlődében a vasútépítéseknek önmagukon túlmutató
jelentősége volt, hiszen összekötötte egymással a távol eső, szigetszerű ipari központokat. A
vasútvonalakat eleinte magántársaságok építették, de később az állam megvásárolta
127
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részesedésüket, s innentől kezdve a fejlesztések inkább katonai és stratégiai szempontoknak
alárendelve folytak. 1890. és 1900. között így is 16.000 km vasútvonal épült a birodalom
területén. A nagy terület miatt a vasútvonal a fenti projektek ellenére továbbra sem volt
sűrűnek mondható, az ipari termelést pedig még a vizsgált időszak végén is erős területi
koncentráció jellemezte. A reformokat a kedvező vámszabályok is segítették, amelyek
elsősorban az 1892-ben kinevezett pénzügyminiszter, Witte nevéhez köthetők. A
protekcionista vámpolitika – hasonlóan a mai helyzethez – oda vezetett, hogy mind több
nyugati üzem kezdte meg termelését Oroszországban. Az orosz állam és a hazai
tőketulajdonosok képtelenek voltak rá, hogy a hatalmas beruházásokat finanszírozzák, ezért
az országban egyre inkább meghatározóvá vált a német, majd később a francia és belga tőke
szerepe. Az 1890-es évektől néhányan már az ország kiárusításáról beszéltek…133 A XIX.
század végén a külkereskedelmi mérleg még mindig jelentős deficitet mutatott, amelyet a
külföldi tőkebeáramlás kompenzált.134 A városiasodás és az iparosodás a társadalom
szerkezetét is megváltoztatta: nem csak megjelent, de rohamosan izmosodott az értelmiség és
a munkásosztály is.135 Ugyanakkor, a 130 millió főt számláló birodalomban a századfordulón
még mindig csak 3 millió munkás élt. Az orosz munkásosztályt ebben az időben az alacsony
bérszínvonal és a faluval fenntartott kapcsolat jellemezte, hiszen a faluból érkezett munkások
többsége idényjelleggel még mindig hazajárt, hogy bekapcsolódjon a nyári betakarításba.136
Beszédes adat, hogy 1900-ban Szentpétervár már közel 1,25 millió lakossal büszkélkedhetett,
de az ott élők 69 százaléka vidékről érkezett a városba.137
A munkások kizsákmányolása, amelynek Nyugat-Európa a XIX. elején lehetett tanúja,
Oroszországban még a század végén is folyt. Munkásöntudat nem fejlődött ki, hiszen a falusi
kötődés miatt a munkások többsége parasztként tekintett önmagára. A városba költözött
társaik földjeit megművelő, faluban maradt parasztok egy idő után a felhalmozás útjára
léptek, s belőlük alakultak ki a később üldözötté vált kulákok. 138 Az európai területeken
jelentkező nehézségek a parasztok egy részét arra sarkallták, hogy Szibériában kezdjen új
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életet. A kormányzat az 1880-as évekig ezt fékezte, de a vasút kiépülése után a század utolsó
évtizedétől már inkább bátorította.139
A pánszlávizmus megjelenése a külpolitikában
A krími vereség után Oroszországnak szüksége volt rá, hogy az európai hatalmakkal rendezze
kapcsolatait. Ez elsőként Franciaországgal történt meg, mivel Ausztria a két ország közös
ellensége volt,140 de a jó viszony az 1863-as lengyel felkelés után megszakadt. 1860-ban az
orosz, a porosz és az osztrák uralkodó is találkozott egymással Varsóban, bár a találkozó
inkább a jövőre vonatkozóan tűnt kecsegtetőnek.141 1870-re az Orosz Birodalom annyira
megerősödött, hogy Gorcsakov külügyminiszter következmények nélkül felrúghatta a krími
háborút lezáró párizsi békeszerződésben kikötött feltételeket, s ettől kezdve a fekete tengeri
orosz flottát ismét fejleszteni kezdték. Az 1871-ben kikiáltott Német Császárság – gyorsan
fejlődő iparával – a kontinens legerősebb hatalma lett, s ez felforgatta a korábbi
erőviszonyokat. 1873-re beérett az 1860-as varsói találkozó gyümölcse, amikor létrejött a
három császár szövetsége. A szövetség a németeknek egy esetleges francia, az oroszoknak
pedig egy potenciális angol támadás ellen nyújtott védelmet, de az orosz-osztrák ellentétet a
Balkánon nem szüntette meg.142
1858-ban Moszkvában megalapították a Szláv Jótékonysági társulatot, amelynek feladata nem
volt egyéb, minthogy segítséget nyújtson a Balkánon élő, oszmán iga alatt senyvedő
szlávoknak. Az 1867-es moszkvai néprajzi kiállításon kitűntetett figyelem jutott a cseh
népnek, amellyel Oroszország a monarchiában élő szlávokra kívánta felhívni a figyelmet.143
Az 1848-as prágai, első szláv kongresszus után 1867-ben Moszkvában megtartották a
másodikat, s ekkortól kezdve a korábban csak Oroszországra tekintő szlavofília a
pánszlávizmus irányába fordult. A cél nem volt egyéb, mint valamennyi szláv nép egyesítése,
orosz fennhatóság alatt.144 Az 1877-es budapesti egyezmény értelmében azonban a Balkánon
az oroszok nem hoztak volna létre egy nagy szláv államot.145
A pánszlávizmus eszméje azonban a XIX század végére már nem bizonyult elegendőnek,
mivel az a birodalom nem szláv népeit nem állította Oroszország külpolitikai érdekeinek
139
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szolgálatába. „A XX. századi orosz eurázsiai imperializmus szellemi előkészítőjének
tekinthető Konsztantyin Leontyev munkásságának egyik fő tanulsága, hogy a különböző szláv
népeknél ő már nem tekinti pusztán az etnikai rokonságot elegendőnek ahhoz, hogy
Oroszország számíthasson rájuk külpolitikai céljainak megvalósításában. A szorosabb
ideológiai kötődés szükségszerűségét hangsúlyozza”,146 amelynek egyesítő ereje az 1917-es
bolsevik hatalomátvétel után igazolja is Leontyev fejtegetéseit.
Oroszország a cárizmus bukásának előestéjén
A XIX. század végén Oroszországra még mindig az agrárszektor túlsúlya volt jellemző, s a
városi lakosság aránya mindössze 13,4%-ot tett ki.147 Ugyanakkor, a természeti kincsek
sokasága magában rejtette a fejlődés és a busás üzleti nyereség lehetőségét is. A fenitek miatt
a nyugati tudás (know-how) és tőke szívesen áramlott keletre, ahol az elmaradott viszonyok
miatt ugyan nagyobb kockázat mellett, de nagyobb megtérülésre számíthatott.148 Oroszország
partnerei között kiemelt szerep jutott Németországnak, hiszen a két ország gazdasága jól
kiegészítette egymást.149 Beszédes adat, hogy „1825 es 1914 között mintegy négymillió
telepes költözött az Orosz Birodalomba, és sokan Europából, német nyelvterületről
érkeztek.”150 A mai Ukrajna területén, a Krímben és a Kaukázusban ekkoriban alakult ki a
jelentős német populáció, és a 19–20. század fordulóján már majdnem kétmillió német élt
Oroszországban. A szerző véleménye szerint ezen a ponton fedezhetjük fel napjaink orosznémet közelségének egyik gyökerét. A századfordulón a külföldi üzletemberek és befektetők
is kedvükre válogathattak a lehetőségek közül: ekkora már a nehézipar adta a termelés
harmadát, virágzott a vasútépítés és új ipari központok jöttek létre. A legrégebbi moszkvai,
szentpétervári és uráli terület mellett ekkora Dél-Oroszország (beleértve a Donyec-medencét)
is megerősödött.151
A külföldi tőke beáramlásának azonban volt árnyoldala is: az államadósság 1900. és 1913.
között 20%-kal növekedett. Ennek oka nemcsak az aszimmetrikus kereskedelem-szerkezet
volt (mezőgazdasági termékek exportja és magas hozzáadott értéket tartalmazó iparcikkek
importja), hanem a Nyugatnak való kiszolgáltatottság ténye is, hiszen a függő helyzetben lévő
Oroszország kénytelen volt elfogadni a kívülről diktált feltételeket. A gabonaárak csökkenése
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következtében a bevételek a növekvő mennyiségű árukivitel mellett sem emelkedtek. A
folyamatos hitelfelvételek mellett egyre komolyabb feladatot jelentett a fizetőképesség
fenntartása is.152
Az orosz bankrendszer lényegében nyugati gyámság alatt állt. A tőke ezen a csatornán
áramlott a már felsorolt területekre, de fontos megjegyezni, hogy orosz oldalon ebből főleg a
cári rendszer profitált, ami az akkori szerkezet becsontosodásához vezetett.153 A fentiek miatt
a társadalomban egyre nagyobb lett a feszültség, amely lassanként megteremtette az
elkövetkezendő változások társadalmi bázisát. Bár a polgárság és a nemesség kiegyezett a cári
önkényuralommal, a szociáldemokrácia 1905-re tömegmozgalommá erősödött.154 A
liberalizmus lassanként elvesztette hitelességét, sőt, a bolsevikok ezt a cárizmus toldalékának
látták.155 A cárizmus azonban megtartotta gazdasági alapját, hiszen a gabonaexportból
származó jövedelmek az államkasszába vándoroltak, s ebből élt a lakosság többsége is.156
1900 és 1914 között azonban a mezőgazdaságból élő tömegek helyzete rosszabbodott:
kialakult a földéhség, s a népesség bővülésének következtében nyomasztó problémává vált az
elnyomorodás. A probléma gyökerét és a fejlődés legfőbb gátját, az obscsinát, vagyis a
faluközösségi rendszert csak 1916-ra sikerült megszűntetni.157 Az orosz államigazgatás
azonban továbbra is feudalisztikus jellegű maradt, amelyben a Nyugaton már ismert
kapitalista jegyek még alig jelentek meg.158 A társadalom csúcsán trónoló irányító elit, a
burzsoázia létszámát a századelőn másfélmillió főre becsülték.159
A fenti gazdasági helyzetben, illetve az I. Világháború terheitől megtépázva, fizikailag
fáradtan, de szellemi energiával robbanásig telve érkezett el Oroszország a bolsevik
hatalomátvételhez.160 Marx jóslataival ellentétben tehát a társadalmi folyamatok nem a tőkés
Nyugaton, hanem a periférián lévő Oroszországban érlelték meg a forradalmat, amely után a
kialakuló új államrend hét évtizedre meghatározta nemcsak Oroszország, de egész KeletEurópa képét.
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Összefoglalás
Az Újkor hajnalán, amikor Európa nyugati fele már a polgárosodás és a manufakturális
termelés útjára lépett, a kontinens keleti felén továbbra is az agrárszektor dominanciája volt
megfigyelhető. A nyugati importigény folyamatos keresletet biztosított a mezőgazdasági
termékek iránt, ami hozzájárult a Keleten végbemenő refeudalizációs folyamatok
végbemenéséhez, és az önkényuralom több évszázados becsontosodásához. Bár az
évszázadok során több reformmal és szellemi irányzattal találkozhattunk, ezek egyike sem
hozott gyökeres változást. Az eredmény nem volt egyéb, mint a mezőgazdaság-orientált,
feudalisztikus önkényuralom fogyaszthatóvá tétele az adott kor embere számára. A XVIII.
század elején először Nagy Péter fordult Európa felé, s vett át nyugati mintákat. Gazdasági
reformjai ugyan bátorították a manufakturális termelést és adóreformra is sor került, de a
felülről irányított intézkedések csak egy szűk körben éreztették hatásukat és képtelennek
bizonyultak rá, hogy birodalmi szinten formálják át a gazdaság szerkezetét. Az ipari termelés
csak lassan izmosodott: a XVIII. század végén 300.000 ember dolgozott itt, a XIX. században
viszont már kialakultak a máig létező ipari körzetek Szentpétervár és Moszkva mellett, illetve
az

Urál

és

a Donyec-medence vidékén. Az

1860-as években

végbe ment a

jobbágyfelszabadítás, de az 1916-ig fennmaradó faluközösségi rendszer sosem bizonyult
elegendően termelékenynek. Az elmaradottság felszámolása az értelmiséget is egyre
erőteljesebben foglalkoztatta. A XIX. század két fő szellemi irányzata a szlavofileké és a
nyugatosoké volt. Az előbbiek a sajátos orosz út és fejlődés mellett törtek lándzsát, gyakran
megkérdőjelezve a közgazdaságtan megcáfolhatatlan törvényeit is, a nyugatok pedig a francia
és angol minták átvételét tartották járható útnak. A század végétől egyre erősebbé vált a
szociáldemokrácia is, de társadalmi bázis híján ez sem maradt több egy szűk intellektuális
csoport szellemi irányzatánál. Munkásosztályról vagy nyugati értelemben vett proletáröntudatról Oroszországban még a XX. század elején sem beszélhetünk, a társadalmi
feszültségek azonban mind nyomasztóbbá váltak. A robbanás az 1917-es forradalomban öltött
testet, s attól kezdve hét évtizeden keresztül éreztette világméretű hatását.
A világhatalmi státusz kivívása egy több évszázados folyamat volt, amely még a XV.
században vette kezdetét az európai területek egyesítésével. Az európai birodalom a XVI.
század második harmadától egy három évszázadon át tartó gyarmatosításba kezdett, amelyhez
a katonai monarchia bizonyult a legmegfelelőbb szervezeti struktúrának. A rendszer egy erős,
az uralkodót feltételek nélkül támogató arisztokráciára, egy nagy létszámú és drága
hadseregre, illetve egy túlterhelt és alacsony termelékenységi szinten működő jobbágyságra
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épült, amelyet különböző történelmi periódusokban hol kisebb, hol nagyobb politikai súllyal
egészített ki az egyház, a kereskedelem vagy az ipari termelés mögött álló munkásosztály. Az
egyre növekvő területű birodalom azonban már a kezdetektől folyamatos gazdasági
problémákkal küzdött. Sem a gyarmatosítás, sem a külkereskedelem nem adott lendületet a
fejlődésnek. Az ázsiai területszerzéseket a jövedelemszerzés és a meghódított területek
nyugati minták szerint történő gazdasági kizsákmányolása helyett presztízs-szempontoknak
rendelték alá, a XIX. századtól pedig megjelent a jólvédettség igénye is. A Pesztyel által
definiált jólvédettség miatt volt szükség Közép-Ázsia és a Kaukázus meghódítására annak
érdekében, hogy az Indiát gyarmatosító Anglia és a Kaukázustól délre, illetve a Balkánon még
meglévő Ottomán Birodalom minél kisebb fenyegetést jelentsen. A gazdasági elmaradottság
azonban a XIX. század közepére a politikai befolyás kiterjesztésének is gátat szabott: a Krími
háborúban elszenvedett vereséget ugyanis egyértelműen ez okozta. Miután a gazdaság
felzárkóztatása immáron politikai okokból is nélkülözhetetlenné vált, megkezdődött az
iparosítás. Ehhez pedig nemcsak a minták, de a tőke is Nyugatról érkezett, ami viszont
magával hozta a tőketulajdonosok befolyását is. A XIX. század végétől Oroszország a
külkereskedelemben egyre kevésbé volt képes feltételeket szabni, amely hozzájárult a
cárizmus gazdasági alapjának elgyengüléséhez, s ezzel a társadalmi feszültségek kiéleződésén
keresztül annak végleges bukásához is.
Következtetések
Alapfeltevésem volt, hogy az Orosz Birodalom a terjeszkedés pénzügyi fedezetét a gazdasági
szereplők adójából teremtette meg, s ezekből finanszírozta önnön terjeszkedését azzal a céllal,
hogy újabb adóztatható területeket szerezzen. Hipotézisemet, amelyet a tőkés termelési
rendszer logikájára építettem, nem sikerült igazolni. A vizsgált források alapján azt
állíthatom, hogy a katonai akciók minden esetben valamilyen vélt vagy valós fenyegetés
semlegesítésére irányultak. A vélt fenyegetések azonban nem minden esetben voltak
tényekkel alátámasztottak, s ezért valószínűbb, hogy ideológiák vagy presztízs-szempontok
álltak a hadjáratok mögött. Ezen esetek közé sorolom a közép-ázsiai terjeszkedést és a
jólvédettség jogára hivatkozva indított támadásokat is. Tagadhatatlan tény viszont, hogy a
XV. és XIX. század között végbement területi expanziónak köszönhetően Oroszország az
európai nagyhatalmak sorába emelkedett. Hiába vált azonban az ország politikai és katonai
óriássá, a gazdasági elmaradottság mindvégig Achilles-sarok maradt, amely a tőke és az
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életképes fejlesztési koncepciók hiányát egyaránt jelentette.161 A szilárd gazdasági bázis
hiányának számlájára írható, hogy 1917-ben a cári rendszer immáron nem volt képes
megvédeni önmagát és társadalmi elfogadottságát, illetve, hogy hét évtizeddel később a
Szovjetunió is alulmaradt az Egyesült Államokkal folytatott fegyverkezési versenyben.
A fejlődési és terjeszkedési folyamatok áttekintése során nyilvánvalóvá vált, hogy számos mai
orosz politikai és katonai törekvésnek történelmi hagyományai vannak. Látható, hogy az
orosz gazdaság a vizsgált évszázadokban egyszer sem tartozott az innovatív gazdaságok
táborába, minden esetben a perifériát jelentette, amely főleg nyersanyag- és agrárexport révén
kapcsolódott a centrum gazdaságaihoz. Ha az uralkodó osztály csökkenteni kívánta az
elmaradottságot, akkor a mintaátvétel vagy a sajátos orosz út között dönthetett, akárcsak
napjainkban. A jólvédettséghez vélt jog megteremtette az offenzív, terjeszkedő jellegű katonai
politika defenzívnek látszó ideológiai alapját, amelyre most, a XXI. század elején is akadnak
példák, elsősorban a NATO fenyegetésre hivatkozva Ukrajnában és a Kaukázusban. A
társadalmi berendezkedés és az elképesztő méretű különbségek szintén nem sokat csökkentek,
s azok napjainkban is csillagászati méretűek. A kiváltságos uralkodó osztály, az oligarcharendszer és a felülről oktrojált reformok szintén történelmi hagyományokkal bírnak. A
faluközösségi termelési rendszer szellemisége, amely elítélte az egyéni sikert, a szocializmus
évtizedeiben a kolhozosításban éreztette hatását, s nem csak Oroszországban, de az
érdekszféra tagországaiban, köztük hazánkban is.162 A kollektivizmus, mint társadalmi érték,
napjainkban sem vesztett jelentőségéből, s a piacgazdaság korában termékeny táptalajt
biztosít az orosz társadalom belső társadalmi feszültségeinek.
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Oroszországban kulturálisan beágyazottnak volt tekinthető, addig Magyarországon a kommunista
diktatúra kollektivista törekvéseinek kizárólag kényszerrel lehetett érvényt szerezni. A kikényszerített
eredményeket a rendszer annak köszönhette, hogy a II. Világháború után a közép-európai térség létért
és fennmaradásért folytatott küzdelmében háttérbe szorultak a társadalom saját értékei, a kialakult
bizonytalanság pedig lehetőséget nyitott a kívülről oktrojált eszmék elterjesztésének. (Bibó 1946)
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Második fejezet: Az orosz nemzeti identitás kialakulása és
fejlődése, illetve hatása a közgondolkodásra és az ország felemás
modernizációjára

Bevezető
Az orosz nemzeti identitás és közgondolkodás több évszázados vita tárgya, amely elsősorban
arról szól, hogy Oroszország része-e a Nyugatnak, illetve egyáltalán mérhető-e annak
normarendszerével. Ugyanakkor, e viták többségének közös sajátossága, hogy elsősorban
filozófiai alapon próbál választ találni a feltett kérdésre, s ritka az olyan érvelés, amely a
történelmi események közgondolkodásra gyakorolt hatását, illetve a társadalomfejlődés adott
körülmények között megvalósuló folyamatát venné alapul.
Feltételezésem szerint a jelenlegi közgondolkodást, illetve az oroszországi állampolgárok önés közösség-meghatározását bizonyos, konkrét történelmi események, fejlődési folyamatok
determinálják, amelyeket az adott politikai rendszerek hivatalos álláspontjai évtizedről
évtizedre különböző aspektusban tárnak az ország polgárai elé. A másik, a közösség
identitását és világlátását jelentősen befolyásoló tényezők csoportjába tartozik az emberek
saját tapasztalatainak összessége, amelyek közül napjainkban külön kiemelkedik a múlt
század ’80-as éveinek második felében útjára indult átalakulási folyamat, amely
Oroszországban még ma sem tekinthető lezártnak.
Az identitás közgondolkodásra gyakorolt hatásának leírása nem csak azért szükséges, hogy
előre jelezhessük Oroszország lehetséges reakcióit a geopolitika jelentette kihívásokra, hanem
azért is, mert így az ország nemzetközi gazdaságpolitikai döntéseit is könnyebben
prognosztizálhatjuk, külön jelentőséget tulajdonítva az EU-orosz, illetve a magyar orosz
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatoknak. A helyzet reális megítélését nehezíti az orosz
társadalom egyes rétegei és csoportjai között megfigyelhető óriási távolság, mivel az egyes
csoportok más és más nézeteket vallanak. A fentiek szemléltetésére elegendő csak az ország
átlagpolgára és szellemi elitje között lévő szakadékra gondolni, s azonnal érthetővé válik,
miért is fontos annak feltérképezése, hogy a hivatalos külső álláspont mögött valójában
milyen érdekcsoportok és milyen érdekek állnak, s ezek mire épülnek, miből táplálkoznak.
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Az orosz identitás fejlődése: történelmi kitekintés
Mielőtt hozzálátnánk az orosz nemzeti identitás leírásának megkísérléséhez, először is
érdemes néhány sorban kitérni arra, hogy pontosan mit értünk a nemzeti identitás fogalma
alatt. „A nemzetállam és a demokrácia a francia forradalom ikergyermekei. Kulturális
értelemben a nacionalizmus árnyékában állnak. (…) A nemzeti összetartozás politikai tudata
egy olyan fejlődésfolyamatból jön létre, amely csak akkor ragadhatta magával a lakosságot,
amikor azt a gazdasági és társadalmi modernizálódás folyamatai már kiszakították rendi
társadalmi kötelékeiből, vagyis egyszerre mobilizálódott és vált szét egyénekre. A
nacionalizmus olyan tudati formáció, amely előfeltételezi a kulturális hagyományoknak a
történetíráson

és

a

reflexión

átszűrődött

elsajátítását.

Ugyanakkor

a

modern

tömegkommunikáció csatornáin terjed. Mindkét körülmény mesterséges vonásokat kölcsönöz
a nacionalizmusnak: bizonyos fokú konstruáltsága eleve alkalmassá teszi arra, hogy a
politikai elit manipulatív módon visszaéljen vele. (…) Bár egy olyan közösség átfogó
modellje, amely szőröstül-bőröstül bekebelezi az állampolgárokat, sok tekintetben nem
illeszkedik a modern politikához, van egy előnye azzal a szervezeti modellel szemben, amely
szerint az egyes emberek elszigetelten állnak szemben az államapparátussal, és csak egy
funkcionálisan specifikált tagsági vonatkozással kapcsolódnak hozzá: ti. világossá teszi, hogy
a politikai autonómia öncél, amelyet senki sem valósíthat meg egyedül, saját érdekei privát
követésében, hanem csak mindannyian közösen egy interszubjektíve megosztott gyakorlat
útján. Az állampolgár jogállása a viszonzott elismerés egalitárius kapcsolatainak hálózata
révén konstituálódik. Ez mindenkiről a többes szám első személy résztvevői perspektíváját
feltételezi, nem pedig csak a saját sikerére orientált szemlélő vagy cselekvő megfigyelői
perspektíváját.”163 A fenti gondolatmenetből különösen fontos kiemelni a nemzeti identitás
konstruált mivoltát, mivel e mesterséges jelleg magában hordozza azt a lehetőséget, hogy
összetevőit az adott politikai rendszer a saját érdekei szerint jelölje ki. Ebből a szempontból
érdekes kiemelni azokat a momentumokat, amikor a szovjet történetírás a cári hatalomról,
mint az orosz birodalmiság megteremtőjéről értekezett, vagy pedig a jelenlegi orosz
történelemszemlélet kialakítását, amiben egyszerre kapott helyet az ortodox kereszténység, a
cári imperializmus és a sztálini Szovjetunió, amely az immár rehabilitált generalisszimusz
idején érte el nagyságának csúcspontját.
Ha az orosz nemzeti identitást történelmi kontextusban kívánjuk vizsgálni, nincs könnyű
dolgunk. Ennek több oka is van: egyrészről gyakran ütközünk illuzórikus vagy idealista
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megközelítésekbe (Dosztojevszkíj), másrészről olyan írásokat is szép számmal találunk,
amelyek Oroszországot a Másság szinonimájaként definiálják (Csaadajev), s nem veszik
észre, hogy a nyugati elméletek igazolhatóságának hibájára nem lehet magyarázat az a tény,
hogy Oroszország más, mint az európai országok.164 Az efféle elméleteket más módszerekkel
is könnyen megcáfolhatjuk, hiszen elegendő annak igazolása, hogy a XIX. századi
Oroszország semmiben nem egzotikus vagy különleges azon kívül, hogy az olyan nyugati
országokhoz képest, mint Franciaország és Németország, egy korábbi fejlődési stádiumban
leledzik. Marx maga is úgy látta, hogy a tőkés termelési rendszer megdöntése szempontjából a
legnagyobb problémát az jelentheti, ha az új társadalmi berendezkedést egy erre még meg
nem érett társadalomban próbáljuk meggyökereztetni.165
Az orosz nemzeti identitás először Nagy Péter cár idejében jelent meg a közgondolkodásban,
viszont akkor is kizárólag az elit köreiben.166 Itt szükséges szót ejteni az orosz társadalom
végtelen polarizáltságáról, amely a mai napig megfigyelhető. E jelenség igazolására ott
vannak a különböző művészeti, elsősorban irodalmi alkotások, amelyeket kevés kivételtől
eltekintve nemesek készítettek nemeseknek. Ugyanakkor, a felvilágosodás eszméi pontosan
emiatt nem teljesedhettek ki: a nemesek ugyanis – bár érdeklődéssel szemlélték a
polgárosodás nyugati folyamatát – a saját érdekeikkel való összeegyeztethetetlenség miatt
mégsem támogathatták a feudalizmus lebontását. Feltételezésem szerint ettől az időszaktól
figyelhető meg az orosz történelemben az a kettősség, amely szerint az ország elitje úgy
próbál modernizálni, hogy közben a fennálló, a fejlődés gátját jelentő status quo előnyeiből
még ideiglenesen sem hajlandó engedni. S, ha akadt is olyan nemes, aki a polgárosodás vagy
az iparosítás pártjára állt, széleskörű támogatást aligha szerezhetett. A XIX. század derekán a
Moszkva környéki és a zaporozsjei iparterületek kialakulásával Oroszország mégis eljutott
oda, hogy „már nevetséges volt azon vitatkozni, Oroszországnak vajon a nyugat-európai
fejlődés útján kell-e haladnia vagy sem; világossá vált: nemcsak azon kell haladnia, hanem
már azt járja, mert a kapitalizmus uralkodó termelési móddá kezd válni Oroszországban”.167
A fent említett kettősség miatt azonban a politikában megjelent „Marx kritikája” vagy
egyszerűen csak „kritika”, amely a városiasodás, az iparosodás és a kapitalista fejlődés
elméletein próbált fogást találni, s helyette egyfajta történelmi idealizmust, mint alternatívát
mutatni. A történelmi idealizmus egyik kijelentése volt, hogy Oroszországnak idővel hátat
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kell fordítania Európának. De, mivel még Oroszországtól keletre is nyugati mintákat követtek,
így ennek az irányzatnak valós realitása nem lehetett.
Álláspontom szerint Oroszországban az 1917-es forradalom és átalakulás után beszélhetünk
először tömeges identitástudatról abban az értelemben, hogy ettől kezdve a tömegek
identitástudatát is szervezetten formálták. Az elit csoportok harcát felváltotta egy új jelenség,
amelyben a pártvezetés diktált, az ellenzékiek pedig vagy a földalatti csoportokká süllyedve
morzsolódtak fel, vagy emigráltak. A szocializmus felsőbbrendűsége ettől kezdve
megkérdőjelezhetetlen hivatalos álláspont lett, csakúgy, mint az egyházellenesség. A
világforradalom, mint történelmi szükségszerűség egészen az 1950-es évekig napirenden
maradt, mígnem az atomarzenálok elrettentő ereje világossá tette, hogy egy esetleges III.
Világháború vagy más, globális offenzíva a támadó felet is elpusztítaná. A hidegháborús
szembenállás először a politikai vezetés győzte meg arról, hogy a kommunizmus világuralma
helyett a tőkés rendszerrel való békés együttélés lesz a jövő útja, majd az állami propaganda
vitorláiból is kifogta a szelet. A Béketábor identitástudatát ezek után már inkább a II.
Világháború győzelmei, az űrversenyben, valamint az élsportban elért sikerek formálták. Bár
az 1956. februárban megrendezett XX. SZKP-kongresszuson Hruscsov szakított a személyi
kultusszal, az 1977-es törvények értelmében „az egypártrendszer bírálata, elutasítása elvileg
bűnözésnek számított. így a rendszer bármilyen bírálata jogi szempontból könnyen aggályos
lehetett.”168 Mindez oda vezetett, hogy az értelmiség kisebb csoportjai továbbra is föld alatt
szerveződtek, emigráltak vagy pedig olyan területeket választottak maguknak, amelyek távol
estek a politikától. 1985-től, a Glasznoszty életbe lépésétől kezdve viszont megjelent a nyílt
párbeszéd, s a korábban felsőbbrendűnek kikiáltott lenini ideológiát egyre több kritika érte.
A társadalom morális válsága azonban csak a Szovjetunió szétesése után teljesedett ki. Az
alacsony életszínvonal a társadalom széles tömegei számára a szocializmus évtizedeiben
szinte magától értetődő volt, mivel a kontroll alatt működő sajtó a nyugati jólétről aligha
számolt be. (A Szuszlov által irányított Pravda viszont annál élesebb hangon kérte számon az
amerikai feketék jogait, az angol bányászat felszámolását vagy a nyugat-német
munkanélküliek sorsát!)169 1990-re a lakosság életszínvonala és az áruellátás odáig süllyedt,
hogy az már önmagában is társadalmi feszültségeket indukált. Ehhez adódott még a
bűnüldözés összeomlása, a romló közbiztonság és az elharapózó korrupció, amely kritikus
mélységbe lökte a közhangulatot. A ’80-as évektől kezdve a Szovjetunióban is engedélyezték
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az egyéni vállalkozók működését, majd a kisebb magánvállalkozások létrehozását, amely
néhány ember számára immáron a törvényes keretek között is megnyitotta az utat a
vagyonosodáshoz.170 Amikor ezek az emberek ünnepelt hősök lettek, az tovább mélyítette a
társadalom morális válságát, mivel a harácsolás előtte bűncselekménynek számított,171 s most
egyszeriben a bűnözőkből lettek hősök egy olyan időszakban, amikor sokak életében a
nélkülözés vált általánossá. Az 1990-es évek első éveiben tapasztalható infláció semmivé tette
a tömegek megtakarításait, s ez az egyén számára azt az üzenetet közvetítette, hogy mostantól
nincs értelme takarékoskodni, a legjobb életfilozófia pedig ettől kezdve: carpe diem! A
szovjet, illetve 1992-től orosz társadalom ekkor szembesült azzal a ténnyel is, hogy országa –
amelyet a propaganda a világ legerősebb országaként definiált – elvesztette befolyását KeletEurópában, vereséget szenvedett Afganisztánban és a fegyverkezési versenyben, s az
immáron szabadon áramló információkból az is kiderült, hogy az életszínvonal tekintetében is
jelentősen elmarad a hanyatló kapitalizmus országaitól: Nyugat-Európától és ÉszakAmerikától.
„A Szovjetunió széthullása után szinte lehetetlen felmérni azokat a szellemi távlatokat,
melyek alapján feltételezhető lenne bármiféle határozott kontúrokkal rendelkező, egységesnek
mutatkozó kultúrkoncepció. A társadalmi berendezkedés és az ideológiai rendszer viharos
változásai megrendítették a kultúra még megmaradt védőbástyáit, az egyébként is megosztott
orosz értelmiség elvesztette biztonságosnak vélt tájékozódási pontjait, civilizációs
identitásának megőrzése több szinten is veszélyeztetetté vált. Ebben a zavaros eszmetörténeti
helyzetben még a Kelet-Nyugat dilemma is más tartalommal telítődik, mint ahogyan az a
kulturális tudatba eddig beépülni látszott.”172 A fenti idézetet nem nehéz igazolni, hiszen hét
évtizednyi szünet után az orosz társadalom találkozása a tőkés rendszerrel meglehetősen
keserűre sikeredett: infláció, kuponos privatizáció, sokkterápia, és egy igencsak sajátságos
elnökválasztás 1996-ban. Ebben az évben ért véget Borisz Jelcin első elnöki ciklusa. A
szívbeteg, korrupcióval megvádolt, populista politikusnak alig volt esélye a győzelemre, s
mindenki arra számított, hogy a következő elnök a kommunista Zjuganov lesz, aki nemcsak a
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szovjet idők létbiztonságával kecsegtetett, de arról is részletesen beszélt, hogy a nyugati tőke
bevonásával miként képzeli el a kommunizmushoz visszatérő Oroszország jövőjét.173 A
Zjuganov célkeresztjébe került oligarchák (Berezovszkij, Guszinszkij) azonban szövetséget
kötöttek egymással, s a tulajdonukban álló médiabirodalmakat arra utasították, hogy minden
erejükkel Jelcint támogassák.174 Jelcint végül újraválasztották, s az oligarchák ezért cserébe
olyan számlát nyújtottak be, amely az 1995-ös pénzügyi válsággal vegyítve halálos koktélt
jelentett az orosz gazdaság számára, s 1998. augusztus 17-én bekövetkezett az államcsőd.175
Ez volt az a pillanat, amikor az ország minden lakója számára a napnál is világossá vált, hogy
Oroszország nem világhatalom többé.
Az orosz állam napjainkban kettős üzenetet közvetít polgárai felé: egyrészről hangsúlyozza az
ország soknemzetiségű jellegét, másrészről nem enged kétségeket ébreszteni afelől, hogy
„Oroszország az oroszoké”. Az előbbiek alapján különbséget kell tenni az „oroszok”
(russzkij) és az „oroszországiak” (rosszijan) között, amelyek közül az utóbbi csoport magában
foglalja az Oroszországban élő, de nem orosz nemzetiségű polgárokat is. Az orosz állam
hangsúlyt fektet rá, hogy az „oroszországiaknak” „oroszországi identitásuk legyen”,176
amelynek célja, hogy gátat szabjon az olyan nemzetiségi identitások túlzott megerősödésének,
mint a dagesztáni vagy a tatár. Az Oroszországhoz tartozás „élményének” népszerűsítése
érdekében az orosz állam a nemzetiségiek által lakott területeken igyekszik minél több
fejlesztési projektet támogatni, illetve a közösség elöljáróinak helyet biztosít az ország
döntéshozatali szerveiben is.
A fentieknek ugyanakkor ellentmond, hogy az ortodox kereszténység szinte államvallási
státuszt élvez, az orosz kultúra dominanciája egyértelmű, csakúgy, mint az oroszok
felülreprezentáltsága a tudományos életben, az értelmiségen belül, a nemzetközi
kapcsolatokban és az üzleti életben is. Tishkov szerint a legfontosabb feladat, hogy a
soknemzetiségű Oroszországban az egységes nemzeti identitás megteremtése mellett a
társadalmi szolidaritást sikerüljön megerősíteni, különös tekintettel azokra a társadalmi
csoportokra és közösségekre, amelyek vallásuk, kultúrájuk, valamint bőrszínük alapján
jelentősen eltérnek az orosz nemzetiségűektől.
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Az orosz nemzeti identitás napjainkban
Az orosz társadalom politikailag motivált identitásformálása Putyin elnök 2012-es
újraválasztása után új lendületet kapott. A jelenség hátterében a kutatásaim szerint az a tény
áll, hogy 2013-ra kifulladtak az orosz gazdasági növekedés indikátorai, mivel az
energiahordozók kitermelésének szerepét továbbra sem sikerült csökkenteni a gazdaságban, s
nem került sor új húzóágazatok kialakítására sem. Mindez oda a vezetett, hogy a gazdaság
bővülése megtorpant, csakúgy, mint a lakosság elkölthető jövedelme. 2014-től az ukrajnai
konfliktus miatt kialakult feszült geopolitikai helyzet szembeállította Oroszországot és az
Európai Uniót. A bevezetett szankciók Oroszországban sem maradtak válasz nélkül, és az
állami kontroll alatt álló média hozzálátott, hogy bemutassa a Nyugat erkölcsi hanyatlását, és
szembeállítsa vele az orosz társadalom tradicionális értékeit.177 Ha 2013. szeptembere után a
Valdaj Klubban elhangzottak után az üzenetet egyetlen mondatban kellene összefoglalni,
akkor az így hangozna: „Hiába jobb Nyugaton az életszínvonal, ha az erkölcstelenség és a
morális válság miatt ezekre az országokra csak az elkorcsosulás és hanyatlás vár, Oroszország
viszont hamarosan felvirágzik, s az életszínvonal eléri majd a nyugatot, mert a társadalom
tiszta, s kiveti magából a devianciákat”. A Nyugattól való eltávolodás mellett a „tradicionális
orosz értékek” hangsúlyozása azért is veszélyes, mert kiélezheti a nemzetiségi ellentéteket,
szíthatja a bevándorlás ellenes hangulatot és könnyen céltáblává voltoztathat bármilyen
szubkultúrát vagy közösséget amiatt, hogy nem objektív, hanem szubjektív meghatározás, s
ezzel önkényesen alakítható. A kérdés ezek után az, hogy Oroszországban a társadalom
milyen üzenettartalommal szólítható meg eredményesen?
Hofstede vizsgálatai szerint történelmi okokból Oroszországban máig megfigyelhető az erős
központi hatalomra irányuló társadalmi igény, amelyet Csicserin a XIX. században az orosz
fejlődés különlegességének nevezett.178 Ez a korszakokon és rendszereken átívelő és tovább
élő vágy nemcsak a cárizmusnak, majd a kommunista diktatúrának köszönhető, amelyek élén
kevés kivételtől eltekintve szinte végig egy megkérdőjelezhetetlen tekintélyű despota állt,
hanem a rendszerváltás utáni káosz éveinek is, amikor a magára maradt és elnyomott,
kihasznált társadalom ismét egy megmentőért kiáltott.
Khavronina vizsgálatai alapján az orosz társadalom tagjai igencsak kollektivisták, s az
individuum alig jelenik meg.179 Ugyanakkor, a társadalom tagjai körében népszerűek a
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kerülőutak, az ügyeskedés, ami termékeny talajt biztosít a korrupciónak és a
feketegazdaságnak. A társadalmi konszenzussal szembemenő individualizmus irigységet és
kirekesztést szül, s ebben a média szerepe is kettős: a sikertörténetek és minták bemutatása
mellett (pl.: Forbes magazin orosz nyelvű kiadása) bizonyos sajtóorgánumok előszeretettel
keltenek irigységet, s alakítanak ki olyan képet a társadalom alsóbb rétegeiben, hogy
meggazdagodni, előbbre jutni csak tisztességtelen úton lehet. Emellett az orosz társadalomban
természetesen fontos a család és a barátok szerepe, már csak a viszontagságos körülmények
miatt is.
Az orosz társadalom megítélésem alapján egyértelműen maszkulin vonásokat hordoz: a férfi
és női szerepek tisztán elkülönültek, a férfiakra nehezedő stressz pedig jelentős, különös
tekintettel a társadalmi elvárásokra. Az anyagi siker szerepe Oroszországban kiemelkedő: a
saját (főleg moszkvai) lakás, illetve a divatos autó egyértelmű bizonyítékot jelent az illető
státuszára. Emiatt jelentős az erőn felül költekezés, a státuszszimbólumok halmozása, a
luxusfogyasztás erőltetése a megtakarítások kárára (akár fogyasztói hitelek segítségével) és a
lappangó stressz, az elfojtott kisebbségérzés, valamint az attól való félelem, hogy hátha jön
valaki, aki erősebb, hatalmasabb, magasabb státuszú.
A bizonytalanságot az orosz emberek jól tűrik. Talán most nő fel az első generáció, amely
nem kényszerült rá, hogy óriási tragédiákon vagy az életet megkeserítő nehézségeken menjen
keresztül. Az 1990. előtt születettek szinte mindegyike jól emlékszik még:

- a szocializmus évtizedeire, amelyet az akadozó áruellátás jellemezett, s ezért ajánlatos
volt bespájzolni, ha mégis kapható volt valami,

- a rendszerváltás veszteségeire és társadalmi bizonytalanságára,
- a félresikerült privatizációra, ahol a kapott kupont sokszor csak egy csomag cukorra
vagy egy pár cipőre sikerült elcserélni,

- a ’90-es évek hiperinflációjára, amely egy pillanat alatt semmivé tette az évtizedek
alatt összekuporgatott családi megtakarításokat,

- a ’98-as államcsődre,
- vagy egyszerűen csak azokra a csalásokra, amelyekben jelentős pénzösszegeket
veszített el.
A bizonytalanság érzése oda vezetett, hogy az orosz társadalom többsége a mának él, ha
pénze van, azt mielőbb árura vagy szolgáltatásra cseréli. Aki mégis megtakarít, az lehetőleg
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dollárban vagy euroban teszi ezt, a tehetősebbek pedig előszeretettel nyitnak külföldi
bankszámlát Svájcban vagy Cipruson, s nem ritka ezeken a helyeken a nagy értékű
ingatlanvásárlás sem.180
A fenti okok miatt hosszú távú időorientációról Oroszország esetében egyáltalán nem
beszélhetünk. Sajnos, ma már a legfiatalabbak is rendelkeznek bizonyos negatív
tapasztalatokkal, hiszen a 2014-es év fő gazdasági eseményére volt, amikor a rubel értékének
közel felét elvesztette a dollárhoz képest, s az import javak egyik hétről a másikra ismét csak
egy szűkebb csoport számára váltak napi szinten elérhetővé.181
A szervezeti kultúrák esetében jelentős a hierarchikus elkülönülés, a felsőbb szinten állók
egyértelmű dominanciája és a lehatárolt szerepkörök. A szubszidiaritás idegen fogalom
Oroszországban, a fentről kapott utasítások végrehajtása pedig kötelező. Jellemző, hogy a
Glasznosztyig Oroszországban büntetőjogi következménye volt annak, ha valaki a hivatalos
pártideológia ellen agitált, s még ma sem ajánlatos a politikusok közvetlen bírálata.
Gyakoribb, hogy az emberek igyekeznek függetleníteni magukat a „nagyoktól”, s
megteremteni a maguk privát szféráját. Ugyanezt a munkahelyeken is megfigyelhetjük, ahol a
gyenge fegyelem, a lustaság, a kisebb szabotázsok és a főnökök utálata jelentik az ellenállás
eszköztárát.
Természetesen, a fenti bekezdések többsége nem új megállapítás, hanem jól ismert tény. A
politika is reagál rá, s a közösség szervezését, a politikai berendezkedést is ennek tudatában
alakítja. A Vladislav Szurkov által kidolgozott „irányított demokrácia” elmélet lényege, hogy
a világban sehol nincs korlátlan szabadság.182 Az „irányított demokrácia” a Hofstede által leírt
identitással is könnyen összeegyeztethető. Legfontosabb jellemzői:183
-

erős elnöki hatalom és gyenge/alárendelt végrehajtó intézmények,

-

állami médiafelügyelet,

-

a választási rendszer csak igazolja, legitimálja az elit döntéseit,

-

a rövidtávú sikerek oltárán feláldozzák a hosszú távú fejlődést.

Az irányított demokrácia legnagyobb gyengesége, hogy a döntések információhiányos
közegben születnek, szemben a szubszidiaritással. Az elmélet abból az illúzióból indul ki,
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hogy a káoszt csak az egy kézben összefutó szálakkal lehet elkerülni, a valóság azonban az,
hogy a különböző érdekcsoportok torzítják a döntéshozókhoz eljutó információkat, sok
esetben a korrupció is felmerül, s ennek nyomán részrehajló, káros döntések születnek. Az
elitista berendezkedés ugyanakkor számos előnnyel is jár a társadalom számára, amelyről kár
lenne megfeledkezni: a szigorú hierarchia átlátható függelmi viszonyokat teremt, s ezzel
kiszámíthatóságot hoz, a felsőbb körök döntései pedig felmentik a felelősség alól az
alávetetteket.
Érdekes, de cseppet sem meglepő jelenség, ahogyan a paternalista berendezkedés a
munkahelyeken is megjelenik. A vezetők nem csak irányítanak, de gondoskodnak is
beosztottaikról. Gyakori, hogy a vezető a magánéleti problémák megoldásában is segítsen,
vagy munkahelyi kiváltságokat (pl.: vállalati autót) magánhasználatra is engedélyezzen. Az
identitás

szempontjából

fontos

megjegyezni,

hogy

sok

esetben

a

személy

önmeghatározásának része az a tény, hogy az illető mekkora szervezet tagja, milyen
óriásvállalat munkatársa, vagy éppen „mekkora urat szolgál”.
Következtetések és eredmények
Az oroszországi események és fejlődési tendenciák esetében gyakran szembesülünk azzal a
kérdéssel, hogy azokat értékelhetjük-e a nyugati mérési módszerek segítségével?
Véleményem szerint a válasz „igen”, mindössze azt kell belátnunk, hogy a fejlődést
meghatározó történelmi események, illetve a polgárok gondolkodását és értékrendjét
meghatározó lélektani tényezők, benyomások jelentősen különböznek a nyugat-európai
embereket ért hatásoktól, s emiatt az emberek gondolkodása, világlátása is jelentős mértékben
eltérő lesz.
Oroszország fiatal demokrácia, ami azt jelenti, hogy viszonylag kevés tapasztalattal
rendelkezik ezen a területen, s a problémán a rendszerváltás után a moszkvai belvárosban
gombamód szaporodó külföldi NGO-k és tanácsadók megjelenése sem változtatott. Az
emberek fejében ugyanis még mindig azok az öröklött társadalmi minták a meghatározó
jelentőségűek, amelyek az autokratikus berendezkedéshez, a szigorú hierarchiához és
gondoskodó, a döntések felelősségét magukra vállaló, de mégis elszámoltathatatlan
vezetőkhöz kapcsolódnak. A fentiek miatt az orosz átlagember nem vágyik önállóságra, nem
követeli az átlátható állami működést, és nem törekszik arra sem, hogy saját maga gyűjtsön
babérokat. Az egyszerű orosz polgár próbál besimulni és túlélni, s inkább csak némi
irigységgel, mint valódi tettvággyal a szívében nézi az ország javai felett uralkodó elit életét
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és tevékenységét. Az átlagember számára a tudat is elegendő, hogy egy nagy nemzet, egy
világhatalom polgára, s ezért az illúzióért akár áldozatokra is hajlandó. A szerző véleménye
szerint a világhatalmi státuszról szőtt ábránd az orosz társadalom közös kincse, amelyből idős
és fiatal, férfi és nő, szegény és gazdag, munkás és értelmiségi egyaránt részesül. E közös
kincs birtoklása adja azt a közösségi erőt, amely képessé teszi az embereket a szervezetlenség
vagy a visszaélések okozta kínok elviselésére, s ez feljogosítja az elitet arra, hogy az illúziók
fenntartását indokul felhasználva a közösség többi tagja felett basáskodjék.
Nem kérdés ugyanakkor, hogy reformokra igenis, szükség van. Sürgős reformra szorul az
államigazgatás, a bűnüldözés, de maga a gazdaság is. Oroszország csak úgy törhet ki a
világpiacnak kiszolgáltatott helyzetéből, ha az energiahordozók kitermelése és exportja
mellett további húzóágazatokat is képes kialakítani, és az európai és kínai áruk fojtogató
gyűrűjében meg tudja erősíteni iparát, illetve szolgáltató szektorát.
A reformokkal kapcsolatban nem az a fő kérdés, hogy megvalósulnak-e, hanem az, hogy
mikor? Ha megvalósulnak, és Oroszország képes lesz ismét fejlődési pályára állni, vonzó
élettérré válni polgárai számára, illetve termékeny táptalajt nyújtani a hazai és betelepülő
cégek számára, akkor a polgárok, s ezzel együtt a társadalom identitása is megváltozhat. A
sikerekből táplálkozó és megerősödő önbizalom ugyanis erősítheti a kollektivizmust, a jövőbe
vetett hitet és a hosszú távú tervezést, megtakarítást, felhalmozást, amely öngerjesztő
folyamatként elvezethet a jóléthez. A jólét pedig társadalmi stabilitást, s talán növekvő
szolidaritást is magával hoz majd, amely végre elvezethet egy nyitott, toleráns
Oroszországhoz.
Összegzés
A jelen írás keretein belül megkíséreltem bemutatni az orosz nemzeti identitás fejlődésének
egyes mozzanatait, különös tekintettel azokra a problémákra és sajátosságokra, amelyek a
vizsgált társadalmat jellemzik. A kutatómunkát nehezítette, hogy az identitás fejlődését a
vizsgált források gyakran próbálták különböző ideológiai irányzatok alapján értelmezni,
torzítani vagy erőltetni, sőt, az orosz társadalom önmeghatározása ma sem semleges az
aktuálpolitika aktuális irányzataitól.
Az identitás vizsgálatához a szociológia és a történelem ad objektív támpontokat. Hofstede
kutatásai alapján egy erősen centralizált, hierarchikus, maszkulin vonásokat hordozó
társadalom képe rajzolódik ki előttünk, amelyben a hosszú távú fejlődés ígérete áldozatul esik
a rövidtávú érdekeknek.
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A jelenlegi helyzetből csak az államigazgatás, a bűnüldözés reformja jelenthet kiutat, amely
képes rá, hogy megtisztítsa a társadalmat és a gazdaságot a korrupciótól, s garantálja a
tulajdonjog biztonságát, különös tekintettel a szellemi tulajdonra. Csak egy ilyen fordulat
képes rá, hogy az orosz gazdaságot ismét növekedési pályára állítsa, ösztönözze az
innovációt, s alapját adja az életszínvonal növekedésének. Igazolt tény, hogy a növekvő
életszínvonal a társadalom és az egyén önértékelésére is pozitív hatással van, ami képes rá,
hogy csökkentse a stresszt, a félelmeket, s ezzel a társadalmat szolidárisabbá és nyitottabbá
tegye.184
Véleményem szerint egy jövőbeni, nyitott orosz társadalom képes lenne rá, hogy teret
biztosítson a gazdasági szereplők közötti szinergiának, illetve a jelenlegi ütemnél
intenzívebben integrálódjék az ún. „nagyobb Nyugat”185 rendszerébe. Egy ilyen integráció
kétséget kizáróan pozitív hatással lenne az orosz társadalom és gazdaság fejlődésére is, ami
azt jelentené, hogy az ország végre egy tartós fejlődési pályára állhatna.
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Harmadik fejezet: Oroszország gazdasági problémái (szövetségi és
regionális szinten)

Bevezető
Oroszország gazdasága 2013-óta képtelen rá, hogy érdemi növekedést produkáljon. Ebben a
fejezetben kísérletet teszek rá, hogy bemutassam az évek óta tartó trend kialakulásáért felelős
körülményeket. A fejezetet két részre osztom. Az első alfejezetben az orosz nemzetgazdaság
torzulásának kialakulását és sajátosságait mutatom be, amelyet a közgazdaságtan holland
betegségnek nevez. A holland betegség oroszországi megjelenését azért tartom kiemelten
fontosnak, mert a jelenség magyarázatot ad az orosz gazdaság két legfontosabb problémájára:
a strukturális torzulásokra és arra a kiszolgáltatottságra, amelyet az energiahordozók
világpiaci árának ingadozása okoz. A fejezet második alfejezetében a regionális gazdasági
problémákat igyekszem bemutatni a Novoszibirszki terület példáján szemléltetve. A munkát
szakirodalmi áttekintéssel, médiaelemzéssel, egy tanulmányút során látottak kiértékelésével,
valamint az MTA KRTK Regionális Kutatások Központja által 2016. március 4-én, Pécsen
szervezett konferencián gyűjtött információk alapján végeztem.
A Holland betegség
A jelenség kialakulása
Az 1998-as államcsőd után az egykori Szovjetunió legnagyobb országa gyorsan talpra állt, s
Vlagyimir Putyin első és második elnöki ciklusa alatt egy korábban elképzelhetetlen
gazdasági szárnyalás vette kezdetét. Az ezredforduló utáni első évtizedben Oroszországban
végre érezhetően javultak az állampolgárok életkörülményei, folyamatossá váltak a
bérkifizetések, állami beruházások kezdődtek, s az ország nemzetközi megítélése is
érezhetően javult. A „nagyobb Nyugat” koncepció hívei igazolva látták nézeteiket, amely
szerint Oroszország a rendszerváltás után fokozatosan beintegrálódik a nemzetközi
rendszerekbe, s szépen halad a WTO-csatlakozás felé is, ami még nyitottabbá teszi a
gazdaságot. A fent leírt illúzióban ringatózva alig-alig tűnt fel bárkinek is, hogy az orosz
gazdaságon időközben megjelentek a holland betegség tünetei. A holland betegség alatt azt a
jelenséget értjük, amikor egy gazdasági húzóágazat (többnyire az olajkitermelés és export)
ellehetetleníti a gazdaság többi részét, s az ország teljesítménye emiatt nemhogy emelkedik,
de helyette inkább csökkenni kezd. A folyamat már több évtizede ismert, s a vezető
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közgazdászok – kötelességüknek eleget téve – soha nem felejtik el megkongatni a
vészharangot sem. Az viszont már az adott országot vezető elit felelőssége, hogy a politikai
szólamok zajában ezeket a jelzéseket észlelje, s cselekedjék. Az a tény, hogy Oroszországban
a politikusok időben értesültek a holland betegség veszélyéről, vitathatatlan, ugyanakkor
kérdés, hogy az amúgy is közelgő, 2007-ben Amerikából kiinduló gazdasági válság előestéjén
az orosz gazdaság immunrendszerét az illetékesek milyen mértékben voltak képesek
megerősíteni.
A Holland betegség lefolyását és hosszú távú hatásait vizsgálva sokkal érdekesebb kép tárul
elénk, ha megnézzük, hogy a Szovjetunió többi utódállamában miként alakult a helyzet.
Oroszország regionális nagyhatalmi státuszából kifolyólag mintaként szolgál a több olyan
állam számára is, amelyik jelentős energiahordozó készletekkel rendelkezik, s képes – vagy a
jövőben képessé válhat – rá, hogy ezeket kijuttassa a világpiacra. Kazahsztán, Türkmenisztán
és Azerbajdzsán egyértelműen ezek közé sorolható.
A Holland betegség kiteljesedése Oroszországban
A holland betegségként ismertté vált jelenséget először az Economist c. újság írta le 1977ben. „A holland betegség nevét az 1960-as évek holland gazdasági helyzetéről kapta. 1959ben nagy mennyiségű földgázt találtak Hollandia területén, melyet azonnal el is kezdtek
kitermelni és értékesíteni a nemzetközi piacokon a következő egynéhány évben. Ez a
nyersanyagexport sajnálatos módon olyan jól sikerült, hogy az akkori Holland Forint
árfolyama az egekbe emelkedett és elsorvasztotta az export piacot, majd később ennek
hatására az ipar is hanyatlásba fordult át.”186 Mivel a drága hazai valuta nehéz helyzetbe hozta
az exportőröket, és kifizetődővé vált az import, ezért a holland vállalatok a termelés
csökkentésével párhuzamosan elbocsátásokba kezdtek, s felütötte fejét a munkanélküliség is.
(Tévedés volna azt hinni, hogy a holland betegség kizárólag ez energiahordozókban vagy
ásványkincsekben gazdag országokban fordulhat elő. Svájcban a jelenség ugyanúgy
megfigyelhető volt, ahol a pénzügyi szektor szárnyalása következtében megerősödő Frank
hozta nehéz helyzetbe a többi ágazatban működő cégeket.)187
Bár a hatások mások, a holland betegség lefolyását Oroszországban is megfigyelhetjük. 2013ban az ország exportjának 68%-a származott az energiahordozók kiviteléből, s ez a
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tevékenység biztosította az állami bevételek felét.188 Azt, hogy egy ágazat a többi rovására
aránytalanul megerősödött, ezekkel az adatokkal igazoltnak tekintjük. (Az energiahordozók
exportjából származó bevételek már a szovjet időkben is igen jelentősek voltak, de a
szocializmus éveiben az energiaszektor több okból sem tudta maga alá gyűrni a többi
ágazatot. Ennek okai között szerepelt, hogy a hadiipar túlfejlesztése, a magas katonai
kiadások, a KGST keretében a szocialista országoknak juttatott támogatások és kereskedelmi
kedvezmények, illetve a versenykorlátozó intézkedések a keleti blokkon belül megteremtették
a szovjet árucikkek versenyképességét.)
Azt is tudjuk, hogy az Európába irányuló földgázexport a következő évtizedekben csökkenni
fog, csakúgy, mint az olajexport. Mindez arra kényszeríti Oroszország vezetőit, hogy egyrészt
új felvevőpiacokat keressenek, másrészt átalakítsák az ország gazdaságszerkezetét. A feladat
azonban sokkal nehezebb, mint amilyennek első látásra tűnik. A kőolaj és a földgáz Európán
kívül csak Ázsiába exportálható, az ottani vevők (Kína, s talán India) viszont lényegesen
alacsonyabb átvételi árakkal dolgoznak, mint az európaiak. Bár az átvételi árak alacsonyabbak
Ázsiában, Oroszország számára továbbra is jó üzlet az olajexport: jellemző adat, hogy a
jelenlegi 505 millió tonna körüli éves exportmennyiséget 2030-ra szeretnék 535 millió
tonnára emelni.189
A gazdaságszerkezet átalakítása szintén nem megy egyik napról a másikra, sőt, még lassan
sem nagyon, hiába van évtizedek óta napirenden a kérdés. Ennek magyarázata abban
keresendő, hogy a gazdasági struktúra átalakítása előtt előbb a társadalomnak kellene attitűdöt
váltania, de erre az orosz nép már jóval kevésbé motivált.
Acemoglu és Robinson a Miért buknak el nemzetek? c. könyvében megkülönböztet inkluzív
és extraktív államokat attól függően, hogy az elit hol helyezkedik el a társadalmon belül. A
szerzők Oroszországot az extraktív, sőt, a szuperextraktív országok körébe sorolják,
amelyeket így jellemeznek: „Ezekben az államokban az elit vezényli le a nyersanyagokkal
folytatott külkereskedelmet, a lakosság bevonása nélkül. A szuperextraktív államokban az elit
nem a lakosságot sarcolja, csak a nyersanyag-kereskedelemből származó hasznot fölözi le
(ezekre az államokra jellemző az alacsony adó. Ezzel szemben a magas adóbevételre
alapozott politika a társadalom magas hatásfokú termelékenységét feltételezi, és a társadalom
kontrollját a pénzek elosztása fölött). A szuperextraktív államokban a lakosságnak is
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lehetősége van arra, hogy jól éljen. Ez fontos különbség az extraktív modellel szemben – mint
például a jobbágyfelszabadítás előtti Orosz Birodalom – ahol gigászi különbségek voltak az
elit és a nép életmódja között. A szuperextraktív államokban az elit folyamatosan gondját
viseli a lakosságnak, de egyben kontrollt is gyakorol felette. Mivel az adók alacsonyak
(egykulcsos, alacsony adó), a társadalomnak kevesebb lehetősége van a kontrollra. Acemoglu
és Robinson szerint, amikor az állam adót szed be, egyfajta szerződést köt az
állampolgárokkal. Minél nagyobb az adóbevétel, a társadalom annál inkább igényli az állami
bevételek igazságos elosztását, az állami jövedelmek feletti rendelkezést. Az elit kénytelen
kompromisszumokat kötni, racionalizálja kiadásait, többet fektet közjavakra, oktatásra,
tudományra, ami kedvez a modernizációnak. A modernizáció új javakat állít elő, ami jót tesz
az elitnek és a népnek is. Az alacsony adókkal működő szuperextraktív állam azonban nem
függ az adófizetőktől. Az elit számára nem a gazdaság termelékenysége igazán fontos, hanem
a világpiaci nyersanyagárak alakulása. Ezekben az államokban az egyes ember jogai és
kötelességei attól függenek, milyen közel áll a nyersanyagforrásokhoz. Az elithez való
tartozás lassan örökletessé válik.”190 A fenti szöveget olvasva egyértelművé válik, hogy az
ország gazdasági berendezkedése miként formálta át a társadalom viszonyait is. (Tévedés
volna azt hinni, hogy a társadalmi berendezkedés csak a rendszerváltás után állt az
olajgazdaság szolgálatába. Ha megnézzük, hogy a társadalom miként épült fel a szovjet
időkben, akkor azt látjuk, hogy a javakat és állami bevételeket kontrolláló SZKB-KB tagjai
helyezkedtek el a piramis csúcsán, s alattuk mindenki más. A Szovjetunióban az egyén
boldogulása, s az, hogy milyen privilégiumokat, életminőséget tudott kiharcolni magának,
nagymértékben attól függött, hogy az illető milyen pártkapcsolatokkal, illetve pozíciókkal
rendelkezett.)191
Az oroszországihoz hasonló gazdaságokban az elitnek nem érdeke, hogy a termelésbe
bevonja a lakosságot is, vagy munkájukat a saját boldogulásának szolgálatába állítsa, hiszen
remekül él nélküle is. Ehelyett a cél legfeljebb egy általános elégedettség elérése, s az ezzel
járó legitimáció és politikai stabilitás megteremtése és fenntartása. Mivel az állami bevételek
fele mindössze egyetlen ágazatból származik, ezért a fejlesztések többsége is itt
koncentrálódik, a többi szektor rovására. A szerző tapasztalatai alapján Oroszországban az
egyes gazdasági ágazatok fontossága határozza meg a működési környezet minőségét is. A
fontos ágazatokban a politikai elit sem rest a szereplők segítségére sietni, a kevésbé fontosnak
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bélyegzett területeken viszont csak magukra számíthatnak az ott dolgozók. A fent leírt
szelekció mellet problémát jelentenek a különböző látszat- és presztízsintézkedések is,
amelyek hiába emésztenek fel jelentős összegeket, nem érnek célt. Ilyen beruházás volt
például a Szkolkovóban felépült Innopolisz is, amely arra a ma már megbukott elképzelésre
alapult, hogy a gazdaságra felülről is rákényszeríthető az innováció. Az innováció ugyanis
mindig alulról szervezőik, a hétköznapi problémák szintjéről indul, s ha nem bátorítják –
amint arra Oroszországban sok példát láthatunk – akkor bizony képtelen lesz rá, hogy
jótékony hatását kifejtse.
Annak ellenére, hogy az ezredforduló után folyamatosan arról volt szó, hogy az orosz
gazdaságot az olaj- és gázexportból származó bevételekből az elit felülről irányítva fogja
modernizálni, 2013-ra nyilvánvalóvá vált: ez nem történt meg. A strukturális reformok
elmaradása miatt ugyanis az orosz gazdaság már 2013-ban sem volt képes növekedést
produkálni, s 2014-től ebben az amúgy sem kellemes helyzetben csak olaj volt a tűzre az a
szankciós intézkedéscsomag, amellyel a Nyugat sújtotta Oroszországot az ukrajnai konfliktus
miatt. A növekedés kifulladását sokan az alacsony hatékonyságú gazdaságélénkítő
intézkedésekkel is magyarázzák. Azzal vádolják az orosz kormányt, hogy a rendelkezésére
álló forrásokat nem a legmegfelelőbb infrastrukturális és iparfejlesztésekre költötte (ami miatt
alacsonyabb lett azok multiplikátor hatása), illetve gyakran juttatott forrásokat cégeknek úgy
is, hogy közben csak szociális (munkahelymegőrzés) szempontokat mérlegelt.
A Holland betegség egyik tipikus tünete az ország valutájának felértékelődése.
Oroszországban ennek nem lehettünk tanúi, csak a Rubel viszonylagos stabilitásának. A
felértékelődést

ugyanis

a

orosz

központi

bank

valutafelvásárlási

akciói

teljesen

semlegesítették. Ennek a folyamatnak köszönhetően egyrészt nem kerültek nehéz helyzetbe az
exportőrök, másrészt egy minden korábbinál jelentősebb, 600 milliárd dollár közeli
valutatartalékot sikerült felhalmozni, amilyen belül a politikai elit egy ún. Stabilizációs Alapot
is elkülönített. A Stabilizációs Alap funkcióját 2008-tól a Tartalékalap vette át.192 Az alapban
elhelyezett összeg ugyanebben az évben meghaladta a 156 milliárd dollárt.193 A Stabilizációs
Alapból kialakított Tartalékalap méretét jól szemlélteti, hogy 2009-ben az 5,9%-os
államháztartási hiányt sikerült teljes egészében külföldi források bevonása nélkül
finanszírozni.194 A fentiek mellett fontos megemlíteni, hogy az ország valutatartalékai a 2013192
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tól kezdődő időszakban jelentősen apadni kezdtek, s 2014-re már 360 milliárd dollár körül
jártak.195 Az összeg az utóbbi másfél évben ezen a szinten ingadozik, de tudnunk kell, hogy
ezért Oroszország komoly árat fizet: az a tény, hogy a központi bank nem avatkozott be a
Rubel árfolyamának védelme érdekében, 2014 őszén jelentős leértékelődést hozott.
A fent leírt jelenség egyetlen hozadéka, hogy ráirányította a figyelmet az orosz politikai elit
legnagyobb ezredforduló után mulasztására. Ettől kezdve a nemzetközi sajtó és a világ
politikusai is egyre határozottabban bírálták Oroszországot amiatt, hogy az olajbevételek
felélése mellett szinte semmit sem tett a gazdaság tényleges megreformálása érdekében. A
kitermelőipar mellett alig fejlődik a feldolgozóipar, de gondok vannak a mezőgazdaságban és
a szolgáltatások piacán is. Sikeres receptet találni ugyanakkor meglehetősen nehéz, hiszen a
WTO-csatlakozás után egyre bonyolultabb úgy támogatni a hazai cégeket, hogy az ne
ütközzék nemzetközi ellenállásba, vagy ne pörgesse fel az importot is.
Megítélésem szerint hibásak és politikai céloktól motiváltak azok a vélemények, amelyek
összemossák a politikai és a gazdasági kérdéseket, s úgy vélik, hogy gazdasági fejlődésre csak
egy elitcsere után nyílik lehetőség. Ennek két oka van:
-

Az első ok, hogy jelenleg az orosz társadalomnak csak az a része képes elitet
kitermelni, amelyik a gazdaság húzóágazatához, az energiahordozók kitermeléséhez és
exportjához, a bányászathoz, illetve a hadiiparhoz vagy az erőszakszervezetekhez
kötődik, s emiatt képtelen rá, hogy új irányvonalat képviseljen.196

-

A második ok, hogy a Holland betegség tüneteit enyhíteni képes gazdasági ágazatok
mostanra tevékenységükkel és személyközi kapcsolataikkal is ráépültek a húzóágazat
vállalataira,

és

egy esetleges

elitváltással

együtt

járó átrendeződés

olyan

időveszteséget jelentene, ami szintén kárt okozna számukra.
A fentiek mellett ezért kívánatosabb, hogy a mostani gazdaságfejlesztési politika forrásait és
fókuszált figyelmét sikerüljön minél inkább szétteríteni, és a fejlesztésekbe olyan szektorokat
is bevonni, amelyek eddig a leírt szindróma vesztesei voltak. Mindez nem jelent egyebet, mint
azt, hogy a feldolgozóiparnak és a szolgáltató szektornak erősítenie kell érdekérvényesítő
képességét, hogy az állami bevételek fejlesztésre fordítható forrásaiból nagyobb arányban
részesülhessen, illetve a maga számára kedvezőbb fejlesztéspolitikai döntéseket tudjon
kicsikarni. Elitcserére vagy az elit diverzifikációjára csak akkor kerülhet sor, ha a gazdaság
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képes kitermelni a mostanitól független, új erőközpontokat. Minden olvasóban jogosan merül
fel a kérdés, hogy egy olyan, gyakran autokráciával is megvádolt vezetés számára, mint a
jelenlegi orosz politikai elit, mindez elfogadható-e? Véleményem szerint csak akkor, ha ebből
az érintettek is profitálhatnak. A politikai elit – gazdasági alapú – pluralizálódása azonban
bizonyosan hosszú folyamat lesz, kezdődjék bármikor is. A jelen értekezés keretein belül nem
vállalkozhatok rá, hogy a lefolyás módját előre jelezzem, mindössze egy lehetséges
forgatókönyvet kívánok felvázolni. Feltételezzük, hogy a húzóágazatban működő cégek
perifériáján lesznek olyan cégek, amelyek képesek annyira megerősödni, hogy tulajdonosaik,
vezetőik politikai befolyást is szerezzenek, illetve a húzóágazaton kívüli szektorokba
fektessenek be! Ha ez megtörténik, akkor egyrészről tőkéhez jutnak, s a fejlesztéseknek
köszönhetően lassan versenyképessé válnak a jelenleg nehéz helyzetben lévő termelő,
feldolgozó és szolgáltató szektorok cégei is, ami azt jelenti, hogy tőke- és hatalmi
csomópontok jelennek meg a húzóágazaton kívül is. Az egyre erősödő új ágazatok lassanként
képessé válnak rá, hogy érdekeiket a legfelsőbb szinten is képviseljék, s kapcsolatba lépjenek
a jelenlegi politikai elit tagjaival is. A folyamat erősödésével a politikai eliten belül
megerősödnek a nem energetikai, bányászati vagy hadászati szektorok támogatását is élvező
politikai csoportosulások. Az elitben olyan személyek is befolyáshoz jutnak, akik már csak a
régi rendszer támogatásától függnek, de számítanak a korábban rendszeren kívüliek
jóindulatára is. Ha ez megtörténik, akkor az esetleges érdekkülönbségek (például: fejlesztési
források elosztása) esetén finom törésvonalak alakulnak majd ki, ugyanakkor az egyelőre még
gyengébb új belépők kerülni fogják a nyílt konfrontációt, hiszen tisztában vannak a régiek
erejével. A finom törésvonalak azonban – a kínai rendszerhez hasonlóan, amelyben egy párt
létezik két szárnnyal – kialakíthatnak egymással mérsékelten szemben álló táborokat, illetve
párbeszédre kötelezhetik a korábban saját belátásuk szerint cselekvő döntéshozókat. A
kikényszerített párbeszéd ezek után felelősebb munkavégzésre, s ezáltal hatékonyabb
munkavégzésre kényszeríti majd az elit tagjait, hiszen ennek hiányában könnyen
szembetalálhatják majd magukat az immár ténylegesen létező ellenzékkel.
Holland betegség az orosz közel-külföldön
Tévedés volna azt hinni, hogy a Holland betegség csak Oroszországot sújtja. A Szovjetunió
felbomlása után létrejött Független Államok Közösségében több olyan tagállam is található,
amelynek gazdasága erősen függ az energiahordozók exportjától. Azerbajdzsánban az export
86%-a, Kazahsztánban 69%-a származik nyersolajexportból (nem számítva feldolgozott
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termékek arányát), a földgáz exportrészesedése pedig mindkét országban 6% körüli.197
Türkmenisztánban az olaj és gázkitermeléshez kapcsolódó exportbevételek aránya 2010-ben
elérte a 85%-ot.198 A fenti adatok nem csak azt jelentik, hogy az energiahordozók aránya
magas a teljes exportvolumenen belül, de arra is felhívják a figyelmet, hogy az ország többi
gazdasági ágazata alig jut szerephez. Ha viszont egy ország cégei nem jutnak ki az
exportpiacokra, akkor csak a helyi, korlátos méretű keresletre számíthatnak, ami ritkán
elegendő ahhoz, hogy a vállalatok elérjék a méretgazdaságosság minimumát. Mindez oda
vezet, hogy a helyi vállalatok – a globális piacokon működő versenytársaikhoz képest –
sokkal kisebb összegeket fordíthatnak kutatás-fejlesztésre, így a termékeik és termelési
folyamataik egy idő után elavulnak. A külföldi árukhoz képest a hazaiak drágábbak és szinte
minden mérhető paraméter alapján rosszabbak lesznek. Mindez azt eredményezni, hogy az
olaj és gázbevételekből részesülő lakosság (vagy lakossághányad) egyre szívesebben vásárol
importált javakat, még az esetleges piacvédő intézkedések és vámok ellenére is.
A Holland betegség hatása a nemzetközi gazdasági kapcsolatokra
Költői kérdés, hogy vajon magára hagyható-e egy szenvedő beteg? Miként az emberek, a
gazdaságok esetében is egyértelmű a válasz: nem! Egy olyan ország ugyanis, amelyet
legyőzött a holland betegség, az oda befektető külföldi tőkét is igen érzékenyen érintheti.
Mivel a gazdaság mellőzött ágazatai a lehetséges legjobbnál gyengébben teljesítenek, ezért az
oda befektetett tőke hozama sem éri a maximumot, s ez a tény szembemegy a tőkebefektetők
érdekeivel.
A vizsgált országok közös tulajdonsága, hogy a gazdaság modernizálását mindannyian
külföldi partnerek segítségével képzelik el. Oroszország elsősorban német befektetőket
igyekszik megnyerni. A két ország erre egy „Modernizációs Partnerséget” is kidolgozott,
amely többek között az alábbi gazdasági szektorokat érinti: kiskereskedelem, elektrotechnika,
olaj- és gázszektor, közlekedés, kommunikáció, élelmiszeripar, háztartási gépek és
autóipar.199 Az orosz-német kapcsolatok során viszont mára egyértelműen kimutatható, hogy
a német tőke számára az orosz piac vesztett vonzerejéből, s ennek köszönhetően csökken a
beruházások száma és értéke is. Hiába látjuk, hogy a legfelsőbb orosz politikai körök is
azonnal aktivizálják magukat, ha az energiahordozók exportjáról van szó, ha emellett az
Oroszországban működő vegyesvállalatok folyamatosan a nehézkes bürokráciára, a
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korrupcióra és tulajdonbiztonsági problémákra panaszkodnak. A külföldiek számára a legjobb
üzlet továbbra is az energiaszektor, ha az nem végződik olyan csúfos kudarccal, mint a TNKBP vegyesvállalat története 2013-ban. A moszkvai székhelyű TNK-BP (amelyet a szibériai
olajmezők kiaknázására hoztak létre azzal a céllal, hogy az oroszok hozzájussanak a mezők
kitermeléséhez szükséges tőkéhez és nyugati technológiához), 50%-ban orosz (AAR), 50%ban pedig angol tulajdonban állt (BP), ám a vállalat működésének 10 éve alatt a két
tulajdonos folyamatosan szemben állt egymással. 2013-ban a Rosneft megvásárolta a BP
tulajdonrészét, s ezzel az óriásvállalat teljes egészében orosz kézbe került.)
Összefoglalás
A Holland betegség néven leírt jelenség akkor következik be, amikor egy sikeres gazdasági
ágazat (például, az energiahordozók kitermelése és exportja) túlzottan dominánssá válik egy
ország gazdaságában, s emiatt a működési környezet a többi iparág számára kedvezőtlen lesz.
A

fenti

leírt

folyamatnak

Oroszországban,

Azerbajdzsánban,

Kazahsztánban

és

Türkmenisztánban egyaránt tanúi lehetünk. A kérdés az, hogy az országok vezetői miként
kezelik ezt a jelenséget: felélik a beérkező jövedelmeket vagy pedig a befolyó összegeket
befektetik az ország jövőjébe?
A feladat még akkor sem könnyű, ha a gazdaságfejlesztési stratégia központjában a gazdaság
reformja és diverzifikálása áll, hiszen a megtérülési mutatók és a siker esélye mindenhol a
hozóágazatban a legmagasabb. Oroszországot egyre több bírálat éli amiatt, hogy az 1998-as
államcsődöt követő fellendülést nem használta fel arra, hogy strukturális reformokat hajtson
végre, és helyzetbe hozza a feldolgozóipart, valamint a szolgáltató szektort. Részleges sikerek
azért mégis vannak, hiszen Oroszország – elsősorban az óriási belső piacára, illetve a
Független Államik Közösségén belül elfoglalt vezető szerepére támaszkodva – több külföldi
tőkebefektető és multinacionális vállalat számára is vonzó célponttá tudott válni, s ennek
köszönhetően jelentős tőke áramlott a gépgyártásba, az építőiparba és a szolgáltatások piacára
is. A folyamat azonban megtorpanni látszik, hiszen a működési környezet a 2012-es WTO
csatlakozás után is csak lassan javul. Ebben szerepe van a szociális szerkezetnek is, hiszen a
szuperextraktív társadalmat irányító elit csak lassan ismeri fel, hogy a változásokat miként
állíthatja a saját érdekei szolgálatába.
A holland betegség mellett jelen lévő egyéb problémák
A Holland betegség részletes bemutatása után – amely felelősnek tekinthető a
nemzetgazdaság szerkezeti torzulásaiért, az olajárak világpiaci árától való költségvetési
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függésért valamint a közigazgatási reformok hiányáért – néhány regionális gazdasági
problémát is szeretnék bemutatni, amelyek közül több is jelentősen hat egymásra. E
reflexivitás jelentős nehézséget jelent, hiszen a fontossági sorrend meghatározása, valamint az
ok-okozati összefüggések definiálása így igen jelentős kihívásnak bizonyul.
A strukturális problémák mellett kérdés, hogy az alacsony olajárak vagy a nyugati szankciók
okoznak-e nagyobb károkat Oroszországnak. 2014-ben a szankciók 129, a tervezettnél
alacsonyabb olajárak 157 milliárd dollárba kerültek. 2015-ben ugyanez 275, illetve 416
milliárd dollár volt, 60 dolláros átlagos olajár mellett számolva.200 A szankciók miatt kieső
tőkebefektetések azonban sokkal hosszabb távon éreztetik majd hatásukat a pillanatnyi
olajbevétel kieséseknél, hiszen így nem tudnak új projektek indulni, amelyek felgyorsíthatnák
a gazdasági szerkezetváltást. A nyugati szankciók ellen válaszul bevezetett exportkorlátozó
intézkedéseknek viszont vannak nyertesei is: közéjük tartozik a mezőgazdaság és az
élelmiszeripar. Regionális szinten a nyertesek közé tartozik az ország mezőgazdasági
művelésre alkalmas, európai része, valamint az Altaj Köztársaság. A vesztesek közé
sorolhatjuk az olyan autóipari körzeteket, mint Togliatti, Kaluga, illetve emellett
Krasznojarszk.201
Dacára annak, hogy a belső fogyasztás az utóbbi évek kivételével, több évtizedes távlatban
ugyan emelkedik, a magas importarány miatt a vásárlások nem stimulálják eléggé a hazai
ipart. Mivel azonban az exportbevételek egyre alacsonyabbak, kevesebb jut importra is, bár az
arány még mindig magas. 2013 óta a csökkenő vásárlóerővel az ország lakossága is kénytelen
szembenézni.

Ahhoz viszont,

hogy a

reálbérek

emelkedése fenntartható legyen,

tőkebefektetésre lenne szükség a gazdaságban, de ebből sajnos nincs elég. Az ország jelenleg
is függ a külföldi befektetőktől. Mivel viszont a szankciók miatt nincs elegendő beruházás,
így az ország gazdaságában rejlő fejlődési potenciált nem lehet kiaknázni. A külföldi tőke
mellett hazai is rendelkezésre áll, de ezt a tulajdonosok a magas kockázati szint miatt nem
otthon fektetik be.202
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Az olajbevételek hatása a régiók fejlődésére
Az orosz és azon belül a szibériai gazdaság utolsó 70-75 éve két fő szakaszra osztható: az
olajárrobbanás előttire és az azt követőre.203 Az 1950-es és ’60-as években az olajexportból
származó bevételek még nem gyakoroltak érdemi hatást a gazdaságra, a ’70-es évektől
viszont ugrásszerűen megnőtt az olajexportból származó jövedelem, ami torzítani kezdte a
fejlődés irányát. Napjainkban (2016.) az orosz gazdaság fejlődése teljesen olajexport-függő:
ahhoz, hogy az ország gazdasága évente 3,5 és 4,5% közötti növekedést produkáljon, 75 és 85
dollár körüli hordónkénti olajárra lenne szükség. Az olajár a Rubel árfolyamára is hatással
van: minél magasabb, a Rubel annál erősebb a dollárhoz képest.
Év
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1. táblázat: Az olajbevételek aránya az orosz állami költségvetésben204
Az olajbevételek azonban nem csak a szövetségi költségvetést, hanem az alacsonyabb rendű
közigazgatási egységek (városok és egyéb közigazgatási egységek) büdzséjét is torzítják. A
két fővárosban az ott székelő olaj- és bányaipari vállalatok Moszkvában 18, Szentpéterváron
pedig 5-6%-kal járulnak hozzá a két város bevételeihez. A fejlődéshez szükséges pénzre
azonban vidéken is szükség lenne, hiszen Oroszországban a vidéki népesség megtartása
politikai kérdés is annak ellenére, hogy a városi lét (illetve az európai rész) egyértelműen
magasabb életminőséget ígér. Ez az állítás különösen Szibériában, a kínai határ mentén igaz,
ahol a központi hatalom minden eszközzel igyekszik megakadályozni a terület
elnéptelenedését.
Közigazgatási rendszer
Oroszországban a közigazgatási rendszer háromszintű: szövetségi, regionális és helyi. Az első
kettő hatóságként működik. A helyi közigazgatás a szovjet időkben szinte semmilyen önálló
döntést nem hozhatott, de 1993-tól jogköre kiszélesedett, és ma már maga is önálló
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döntéshozó szerv. Napjainkban azonban az orosz önkormányzatok pénzügyi forrásai igen
alacsonyak. Jellemző adat, hogy a 12.000 orosz önkormányzat közül mindössze 400 önellátó,
és 6.000 egyáltalán nem rendelkezik saját forrásokkal, ami azt jelenti, hogy az
érdekérvényesítő képességük is korlátozott. Ez gondot jelent, mivel a forráshiányos
önkormányzatok a területen működő cégek kiszolgáltatottjaivá válnak, a problémák
megoldásában pedig képtelenek szerepet vállalni. Az önkormányzatok hiába szeretnének a
cégekkel egyenrangú partnerként viselkedni, ha pénzügyi okokból nem azok, s így
kénytelenek elfogadni a cégek diktátumát. A második problémát a hatalmas távolságok
jelentik, hiszen léteznek fél-Európa méretű szubjektumok is, ahol az ott élők számára
rendkívüli nehézséget okoz az alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. A fentiek miatt
nyugodtan beszélhetünk szociális, kulturális és gazdasági izolációról. Hiába létezik ugyanis
szociális, közegészségügyi vagy egyéb ellátás, ha a messze lakó állampolgár nem tud elutazni
a megyei központba, hogy igénybe vegye ezeket.
Oroszországban a közigazgatás centralizált, és felülről irányított, ahol nincs government –
governance átalakulás, mivel ennek keretei nem adottak. Az egyes résztvevők még nem
állnak készen arra, hogy a saját idejükből és pénzforrásaikból a governance irányítási
rendszerére áldozzanak.205 Az első lépés az lenne, hogy az állam központi forrásokból
megerősítse és képessé tegye erre a közigazgatási szerveket és az intézményeket.
Ugyanakkor, a szövetségi kormányzat célja továbbra is a hatalom koncentrációja, s ellene van
a saját befolyását gyengítő vagy veszélyeztető decentralizációnak. A központosítás előnyben
részesítése ugyanakkor elfolytja a helyi kezdeményezéseket, és tovább erősíti a régiók
politikai kiszolgáltatottságát.
Az orosz vidék aktuális helyzete
Oroszország településszerkezete – a természeti körülmények miatt is – meglehetősen
koncentrált, amelyet nagyvárosi gócpontok, gyér rurális településhálózat és ritkán lakott,
emberi tartózkodásra sok esetben alkalmatlan vidékek jellemeznek. Az ország lakosságának
73,3%-a él városokban, 26,7%-a vidéken.206 A vidéki lakosság életkörülményei, a
rendelkezésükre álló szociális és közlekedési infrastruktúra jelentősen elmarad a városi
lakosok számára megszokottól. A vidéki területek gazdasági fejlettsége a fentiek mellett is
rendkívül különböző, hiszen az Európában fekvő, prosperáló iparterületeken élők helyzete
jelentősen jobb azokénál, akik a közép- vagy észak-szibériai országrészeken élnek, távol az
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olyan, csak szórványosan elhelyezkedő, monokulturális városoktól, amelyek valamely
nyersanyag vagy egyéb természeti erőforrás kiaknázására létesültek.
Jelenleg az ország népességének 26,7%-a él vidéken, ami 37,3 millió embert jelent. A szám
folyamatosan csökken, 2002. és 2010. között 1,2 millió fővel lett kevesebb. A születési
mutatók javulnak: az ezer lakosra jutó születések száma 2006-ban 11.3 fő volt, 2010-ben
pedig már 14 fő, a halálozási ráta pedig csökkent: az azonos időszakokban 17,3 főről 16,1
főre. Az elvándorlás jelentős: 8 év alatt a munkaképes lakosság 2,7%-a költözött városba, az
újonnan érkezettek között pedig városiakat (62%), más falvakból érkezőket (29%) és
külföldieket (9%) is találunk, akik főleg a FÁK tagországokból érkeztek, és maguk is orosz
nemzetiségűek (82,2%).
1990-re a Szovjetunióban 2190 város létezett, és mintegy 4000 urbánus település. Moszkva
dominanciája az egységes és szervesen kapcsolódó városhálózaton belül egyértelműen
érvényesült. Érdekesség azonban, hogy ez a hálózat teljesen belterjes volt, ami azt jelenti,
hogy a városok nem rendelkeztek nemzetközi kapcsolatokkal, és a globális gazdaságba sem
kapcsolódtak be.207 A rendszerváltás óriási gazdasági visszaesést hozott, a mélypontot pedig
az 1998-as év jelentette, amikor az egy főre jutó GDP (reálértéken) az 1990-es érték
mindössze 58%-át érte el.208 A rendszerváltás után a veszteséges vállalatok csődbe mehettek,
így az egy vállalatra épülő vidéki városok sorsa sokszor ezzel a ténnyel pecsételődött meg. A
Szovjetunió felbomlása után az országban működő mezőgazdasági vállalkozások száma két
évtized alatt 56%-kal csökkent, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak pedig a legalacsonyabb
fizetési kategóriába kerültek. A megmaradt cégek alig fele működik nyereségesen, s számukra
is problémát jelent az alacsony likviditás, a bérek kifizetése, és a nyugat-európainál kétszerháromszor

magasabb

tranzakciós

és

logisztikai

költségek

előteremtése.

A

helyi

önkormányzatok száma 2002. és 2010. között 8500-zal csökkent, amelynek oka a legtöbb
esetben egy városhoz való csatlakozás volt. Oroszországban jelenleg 134.000 lakatlan terület
van, a települések 27%-án pedig tíznél kevesebb ember él. Az elvándorlás itt a legjelentősebb.
A vidéki lakosok 5%-a 11-100 fő közötti lakosságszámú településen él, ötödük pedig 1011000 fős közösségben. A vidéki lakosság több mint fele (2002.: 51,8%, 2010.: 54,8%) 1001
főnél nagyobb, vidéki településen élt.209
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Az orosz vidék problémáinak vizsgálata során mindössze önkényesen válogathattam,
kiemelve a saját vizsgálataim számára legfontosabb területeket. A kutatásaim szempontjából
legfontosabb problémákat az alábbi felsorolás tartalmazza:210
-

elvándorlás,

-

elöregedés,

-

alacsony iskolázottság az ott maradó népességnél,

-

hiányos és korszerűtlen közlekedési infrastruktúra,

-

gyér szociális infrastruktúra,

-

a mezőgazdasági potenciál alacsony kiaknázottsága,

-

túlzott környezetterhelés az elavult művelési technológiák miatt.

Mezőgazdaság
Az orosz vidék fejlődése szempontjából kiemelt fontosságú volt az 1980-as évek második
fele, amikortól az állam mellett a szövetkezetek is földtulajdonossá válhattak. 1990.
novemberétől a Szovjetunióban már magánszemélyek is vásárolhattak földet, 1991. december
19-én felszabadították az árakat, december 27-én pedig (néhány nappal a Szovjetunió
felbomlása után) Oroszországban életbe lépett a földreform. Mivel az állami gazdaságok
(összesen 26.900 termelőszövetkezet /kolhoz/ és állami gazdaság /szovhoz/) a központi
támogatás elapadásával működésképtelenné váltak – amit a városok élelmiszerellátásában
keletkező óriási zavarok is alátámasztanak – a kormányzatnak engednie kellett a
magánszereplők minél gyorsabb megerősödését.211 Az átalakulást mutatja, hogy az állami és
közösségi tulajdonú gazdaságok 1992-es, 67,1%-os termelési részesedése 1998-ra 39,2%-ra
esett, míg a háztáji gazdaságok része az 1992-es 31,8%-ról 1998-ra 58,6%-ra nőtt. Az állami
gazdaságokkal szemben a magángazdaságok a drága infrastruktúrát és gépesítést igénylő
területeken tudtak megerősödni, a háztáji gazdaságok pedig az olyan ágazatokban, ahol a
gépesítésnek és a méretgazdaságosságnak kisebb szerep jut. A helyzetet jól jellemzi, hogy a
háztáji burgonya és zöldségtermesztést számos orosz egyenesen ’nemzeti sportként’
aposztrofálja, hiszen ezeken a területeken a belépési korlátot mindössze egy város környéki
dácsa megszerzése jelenti.212
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Regionális problémák Szibériában
Szibériában az elmúlt 100 évben öt óriásprojekt valósult meg: négy a rendszerváltás előtt, egy
perig utána. A projektek közül három a közlekedésfejlesztéshez kapcsolódott, kettő pedig az
energiaszektorhoz. Az infrastrukturális projektek közé tartozik a Transz-Szibériai vasútvonal;
Bajkál-Amur vasútvonal (BAM), amely 1932 óta folyamatosan épül és 4324 km hosszú; és az
Északi Tengeri Hajóút (NSR), amely a Kara-tengertől a Csendes-óceánig köti össze Szibéria
északi

városait.

A

két

energetikai

projekt

közül

az

egyik

a

Transz-Szibériai

Csővezetékrendszer, a másik pedig a Jeniszej folyó vízierőmű-rendszere. Az óriásprojektek
mellett a XX. században – különösen a II. Világháború idején – hadiüzemeket, illetve olyan
gyárakat telepítettek a térségbe, amelyek a kibányászott ásványkincseket dolgozták fel. A
régió iparosításának következő hulláma a XX. század ’60-as éveiben kezdődött és egészen a
rendszerváltásig folyt. Emiatt a mai Szibéria gazdasága jelenleg főként a vegyiparra, az
űriparra és az elektrotechnikára épül. A ’90-es éveket azonban az már ipar válásága
jellemezte. Az utóbbi 10-15 évben gazdaság számára a logisztika, valamint a szolgáltató
szektor fejlődése jelentett némi kiutat, azonban ezek az ágazatok nem voltak képesek rá, hogy
nagy tömegben hozzanak létre munkahelyeket.213
A 2008-as gazdaságfejlesztési stratégiában még az volt a kitűzött cél, hogy 2012-re
megerősödjön az ország nagyváros-hálózata, amely képes rá, hogy helyi K+F ill.
agglomerációs központtá váljék. Az agglomerációs fejlesztések természetesen a moszkvai
agglomerációban kezdődtek, de a tudásipar megerősítésre került sor a dél-szibériai
nagyvárosokban, ill. infrastrukturális fejlesztések valósultak meg az ország középső
területein, a korábbi gép- és autó- és hadiipari centrumokban. Az olajexportból és a
bányászatból származó exportbevételek csak kis részben jutnak el ide, a profit többsége a
fővárosban realizálódik, mivel a termelő cégek székhelye ott található. A még működő gyárak
közül sokat még a szovjet időkben alapítottak, katonai megrendelések teljesítésére.
A régió befektetési igénye jelenleg 5.200 milliárd dollár.214 A jelenlegi fejlesztési projektek
között kevés a tudás-intenzív befektetés, a tőke pedig főleg a hadiiparba áramlik. Ennek
hátránya, hogy a termelés teljesen az állami megrendelésektől függ, az állam vásárlóereje
pedig az olajexportból származó bevételektől. Mivel az olajbevételek jelenleg alacsonyak, így
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az állami megrendelések sem elegendőek. (Bár a hadiipari szereplők a megrendelések
hiányára panaszkodnak, a katonai kiadások tekintetében Oroszország 2016-ra visszatért a
hidegháború szintjére: 2016-ban ugyanis az ország GDP-jének 4,863%-át költötték erre a
célra, amely a Szovjetunió felbomlása óta a legmagasabb hányad, hiszen 1992-ben ez
mindössze 4,75%, 1994-ben, az első csecsen háború idején pedig 4,86% volt.)215
Esettanulmány: Regionális nehézségek a Novoszibirszki területen
Annak érdekében, hogy az Oroszországi Föderáció szubjektumai között a Novoszibirszki
terület megőrizhesse versenyképességét, átgondolt fejlesztési és kommunikációs stratégiára
van szükség. Más szavakkal: a közvélemény előtt Szibériát újra kell pozícionálni. A
Szovjetunió megszűnése és a hadiipar válsága után a földrajzi adottságait kihasználva Szibéria
logisztikai központ lett, de az efféle szolgáltatások nem alkalmasak rá, hogy lekössék a
helyben rendelkezésre álló, gépgyártásra képzett munkaerőt. A megfelelő megoldás kizárólag
az újraiparosítás lehet, amely képes rá, hogy nagy tömegben létesítsen munkahelyeket. 216
Fontos, hogy az újraiparosítás során elsősorban tudás-intenzív tevékenységeket sikerüljön
meghonosítani. Az érdekgazdák ezt úgy kívánják elérni, hogy csak olyan projektek kaphatnak
állami

pénzügyi

támogatást,

amelyekben

az

ipar

együttműködik

a

regionális

tudásközpontokkal. A partnerséghez azonban a kutatóközpontoknak is fejlődniük kell, mivel
jelenleg egész Oroszországban komoly probléma, hogy a kutatóintézetek tudományos
eredményei nem alkalmasak rá, hogy a termelés során felhasználják őket.217 Erre megoldást
jelenthet, hogy az egyetemek környékén kisebb spin-off cégek alakulnak, amelyek a kutatási
eredményeket alkalmazható eljárásokká alakítják át. A Novoszibirszki területen a fiatalok a
felsőoktatási intézményekben elérhető tudást kétféle módon szerezhetik meg: vagy az ország
európai részére mennek tanulni (főként Moszkvába), vagy a helyi egyetemekre. Ahhoz, hogy
a helyi intézményrendszer is versenyképes alternatívát nyújthasson, a Tomszki, a
Krasznojarszki és a Novoszibirszki Egyetem összefogott, és stratégiai szövetséget kötött
egymással s így próbál magasabb színvonalú képzést nyújtani.218
A tudomány és az ipari együttműködését az állam más eszközökkel is támogatja. Ezek közé
tartozik a jogszabályi környezet alakítása, a projektszerű támogatás, és az állami
megrendelések juttatása. A célok is egyértelműek: az importfüggőség csökkentése helyettesítő
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termékek gyártásával, regionális fejlődés és a későbbiekben akár nemzetközi szinten is
versenyképes termékek kifejlesztése és előállítása. A kiemelt gazdasági ágazatok közé
tartozik a nanotechnológia, a biológia, a gyógyszeripar, a hadiipar, az alumíniumgyártás és az
infrastruktúrafejlesztés. A cél, hogy a fejlesztési stratégia megvalósításában minél többen
részt vehessenek és az eredmények minél több lakossági és vállalati szereplő számára
váljanak érzékelhetővé. Az állami támogatások rendszerével ún. „zászlóshajó projekteket”
kívánnak megerősíteni, amelyek képesek rá, hogy az országos vagy nemzetközi piacra jutva
pótlólagos jövedelemtömeget vonzzanak a térségbe, s megrendeléseikkel iparági klasztereket,
beszállítói hálózatokat fejlesszenek maguk körül. A fenti folyamat során várhatóan
kialakulnak majd olyan kisebb cégek is, amelyek további munkahelyeket teremtenek.
A moszkvai szkolkovoi innovációs központhoz hasonlóan Novoszibirszkben is megépült a
Kolcovoi Biotechnológiai Park. A 3000 m2 alapterületű üzleti inkubátort 2007-ben kezdték
építeni, és 2011-ben költöztek be az első lakók. A tudományos parkban olyan cégek
dolgozhatnak, amelyek egyrészről a kijelölt ágazatokban működnek (orvos-biológia,
gyógyszeralapanyag-gyártás, biotechnológia, orvosi műszergyártás), másrészt azt várják
tőlük, hogy a régió fejlődésének motorjaivá váljanak.
Az újraiparosítás kísérleti jelleggel is bír, amely siker esetén modellként szolgálhat a távolkeleti területek fejlesztéséhez is. Ennek része, hogy a Novoszibirszki terület újrapozícionálja
önmagát. Az innovatív technológiák alkalmazásának már most is vannak kézzel fogható
eredményei: 2012. és 2014. között a Novoszibirszki terület által előállított GDP 23%-kal
bővült, 2020-22-ig pedig további 30%-os emelkedés prognosztizálható. Kulesov kutatásai
alapján a húzóágazatok közé sorolható az atomtechnológia, az alapkutatások és az innovációk,
az egészségvédelem, az oktatás és a kommunikációs infrastruktúra fejlesztése.
Összefoglalás
Az orosz gazdaság és közigazgatás regionális szintjének vizsgálata során információkat
gyűjtöttem a finanszírozás modelljéről, a főbb demográfiai és településszerkezeti mutatókról,
valamint a fejlesztési stratégiákról és a megvalósítás útjában álló akadályokról. A
finanszírozás és a településszerkezet értékelése során közös pontot jelentenek a súlyos területi
különbségek és a nagyfokú térbeli koncentráció. Miközben a központi költségvetés
bevételeiből túlnyomórészt a fővárosok és az európai területek profitálnak, a vidék – különös
tekintettel az aprófalvakra és a városoktól távol eső kistelepülésekre – több évtizeddel ezelőtti,
elmaradott életszínvonalon tengődik. A falusi portákon még napjainkban sem számít
72

általánosnak a vezetékes vízellátás, a földgáz-ellátottság vagy a szennyvízcsatorna. Hiányos
és fejletlen a közlekedési infrastruktúra, valamint nehézségekbe ütközik az egészségügyi
ellátás megszervezése is.
A Novoszibirszki terület esettanulmányként történő vizsgálata során bemutattam a terület
fejlesztési koncepcióját, amely az újraiparosításra és az innovatív eljárások gazdasági
alkalmazására épül. A régió traded szektora, amely képes rá, hogy kívülről vonzzon
jövedelmet a helyi szereplőkhöz, a hadiipar és a logisztika. Ez utóbbi ágazat azért nem
megfelelő, mert a gyártással ellentétben nem teremt elegendő munkahelyet. Az imént
ismertetett ok miatt a fejlődés útja csak az újraiparosítás lehet, de ehhez meg kell teremteni a
helyi ipar versenyképességét. A versenyképesség feltételei közé tartozik az innovatív
technológiák

alkalmazása,

amelyhez

szükség

van

a

kutatóközpontokkal

történő

együttműködésre és az új eredmények alkalmazására. A másik feltétel a megfelelő munkaerő
rendelkezésre állása, amely az elöregedés, az elvándorlás, a nem megfelelő képzettség és az
infrastrukturális nehézségek miatt szintén nem általános.
A gazdaság szerkezeti átalakulása a primer és a szekunder szektorokban is folyamatos. Egyre
nagyobb teret nyer a magántőke, bár a régió befektetési igénye még mindig 5.200 milliárd
dollár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nem valósultak meg azok a befektetések, amelyeknek
köszönhetően a régió erőforrásai a leghatékonyabban lennének kiaknázhatók. A kialakult
helyzetben az olajexportnak, a nyugati szankcióknak és a strukturális torzulásoknak egyaránt
felelőssége van. Ugyanakkor, a Novoszibirszki terület fejlesztése egyben egy általánosan
alkalmazható fejlesztési koncepció főpróbája is: ha itt sikeresnek bizonyul, akkor megnyílik
az út a távol-keleti területeken történő alkalmazás előtt.
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Negyedik fejezet: Oroszország geogazdasági és geopolitikai
dilemmái 2008 után

Oroszország és a multipoláris globális rend
A kétezres éveknek a globális energiaárak növekedésén alapuló fellendülése gyorsan
meghozta a Putyin-adminisztráció népszerűségét. Ebben az időszakban kezdődött meg a
deviza- és aranytartalékok felhalmozása, illetve létrehozták a Tartalékalapot is, hogy egy
váratlan recesszió esetén pótolni tudják a kieső bevételeket. Ezek az intézkedések jól
mutatják, hogy az ország vezetése tisztában volt Oroszország kiszolgáltatott helyzetével és a
veszélyekkel. A legutóbbi, 2010-ben elfogadott gazdaságfejlesztési stratégia 2020-ig a
technológiaimportot, az innovációs kapacitások és a hazai termelőszektor fejlesztését, illetve a
feldolgozóipar támogatását állította középpontba, az egyes régiók fejlesztéspolitikáját pedig a
helyi adottságokra alapozva alkották meg. A kérdés már csak az, hogy az óriáshajó vajon
mekkorát fordul az után, hogy a kormányos eltekerte kormányt, illetve hogy az elért
eredmények teljes mértékben mérhetők-e a nyugati típusú teljesítményértékelési eszközökkel.
A hidegháború végén a bipoláris világrend megszűnt, s az Amerikai Egyesült Államok vált a
globális

rendszer

hegemón

hatalmává.219

A

regionális

erőközpontokban

azonban

természetesen nem volt túl népszerű az amerikai dominancia, és ezek az országok egyre
gyakrabban emlegették a multipoláris világrend fogalmát. E megközelítés szerint az Egyesült
Államok mellett további – regionális – nagyhatalmak is léteznek, amelyek a saját térségükben
úgy is viselkednek. Ezek közé tartozik az Amerikai Egyesült Államok mellett az Európai
Unió, Kína, India, Brazília és természetesen Oroszország: a Szovjetunió jogutódja, az
atomfegyver-arzenál örököse és a világ legnagyobb területű országa. A fentiek ismeretében,
illetve az utóbbi 10 év geopolitikai és geogazdasági folyamatait elemezve, jogos lehet az
állítás, hogy a „Pax Americana” rendje 2015-re megváltozott, az USA globális hatalma
jelentősen csökkent vagy átalakult.220 A kialakuló új, többpólusú globális rendben azonban az
Egyesült Államok legfőbb ellenpontjainak tekinthető globális világhatalom Kína és lokális
nagyhatalom Oroszország viszonya sem felhőtlen.
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Az orosz gazdaság stratégiai dilemmái
Oroszországgal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy tekinthető-e nagyhatalomnak egy olyan
ország, amelynek a gazdasági teljesítménye 2013-ban alig volt több, mint Olaszországé,
amely pedig még az Európai Unión belül sem számít éllovasnak. A válasz ebben az esetben
csak felemás lehet, hiszen a fegyverkezési verseny végét is az egyik fél gyengélkedő
gazdasága hozta el. Mindezzel az orosz politikai vezetés is tisztában van. Ezért okozott szinte
eufórikus hangulatot a 2000 és 2009 közötti gazdasági javulás, amely véget vetett a
kilencvenes

éveket

jellemző

állapotnak

–

amit

leginkább

az

államkapitalista

gazdaságszerkezet elhúzódó agóniájaként írhatunk le. Amikor Oroszország gazdaságát
vesszük górcső alá, egy erőforrás vezérelt, centralizált, felülről irányított struktúra képe tárul
elénk, amelyben az ásványkincsek és az energiahordozók kitermelése dominál. Jellemző tény,
hogy a kétezres évek konjunktúrája is a nyersolajár világpiaci szárnyalásának volt
köszönhető. Ez a gazdasági modell azonban igencsak problémás, hiszen

- az erőforrás vezérelt gazdaságokban alacsony a hozzáadott érték aránya;
- az exportpiaci árak kiszolgáltatott helyzetet teremtenek;
- a nagyvállalatok dominanciája csak nehezen egyeztethető össze a regionális szintű,
alulról szerveződő együttműködésekből kibontakozó növekedéssel.
Az energiahordozók és ásványkincsek kitermelése egyértelműen az erőforrás vezérelt
gazdaságokra jellemző (nem pedig a beruházás és innováció vezérelt alternatívákra). A
bányászati tevékenység esetében a problémát az jelenti, hogy a bevételek viszonylag alacsony
hányadát juttatják vissza közvetlenül a munkában részt vevő emberekhez, illetve ezek a
munkavállalók viszonylag alacsony bérszínvonalon dolgoznak. Mindez oda vezet, hogy még
a „traded” szektorban221 dolgozóknál sem jelenik meg nagy mennyiségű, kívülről származó
jövedelem, amely a báziselmélet alapján hozzájárulhatna a régió gazdasági felvirágzásához és
a helyi, „non-traded” cégek megerősödéséhez.
Az exportált termékek világpiaci ára a kereslet függvényében ingadozik, ami szintén
sebezhetővé teszi az exportőröket. Oroszországban az exportbevételek közel 70 százaléka
származik olaj- és gázexportból, a költségvetési bevételek pedig 50 százalékban köthetők az
energiaszektorhoz. A költségvetés tervezése során a kiadásokat a várható olajárak alapján
adják meg. Ha a világpiaci árak magasak, akkor a következő évben a bevételek felülmúlják a
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kiadásokat, ha pedig alacsonyak, akkor tetemes deficit keletkezik, a költségvetés tartalékainak
a rovására.
Mivel a kitermelő cégek székhelye Moszkvában található, az szénhidrogén-exportból
származó jövedelem nem a termelés helyszínein, hanem a fővárosban jelenik meg, s a
nagyvállalatoknak – amelyekben az állami tulajdon egyébként is sok esetben meghatározó – a
számlájáról közvetlenül folyik be az államkasszába. Amint arról már szó esett, az állami
bevételek fele az energiahordozókhoz kötődik, de jelentős pénzek származnak még a részben
vagy teljesen állami tulajdonban álló nagyvállalatok (például: Sberbank) befizetéseiből is.
Mindez oda vezet, hogy az állam úgy jut jelentős bevételekhez, hogy azokban a személyi
jövedelemadó és a kkv-szektor vállalatainak a nyereségéből származó adó nem jelentős. Ez a
tény hatással van a lakosság és az állam kapcsolatára, hiszen a szerző meglátása szerint az
emberek az államra inkább tekintenek gondoskodó és jövedelem-újraelosztó hegemónként,
mint elszámoltatható koordinátorként. E kényelmes helyzet pedig nem ösztönzi az állami
vezetőket sem a bürokrácia csökkentésére, sem a hatékony működésre.
Értékelés a hadiipar jelentőségéről
Egyértelmű, a majdnem 70%-os exportrészesedésnek köszönhetően az orosz gazdaság
számára az energiahordozók jelentik a legfontosabb pillért. Ugyanakkor, a közvéleményt
élénken foglalkoztatja Oroszország hadiiparának helyzete is, amelyet itt érdemes
megvizsgálni. Az általános érdeklődés egyik lehetséges oka, hogy 2000 és 2016 között
Oroszország részesedése a globális fegyverexportból évente átlagosan 25% körül mozgott.222
Ez az arány 2013 óta jelentősen lecsökkent és elsősorban az amerikai kivitel jelentős
bővülésének köszönhetően 2016-ban már csak 21% volt.223 Dacára a viszonylag egyenletes
exportrészesedésnek, a Szovjetunió felbomlását követő évtized gazdasági nehézségeinek
hatása a hadiiparban is jól megfigyelhető. Ekkoriban ugyanis az állam nem volt képes rá,
hogy biztosítsa a fejlesztések finanszírozásához szükséges volumenű állami megrendelést,
ugyanakkor a nyugati nyitásnak köszönhetően számos külföldi fegyver (és technika) érkezett
Oroszországba, például: IVECO teherautók és Mistral hajók. Még 2011 és 2013 között is
évente megközelítőleg 75 millió Euro értékben kerültek kettős felhasználású termékek az EUból Oroszországba, az orosz export pedig 20 millió Euro volt.224 Az orosz hadiipari termékek
versenyképességét főként azokban az ágazatokban sikerült megőrizni, ahol értéket jelent a
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több évtizedes tapasztalat és az új szereplők számára magas a belépési korlát. Ez utóbbi
csoportba tartoznak a légvédelmi rendszerek, rakéták és repülők.

1. ábra: Az orosz fegyverexport világpiaci részesedése225
A kivitel legnagyobb része Kínába és Indiába irányul, de az ázsiai piac mögött egyre
jelentősebb szerep jut a Közel-Keleti exportnak. 2000 és 2016 között az összes export 70%-a
irányult Ázsia felé: 56%-a került Kínába és Indiába, 5,6%-a Vietnamba, de ezen kívül
vásárolt még Mianmar, Kazahsztán, Indonézia, Nepál, Tadzsikisztán és Kirgizisztán is.226 Az
exportkilátásokat azonban jelentősen rontja a tény, hogy Kína és India dinamikusan fejleszti a
saját hadiiparát, ami az orosz exportmegrendelések csökkenését vetíti előre.
A saját kutatásaim szempontjából fontos, hogy a magas világpiaci részesedés dacára a
fegyverexportból származó bevételek mértéke a szénhidrogének részarányához képest
meglehetősen csekély. A fegyvergyártás mindössze az orosz GDP 0,5-1,1%-át227 adja, a teljes
exportból pedig mindössze 1,8-4,3%-kal228 részesül.229
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2. ábra: A fegyverek és a természeti kincsek kiviteléből származó orosz
exportbevétel összehasonlítása, 2015-ös jelenértéken (milliárd dollár)230
Mivel a fegyverexport és a katonai potenciál szoros összefüggésben van Oroszország
geopolitikai érdekérvényesítő képességével, ezért várható, hogy a befolyás növelése
érdekében az ágazat további állami támogatásban részesül majd. (Ennek csak egy része az a
25 milliárdos program, amelyet az állam 2016 és 2020 között a hadsereg korszerűsítésére
fordít.)231 A szubvencióknak és megrendeléseknek köszönhetően a fegyvergyártók, mint
klaszter erősödésére számíthatunk, amely növekvő lobbierejének köszönhetően újabb
fejlesztéspolitikai döntéseket igyekszik majd az ágazat javára fordítani. Mindez a
gazdaságszerkezet további, tartós torzulását eredményezi majd, beleértve a lehetséges
leggyorsabbnál lassabb gazdasági fejlődést és életszínvonal-emelkedést.
A putyini stabilizáció eredményei és ellentmondásai
Vlagyimir Putyin 1999-es miniszterelnöki kinevezése, majd elnökké választása után új
korszak kezdődött a rendszerváltás utáni Oroszországban. Az új elnök egyik első lépése a
jelcini érában kialakult gazdasági helyzet stabilizációja volt, amely folyamat 2000 és 2008
közé tehető. Putyin ekkor üzent hadat a kilencvenes években megerősödött oligarcháknak, s
világossá tette számukra, hogy ha meg akarják őrizni a vagyonukat, fel kell adniuk a politikai
befolyásukat. Mindössze egy maréknyi üzletember maradhatott a Kreml közelében, de a
jóindulatért cserébe teljes lojalitást kellett vállalniuk.
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Putyin elnöki évei alatt Oroszországban végre az életszínvonal is emelkedésnek indult. A
konjunktúra mögött azonban ekkor sem strukturális reformok, csupán az energiahordozók
árának növekedése állt. Ez a tény jelentős károkat okozott az orosz nemzetgazdaságnak, mivel
a költségvetési bevételek forrásait továbbra sem sikerült átrendezni. 2005-től több új, hosszú
távú fejlesztési stratégiát (KDR) is elfogadtak, amelyek központi célja az energiahordozóktól
való függőség csökkentése és a feldolgozóipar, illetve a szolgáltató szektor megerősítése volt.
(A gazdaságfejlesztési koncepciók eredményeit később ismertetjük.)
Az ezredforduló utáni évek emelkedő olajárainak köszönhetően nemcsak a költségvetés került
egyensúlyba, de az állam, illetve az állami vállalatoknál dolgozó emberek bérét is sikerült
időben kifizetni, sőt jelentősen emelni! Oroszország sikerrel vette fel a harcot a kivándorlás
ellen, s a közép-ázsiai tagköztársaságok polgárai számára még jelentős migrációs célponttá is
vált, hiszen nagyvárosai – Tádzsikisztánhoz vagy Kirgizisztánhoz képest – magas
jövedelmekkel várták az odaérkezőket.
A húzóágazatok adóbevételei stabilizálták a gazdaságot, a lakosságnál megjelenő, egyre
bővülő jövedelemtömeg pedig néhány év alatt átformálta az orosz városok képét: szinte a
semmiből nőttek ki új toronyházak és bevásárlóközpontok, a Ladákat nyugati vagy távolkeleti autók váltották fel, s divatos dolog lett a külföldi nyaralás, a világlátás is. Nem lenne
teljes a kép, ha nem esne szó a szétnyíló vagyoni ollóról és a növekvő társadalmi
különbségekről, de a jelen írás számára ennél fontosabb tény a kereslet abszolút értékben
megfigyelhető bővülése.
Mivel az orosz gazdaság a korábbi időkben az energiahordozók és ásványkincsek
kitermelésére, a nehéziparra, valamint a hadiiparra fókuszált, a feldolgozóipar fejlesztése
háttérbe szorult, s az ország a lakosság számára készülő fogyasztási cikkek előállításában nem
volt sem versenyképes, sem jól felkészült. Az állampolgárok dinamikusan bővülő vásárlóereje
2000-től korábban ismeretlen mennyiségű keresletet generált az építőipar, az autóipar, a tartós
fogyasztási cikkek, a bankszektor és a szolgáltatások piacán. Mivel azonban a helyi kínálati
szereplőket az új helyzet felkészületlenül érte, rövid időn belül jelentősen felpörgött az
import.
A fentiek miatt a változás nem adott okot a felhőtlen örömre, mivel a gazdaság új
mechanizmusa több tekintetben is a 16. századi Spanyolországra emlékeztetett, amelyen a
gyarmatokról beáramlott jövedelmek szinte csak keresztülfolytak. Az exportbevételeknek
köszönhetően megugrott lakossági kereslet ugyanis nagy részben az importból származó áruk
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beszerzésére ment el. A felpörgő import főleg az élelmiszeripar, az építőipar, az autóipar és az
idegenforgalom

terén

vált

szembetűnővé.

Az

importkiadások

fedezete

a

magas

exportbevételek miatt nem jelentett problémát, de a hazai feldolgozó- és gépipar fejlesztését
napirendre kellett tűzni.
A gazdaság növekedését azonban nemcsak az import és a hazai retail (kiskereskedelmi)
szektor gyengélkedése, de számos, sokkal nehezebben megoldható probléma is fékezi: az
ország óriási méreteihez képest alacsony a lakosság lélekszáma, az aggasztó demográfiai
mutatók sorában pedig immár nem az alkoholizmus, hanem a népességfogyás és a társadalom
elöregedése áll az első helyen. A lakosok száma 146 millió fő, a népsűrűség 8,3 fő/km 2. Ha a
magyar viszonyokkal akarjuk összehasonlítani, akkor azt mondhatjuk, hogy egy több mint
180-szor nagyobb területen él 14,6-szer annyi ember. A tizedakkora népsűrűség megoszlása
nagyon eltérő: az alig lakott területek mellet néhány jelentős centrum is kialakult. Sajnos, a
népesség száma továbbra is csökken, s az ország hamarosan elérkezik a nagy népességfogyási
hullám második üteméhez, amikor is a Szovjetunió szétesése idején (1989–91) születettek
elérik a gyermekvállalási kort.
2006-ban Oroszországban 76 olyan város volt, amelyben a lakosok száma meghaladta a
250.000 főt, és csak 11 rendelkezett 1 millió főnél nagyobb népességszámmal. A városok
többsége azonban rendkívül fiatal, sok köztük a mesterségesen létrehozott, az agglomerációk
pedig csak egészen későn, a 20. század második felében épültek ki. A fentiekből következően
a 17,6 millió km2 területű országban a városhálózat ritka, a közlekedési infrastruktúra pedig
elavult. A lakosság 73,3 százaléka él városokban, ami azt jelenti, hogy az egyébként is
alacsony átlagos népsűrűség – a városokat nem számítva – még fokozottabb gond.232 Mindezt
azért fontos megemlíteni, mert a regionális szinten létrejövő klaszterek csak a fél-, illetve
egymillió főnél nagyobb lélekszámú városokban alakulnak ki, ami azt jelenti, hogy ez a
fejlődés Oroszországban csak szigetszerűen tud megjelenni. Jó hír, hogy a nagyvárosok
környékén és az (uráli, volgamenti, voronyezsi, dél-szibériai, kaukázusi) ipari körzetekben
már rendelkezésre áll az a kritikus tömeg, amely elegendő ahhoz, hogy egy iparág – a
felhalmozott (tudás)tőkének köszönhetően – már öngerjesztő módon fejlődjön.
A Világgazdasági Fórum által kiadott globális versenyképességi rangsor alapján az
Oroszországi Föderáció 2013-ban az 53. volt, míg 2010-ben még csak a 64. helyen állt.
(Magyarország 2013-ban az oroszoknál 7 hellyel hátrébb szerepelt: a 60. volt.) Ugyanakkor a
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rangsorhoz kapcsolódó jelentés számos kockázatot tárt fel, amelyek közül a gazdaság
fejlődése

szempontjából

az

alábbiakat

tekintem

a

legfontosabbnak

és

a

legkockázatosabbaknak:
Problémák

Pozíció
(a 144 vizsgált gazdaság közül)

Importfüggőség

133.

Nemzetközi versenyképesség

132.

Úthálózat minősége

124.

Külföldi tőkebefektetések

123.

(FDI) és technológiatranszfer
Tőkejövedelmeket terhelő adók

122.

Fizikai tulajdonjog védelme

120.

Belföldi piaci verseny

119.

Kisebbségi tulajdon védelme

118.

Bankfegyelem

118.

Klaszterfejlődések

118.

Infláció

115.

Munkabéreket terhelő adók

115.

Korrupció

109.

(közbeszerzések és igazságszolgáltatás)
Szellemi tulajdon védelme

107.

Exportfüggőség

104.

Menedzserképzések

104.

Szervezett bűnözés

101.

2. táblázat: Az Oroszország nemzetközi versenyképességét gátló legfontosabb tényezők
(Forrás:Saját szerkesztésű táblázat a Világbank honlapján elérhető adatok alapján)233
A jelentés a gazdasági fejlődés legnagyobb kerékkötői közé sorolja a korrupciót, az
adóterheket, a finanszírozás nehézségeit, az adójogszabályokat, a nehézkes bürokráciát, az
inflációt és a nem megfelelő képzettségű munkaerőt.
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A Transparency International jelentése szerint Oroszország 2011-ben a világ 143. legkevésbé
korrupt országa volt, 2013-ban pedig a 127. A korrupció felszámolása központi kérdésnek
számít, ugyanakkor abban nincs egyetértés, hogy melyek a „legfertőzöttebb” területek. Az
egészségügy, az oktatás, a lakhatás és a kommunális szolgáltatások mindenesetre vita nélkül a
korrupció melegágyai, de néhányan a rendőrséget, a katonaságot és az igazságszolgáltatást
sem hagyják ki a felsorolásból. Az Állami Statisztikai Hivatal adatai szerint az
árnyékgazdaság aránya 15 százalék körül mozog, a vesztegetési pénzek pedig elérték a GDP
3,5 százalékát, nem számítva a korrupt döntéshozók által okozott károkat.234
Az államadósság mértéke Oroszország esetében nem jelentős: 2014-ben mindössze a GDP
13,41 százalékát tette ki. A központi bank valutatartalékainak gyors ütemű apadása már
aggasztóbb: a valaha volt 595 milliárd dollár 2015-re alig több mint 360 milliárdra csökkent,
amelyből 120 milliárd dollár az utolsó egy évben tűnt el. A Világbank előrejelzései alapján
Oroszország esetében idén a GDP csökkenése várható: 2014-ben 0,7 százalékos, 2015-ben 2,9 százalékos, 2016-ban 0,1, 2017-ben pedig 1,1 százalékos bővülés szerepel. Az orosz
gazdaságnak – a strukturális problémák mellett – az energiahordozók alacsony világpiaci ára
és az ukrajnai konfliktus miatt kialakult geopolitikai helyzet sem kedvez.
Gazdaságfejlesztési dokumentumok és a valóság
Az oroszországi gazdaságfejlesztési koncepciók alapgondolatai évtizedek óta változatlanok. A
prioritások között szerepel az energiahordozók exportjától való függőség csökkentése – amely
csak más gazdasági szektorok megerősítésén keresztül lehetséges –, a lakosság
életszínvonalának emelése, a nagyhatalmi státuszt támogatni képes hadiipar, valamint az
innovációs megújulás bátorítása. Mindemellett látni kell, hogy a 2005-ben, 2006-ban és 2008ban kidolgozott és elfogadott gazdaságfejlesztési stratégiák ma már igazolhatóan irreális
célokat tűztek ki. A 2008-as stratégia például évente átlagosan 7 százalékos gazdasági
bővüléssel számol, s arra számít, hogy Oroszország 2020-ra a fejlett országok sorába
emelkedik, az egy főre jutó GDP pedig eléri a 30.000 dollárt.235 A legfontosabb akadályozó
tényezők: nyersanyagfüggőség, demográfiai mutatók és intézményi háttér (pénzügyi és
állami). A hosszú távú gazdaságfejlesztési koncepció (KDR) irreális célkitűzései mellett
komoly hiányosság volt, hogy a stratégiai célok mellé nem rendeltek konkrét lépéseket,
megvalósítható programokat.
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A fenti hiányosságok kiküszöbölése érdekében a KDR-t 2010 decemberében és 2011
augusztusában módosították. Az új dokumentum immáron 864 oldalon tárgyalja az
oroszországi társadalomfejlődés perspektíváit. A 25 fejezet összesen 6 részre oszlik, amelyek
az alábbiak:
1. Új növekedésmodell
2. A növekedés makro-ökonómiai feltételei
3. Új társadalompolitika és a humántőke fejlesztése
4. Infrastruktúra: kiegyensúlyozott fejlődés és növekvő életszínvonal
5. Hatékony állam
6. Külpolitikai fejlődési irány

A KDR két fő pillére a gazdaságfejlesztés és az életszínvonal javítása. A dokumentum
legfontosabb hibája, hogy továbbra is az energiahordozók magas világpiaci árával számol, és
évente legalább 5 százalékos gazdasági bővülést feltételez. A KDR ugyanakkor részletesen
tárgyalja az állam működésének átszervezését, a korrupció felszámolását, a befektetői és
üzleti környezet javítását, valamint az innovációs potenciál kiaknázását. Az innovatív
gazdasághoz megfelelően felkészült szakemberekre is szükség van – ez a 3. fejezet központi
eleme. A jól képzett munkaerő azonban csak egy megfelelően transzparens, nyitott üzleti
környezetben működhet hatékonyan, amelyhez mindenekelőtt átlátható jogszabályokra,
hatékony államra és olyan életkilátásokra van szükség (bérek, lakhatási feltételek,
egészségügyi ellátás), amelyek a külföldi lehetőségekhez képest is versenyképes alternatívát
jelentenek.
A legnagyobb kérdés 2017-ben, hogy az ukrajnai helyzet miatt kialakult politikai környezet
(külföldi szankciók), illetve a tartósan alacsony olajárak milyen hatással lesznek az orosz
gazdaság fejlődésére. A szankciók eredményét több okból sem könnyű megbecsülni. Az első
ok az időbeli kiszámíthatatlanság: bár az EU álláspontja Kelet-Ukrajna és a Krím
vonatkozásában egységes, a folyamatosan kieső exportlehetőségek miatt kérdéses, hogy a
bevezetett korlátozások meddig maradnak érvényben. A második ok, hogy a szankciók főleg
hosszú távon, a beruházások elmaradásával éreztetik majd hatásukat, ezért az állami
propagandagépezet egyelőre képes kezelni a helyzetet. Jelenleg ugyan már láthatók a
társadalmi elégedetlenség első jelei, de amíg Moszkvában és Szentpéterváron legalább
látszólag sikerül fenntartani az életszínvonal emelkedését, addig nem várható, hogy a
társadalmi feszültségek politikai irányváltást kényszerítsenek ki. A harmadik ok az orosz
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gazdaság részleges alkalmazkodása: bár külföldi tőke és technológia továbbra sem áll
rendelkezésre Oroszországban, a bevezetett ellenszankciók (valójában importfékező
intézkedések) miatt eltűnő nyugati árucikkek miatt ismét piachoz jutó hazai ágazatok és
régiók lassacskán felfejlődnek arra a szintre, hogy a meglévő hazai keresletet képesek
legyenek kielégíteni. (Minderre jó példa az európai területeken felvirágzó agrárszektor.)
Az olajárak csökkenését látva a helyzetet sokan az 1998-as történésekkel próbálják
párhuzamba állítani, de a kiváltó okok most egészen mások, mint 17 éve, amikor az állam
eladósodottsága okozott csődöt. A jelenlegi elemzések szerint a GDP 2015-ben akkor sem
csökken 3 százaléknál nagyobb mértékben, ha a hordónkénti olajár 50 dollárra esik, 236 az
ország devizatartalékai pedig továbbra is meghaladják a devizaadósság összegét. Meg kell
jegyezni, hogy a tőkekivonás mértéke még a szankciók hatására sem vált pánikszerűvé, sőt a
befektetők egy csoportja kifejezetten növeli az oroszországi tőkebefektetéseit. A külföldi
forráslehetőségek beszűkülése azonban többféle hatással járhat: egyrészről csökkentheti a
vállalatok hitelkitettségét (amely egyes orosz szakértők szerint pozitív fejlemány), másrészről
beszűkítheti a jövőbeli fejlesztési forrásokat (ami már egyértelműen negatív jelenség).
Az orosz gazdaság fejlődését ugyanis nem csak a szankciók és az alacsony olajárak
akadályozzák, hiszen a GDP növekedése már 2013-ban megtorpant, hanem az elavult és
egészségtelen

gazdaságszerkezet,

amelyben

még

mindig

az

energiahordozók

és

ásványkincsek kitermelése dominál. Ezzel ismét visszajutottunk ahhoz a gondolatmenethez,
amely szerint a jövőben a kitörési pontokat egyértelműen kis részben a szekunder (ipar),
illetve nagy részben a tercier (szolgáltatások) és kvaterner (K+F+I) szektor megerősödése
jelenti. Ehhez viszont jog- és tulajdonbiztonság, hatékony állam, megreformált bürokrácia és
alacsony korrupciós szint szükséges, ahogyan arra már a versenyképességet akadályozó
tényezők vizsgálata során is rámutattam.
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3. ábra: Az egy főre eső GDP értéke 2016-os Euroban, vásárlóerő-paritáson számolva
Oroszországban és Nyugat-Európában (a francia, a német és a brit GDP számtani
átlaga alapján)237
Geogazdaság és geopolitika
Oroszországot vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy az ország a geopolitikai
törekvéseit gazdasági lépésekkel is támogatja. A nemzetközi gazdasági szerepvállalás
legfontosabb területe az energiaexport – amelyet az egykori angol ágyúnaszád-diplomácia
mintájára

akár

gázcsap-diplomáciának

is

nevezhetünk

–,

de

a

felhalmozott

devizatartalékoknak köszönhetően Oroszország a környező országokban akár befektetőként is
meg tud jelenni.238 Az ország érdekszférájának az eurázsiai erőteret tekinthetjük, a
legfontosabb törekvések közé pedig az EU–orosz, a FÁK–orosz, illetve a kínai–orosz
kapcsolatok fejlesztése tartozik.
A 2012-es év egyik nagy eseménye volt, hogy 19 évi felkészülés után Oroszország a
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 156. tagja lett. A WTO-tagság elhúzódásának okai
között szerepelt, hogy a hazai ipart védő importvámokat az ország 15-ről 7 százalékra
csökkentette. A vámcsökkentés korábban azért keltett aggodalmat, mert azzal a hazai ipar
termékeinek árelőnye jelentősen csökkent a jobb minőségű külföldi árukhoz képest.
Kétségtelen, hogy az élelmiszerek és tartós fogyasztási cikkek importja lendületet kapott, de
az import következtében nehezebb helyzetbe került az orosz gépgyártás is.
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A gazdasági nyitás azonban inkább szorult helyzetet, mint új lehetőségeket teremt, mivel a
bányászatot és a hadiipart kivéve az orosz gazdaság a fejlett Nyugat és a rohamosan fejlődő
Kína által alkotott harapófogóba kerül. A nyugati termékek ugyanis drágák, de jó
minőségűek, a kínaiak pedig olcsók, s ettől versenyképesek. Mindez oda vezet, hogy a
polarizálódott kereslet mindkét szegmense importból elégítheti ki az igényeit, s az orosz áruk
számára – amelyek minőségben alulmúlják a nyugati importtermékeket, árban pedig a
kínaiakat – alig marad mozgástér. A jelenség gátolja a helyi gyártók megerősödését, ami
egyben azt is jelenti, hogy nem alakulhatnak ki regionális klaszterek, s nem jöhet létre
regionális tudástúlcsordulás sem. Mivel a magánszektor a saját erejéből nem képes rá, hogy
innovatívvá váljon, az innováció csak állami eszközökkel biztosítható. Erre kísérlet is történt
(Szkolkovo Innovációs Központ), de az állam által megjelölt fejlesztési területek olyan
szektorokat erősítenek, amelyekből a tudás nem terjed át a magánszektorra. Az is kérdéses
egyelőre, hogy a fentről indított innovációs projektek elérik-e a célkitűzéseiket.239 Mindennek
az a következménye, hogy az állam megőrzi a dominanciáját, s a lassanként megkövülő
erőviszonyoknak köszönhetően ellenállhat a különböző társadalmi csoportok felől érkező
nyomásnak.
A 2010-ben létrejött vámunió alapjain 2014 májusában, egy feszült geopolitikai helyzetben
hozták létre az Eurázsiai Uniót. Az újonnan alakuló szövetségbe alapítóként Oroszország,
Fehéroroszország és Kazahsztán lépett be, majd még abban az évben Örményország is jelezte
csatlakozási szándékát. Az Eurázsiai Unió hivatalosan a tőke és a szolgáltatások szabad
áramlásának biztosítása érdekében jött létre, ugyanakkor az orosz nagyhatalmi törekvések
egyértelműen felfedezhetők benne. Az unió létrehozása ugyanis megteremti egy új birodalom
kereteit – de Moszkva számára egyben jelentős anyagi terhet is jelent.240 Az Európai Unió, az
Amerikai Egyesült Államok és Kína mellett létrejött új erőközpont egyelőre csak gazdasági
természetű, de szakértők szerint potenciálisan akár katonai is lehet. Ha a kérdést úgy tesszük
fel, hogy az Eurázsiai Unió létrehozása Oroszország gazdaságfejlesztési vagy pedig
geopolitikai érdekeinek a szolgálatában áll-e, akkor azt mondhatjuk, hogy amíg az
együttműködés pusztán gazdasági természetű, addig geopolitikai érdekeket szolgál, de egy
esetleges katonai együttműködés kialakulásával már egyértelműen geopolitikai és
nagyhatalmi törekvések eszköze lenne. Mivel a történelmi előzmények vizsgálata alapján erre
reális esély mutatkozik, ezért a katonai együttműködés kialakulása csak idő kérdése (akár a
239
240

Business Insider 2013
Ara-Kovács 2015
86

már létező KBSzSz-szel összekapcsolva, akár azzal párhuzamosan). Oroszország szinte
folyamatosan tiltakozik a szerinte folytatódó és a határaihoz ismét egyre közelebbi NATObővítés ellen.241
Az Eurázsiai Unió bővítési koncepciója a közép-ázsiai Kirgizisztán után Tádzsikisztán és
Üzbegisztán csatlakozásával is számol,242 ami azt jelentené, hogy a térség az utóbbival együtt
további 13 százalékkal, nélküle 10 százalékkal járulna hozzá az unió jelenlegi gazdasági
teljesítményéhez. Ha ez megvalósul, akkor a közép-ázsiai térség újraiparosítására lesz
szükség (vélhetően orosz forrásokból), amelynek egyik hozadéka a kínai befolyás csökkentése
lehetne. A bővítés gondolata termékeny talajra találhat Közép-Ázsiában, hiszen azok az
illúziók, amelyek arról szóltak, hogy a volt szovjet tagállamok a „kistigrisek” útjára
léphetnek, és iparuk olcsó termékei kijuthatnak a világpiacra, mostanra szertefoszlottak.
Emellett azonban több közép-ázsiai ország (pl. Üzbegisztán) az ukrajnai krízis tanulságai
alapján megpróbál távolságot tartani Moszkvától, és az ún. többvektorú külpolitikai
megközelítést preferálják.243
A közép-ázsiai térség azonban nem csak Oroszország számára fontos, hiszen az Egyesült
Államok és Kína is élénk érdeklődést mutatott iránta. Az amerikai törekvések vizsgálata során
az A nagy sakktábla című könyvében Zbigniew Brzezinski egészen Halford Mackinder
„szívtájék”-elméletéig nyúlt vissza, s úgy indokolta meg a térség geopolitikai jelentőségét.244
2001 után az Amerikai Egyesült Államok az afganisztáni jelenléte alatt katonai bázist tartott
fenn Kirgizisztánban, és tárgyalásokat folytatott egy esetleges üzbég támaszpont
létrehozásáról is. Ez utóbbi meg sem valósult, a kirgizisztáni pedig 2014 nyarán szűnt meg.
Az amerikai jelenlét attól kezdve kevésbé meghatározó a térségben. Kína közép-ázsiai
érdeklődése évezredes történelemmel bír, napjainkban pedig a legfontosabb célja, hogy az
ország határaitól minél távolabb tartsa az orosz befolyást. Ugyanakkor Kínának nemcsak
Oroszországgal, de Indiával is meg kell küzdenie, hiszen ez utóbbi számára szintén kezd
felértékelődni a térség.245
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Orosz-kínai kapcsolatok
Az orosz-kínai viszony önálló vizsgálata ezen a ponton különösen indokolt. A földrajzi
közelség és a két gazdaság egymást kiegészítő mivolta miatt az együttműködés
kézenfekvőnek tűnik, azonban a folyamatot számos tényező nehezíti. Bár a kommunizmus
évtizedei látszólag jó kiindulási alapot jelentenek az együttműködéshez, a XX. században a
két nagyhatalom viszonya korántsem volt felhőtlen. „Kínában a Mao Ce-tung vezette
Kommunista Párt a negyvenes évek második felében szovjet segítséggel szerezte meg a
hatalmat és győzte le a Kuomintangot. A fiatal Kínai Népköztársaság és a Szovjetunió között
1950. február 14-én a moszkvai Kremlben barátsági, szövetségi és kölcsönös segítségnyújtási
szerződés aláírására került sor. A szovjet vezetés azonban Kínát nem tekintette egyenjogú
partnernek, igyekezett a cári idők és a Csang Kaj-sek korszak megalázó szerződéseit
érvényben tartani. (…) Moszkva nem adott atomfegyvert Kínának, a nyugati tőke pozícióit
Moszkva vette át, az európai koncessziók helyébe szovjet-kínai vegyesvállalatok léptek. (…)
1965-től a kínai "kulturális forradalom" végérvényesen elhantolta a szovjet-kínai viszony
konszolidálódásához fűzött reményeket. 1966-ban kétszázezer kazah és ujgur menekült
Kínából a Szovjetunióba. 1968 közepétől az Usszuri folyó sorozatos határincidensek
színhelye lett.”246 1969-ben a szovjet-kínai határon fegyveres incidens is történt, amely során
egy kínai ezred megpróbálta elfoglalni Damanszkij szigetét. A szovjet kínai viszonyt csak
Gorbacsov idejére sikerült rendezni, de Oroszországban máig hallhatók olyan hangok,
amelyek Kínát potenciális ellenségnek tekintik, s azzal riogatnak, hogy az bármikor
gyarmatosíthatja a ritkán lakott szibériai területeket. 1996-ban a két ország stratégiai
együttműködést vállalt, 2001-ben pedig jószomszédi, barátsági és együttműködési
megállapodást kötöttek. Mára orosz elemzők azt várják, hogy az amerikai hegemóniát követő
multipoláris világrend új, gazdasági húzóereje Kína lehet, amellyel minél inkább együtt kell
működni. A 2009-ben megfogalmazott orosz energiastratégia már egyértelmű hangsúlyváltást
írt elő, s készítői úgy vélekedtek, hogy a kínai piac az európai kiegészítője lehet. 247 A jövő
legfontosabb orosz exportcikke természetesen Kína felé is a földgáz. Jellemző adat, hogy
2016-ban Kína földgázszükséglete még csak” 210 milliár m3 volt, de ez 2040-re akár 600
milliárd m3–re is növekedhet, amelynek felét Kína importálni lesz kénytelen, biztosítva ezzel
a 2019-re elkészülő Szibéria Ereje vezeték kihasználtságát (eleinte legfeljebb 38, később 5055 milliárd m3 kapacitás), illetve a beruházás megtérülését.
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Bár néhány ember várakozása szerint Kína fényes jövő és gazdasági felemelkedés előtt áll, a
mai Kínával kialakított együttműködés még nem képes rá, hogy Oroszország számára pótolja
a kelet-ukrajnai konfliktus miatt életbe léptetett nyugati szankciók miatt keletkezett
veszteségeket. Bár együttműködési szándéknyilatkozatok szép számmal születnek, a konkrét
gazdasági projektek megvalósítása az esetek többségében vontatottan halad (például a
Moszkva-Kazany gyorsvasút építése). Ugyanakkor vitathatatlan tény, hogy a tőkebefektetések
és a kereskedelem volumene is dinamikus emelkedést mutat. Az Oroszországba érkező kínai
tőke összege a 2015-ös 3 milliárd dollárról egy év alatt, 2016-ra 14 milliárd dollárra
emelkedett. A két ország kereskedelmi forgalma 2013-ban még csak 16 milliárd dollárt tett ki,
2016-ban viszont már elérte a 70 milliárdot,248 s ezzel Kína lett Oroszország legfontosabb
kereskedelmi partnere is. A kereskedelmi forgalom mögött álló árucikkek összetételében
azonban már jelentős eltéréseket találunk: míg az orosz export főként nyersanyagok
kiviteléből áll, addig a kínai kivitelt a gépipari berendezések és lakossági fogyasztásra szánt
cikkek uralják.
Míg a gazdasági együttműködések esetében számos sikernek lehetünk tanúi, a geopolitikai
törekvések esetében már korántsem ennyire jó a helyzet. Oroszország és Kína ugyanis
egyaránt azt szeretné, ha Közép-Ázsiát a saját befolyási övezetének tudhatná. Orosz részről
ennek eszközei közé tartozik a közös történelem, a FÁK, a KBSzSz és az EGU, Kínai részről
pedig a régi Selyemút mintájára formálódó Egy Övezet, Egy Út projekt, amelyen keresztül
Kína az infrastrukturális beruházások terén meglévő fölényére támaszkodva igyekszik
pozíciókat szerezni a térségben.249 Közép-Ázsia vizsgálata azonban nem korlátozható pusztán
a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés bemutatására. A régió egyes országai jelentős
szénhidrogén-készletekkel rendelkeznek, amelyek a kínai piacon konkurenciát jelentenek
Moszkvának.250 A 2009. óta üzemelő Közép-Ázsia-Kína gázvezeték a maga 25 milliárd m3–
es szállítókapacitásával nemcsak vetélytársa az építés alatt álló Szibéria Ereje vezetéknek, de
Oroszország geopolitikai érdekeit is sérti, hiszen korábban a türkmén gáz orosz területen
keresztül történő tranzitjával Moszkva sakkban tarthatta Asgabatot.
Végezetül szót kell ejteni arról a körülményről is, ahogyan Oroszország önmagát a
nemzetközi együttműködésekben meghatározza. Bár a liberális szellemi irányzatokra
pragmatikus megközelítés jellemző, a romantikusabb, népnemzeti gondolkodók számára
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nehézséget jelent annak elfogadása, hogy az orosz-kínai viszonyban az utóbbi bírjon nagyobb
befolyással. Míg a hidegháború idején a szovjet-amerikai szembenállásban az Egyesült
Államok nagyfokú gazdasági fölényéről az atom-arzenál többé kevésbé kiegyenlített
potenciáljával a fegyverkezési verseny kirobbanásáig sikerült elterelni a figyelmet, addig az
egészen más színezetű orosz-kínai viszonyban nincs esély az asszimetria elkendőzésére. A két
ország különbségét jól szemlélteti, hogy amíg 2016-ban az 1,379 milliárd lakosú Kína GDP-je
11,2 billió dollár volt, addig a 144,3 millió fős lakossággal rendelkező Oroszország GDP-je
mindössze ennek töredékét, 1,283 billió dollárt tett ki.
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mindkét ország vezetői tudatában vannak, amely a kínai vezetők esetében egyre
magabiztosabb fellépést, Moszkvában viszont növekvő óvatosságot indukál, amint azt egy
orosz politikustól származó idézet is szemlélteti: „Senki sem tudja, hogyan viselkedik majd a
kínai vezetés, ha valóban övéké lesz a világ egyik legerősebb gazdasága. Nem örülünk az
amerikai politikának, a fensőbbséges hozzáállásuknak, az arroganciájuknak. De őket legalább
ismerjük, tudjuk, mit akarnak. Kiszámíthatók. Kínát nem ismerjük.”252
Lehetséges forgatókönyvek
Az oroszországi fejlesztési stratégiák két célt tartanak szem előtt: egyrészt a lakosság
jólétének a növelését és a gazdasági prosperitás, bővülés megteremtését, illetve fenntartását,
másrészt a geopolitikai törekvések szolgálatát és finanszírozását. A létbiztonság, az
életszínvonal és a gazdasági fejlődés teremti meg a politikai vezetés elfogadottságát. Ez a
jelenség konjunktúra idején nem feltűnő, de elegendő csak a peresztrojka éveire vagy a jelcini
érára gondolni, s máris érthetővé válik a kijelentés. Ami a geopolitikai célokat illeti, a 2008as pénzügyi válság után egy új, ún. „deglobalizációs” korszak [következik], vagyis a vertikális
térségi felosztás legfontosabb térségi szintjének, a globális világpiacnak a szerepét a
nagytérségi regionális piacok, illetve a nagytérségi regionális erőterek veszik át.253
E nagytérségi regionális erőtereket Lengyel Imre és Rechnitzer János szupranacionális
gazdaságoknak nevezi, amelyek geopolitikai szempontból birodalmi törekvéseknek is
tekinthetők. Oroszország „ugyan nagyhatalomnak definiálja önmagát, de az orosz geopolitikai
törekvések nem az egész világra, hanem ’csak’ az eurázsiai erőtérre irányulnak”.254
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„Oroszország nagyhatalmi szerepkörének és birodalmi törekvésének alapjául szolgál”255 az a
tény, hogy az ország a világ meghatározó energiahordozó-exportőre, s az abból származó
bevételeit és befolyását képes politikai célok szolgálatába állítani.
Az orosz gazdaság helyzete azonban több szempontból is speciális. Az erős állam annak
köszönheti az elfogadottságát, hogy a bevételei többsége mindössze néhány olyan
nagyvállalat befizetéseiből származik, amelyek maguk is állami (rész)tulajdonban vannak. Ez
a tény azt eredményezi, hogy nem nehezedik jelentős nyomás az adófizetők tömegeinek a
részéről a bevételek hatékony felhasználása iránt, s így az orosz költségvetés társadalmi
kritika nélkül finanszírozhat geopolitikai célokat is. Sőt, az erős és gondoskodó állam a
polgárai körében is népszerű, mivel az óriási exportbevételekből gazdálkodva munkáltatóként
és megrendelőként jelentős tömegeknek, akár egész régióknak biztosíthat megélhetést úgy,
hogy a másik oldalon nem áll közvetlenül érzékelhető adóelvonás.
Az oroszországi politikai paletta nemcsak jobb- és baloldalra vagy pártokra, hanem egyéb
érdekcsoportokra is tagozódik. Tényként állítható, hogy még az Egységes Oroszország párton,
sőt az elnök közvetlen tanácsadói körén belül is léteznek különböző érdekcsoportok. E
frakciók közé sorolható többek között a – főleg szentpétervári származású – liberális
közgazdászok köre, illetve az erőszakszervezeteket irányító szilovikok (szilo = erő) csoportja.
Az ország kül- és belpolitikáját, valamint a gazdasági fejlesztések prioritását erősen
meghatározza, hogy melyik csoport milyen mértékben képes érvényesíteni az érdekeit.
A közgazdászok hagyományosan egy nyitott, liberális, innovatív gazdaság mellett érvelnek, a
szilovikok ezzel szemben inkább a defenzív külpolitikát és a katonai fejlesztések fontosságát
hangsúlyozzák, s úgy vélik, hogy az ország nemzetközi pozícióit az erős állam és az ütőképes
hadsereg szavatolhatja. Dmitrij Medvegyev miniszterelnököt egyértelműen a liberális
közgazdászok közé, Szergej Ivanovot, az elnöki adminisztráció vezetőjét pedig a szilovikok
csoportjába sorolom.256 E két politikus személyénél azonban fontosabb a csoportok
egymáshoz viszonyított politikai befolyása, illetve a lehetséges forgatókönyvek. Jelenleg két
olyan forgatókönyv létezik,257 amely Oroszország számára járható út lehet.
Az első koncepció Oroszország nyugati integrációjával számol. Ezt Nyugaton Zbigniew
Brzezinski és Henry Kissinger, Oroszországban pedig a liberális közgazdászok tekintik
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elfogadhatónak. A hazai támogatók nemcsak a gazdasági összefonódást tartják kívánatosnak –
amely például a Németország által felhalmozott technológiai tudást is hozzáférhetővé tenné –,
de nyugati mintára szerveznék meg az intézményhálózat és az államigazgatás reformját is. „A
liberális irányvonal szerint növelni kell a befektetéseket, bevonni a külföldi tőkét, mérsékelni
az adókat, lenyomni az inflációt, hogy legyen megint olcsó hitel.”258 Mivel azonban 2012 után
Oroszországban egy konzervatív fordulat következett be, ennek az esélye egészen a
közelmúltig meglehetősen alacsony volt.
A második koncepció alapján Oroszország a rendelkezésére álló forrásokat a gazdaság és az
államigazgatás reformja helyett a hadsereg megerősítésére költi, s ezen keresztül próbálja meg
elismertetni nagyhatalmi státuszát. Ez a szilovikok által támogatott irányvonal azonban
áldozatokat követel a lakosságtól. A kérdés csak az, hogy az orosz állampolgárok miként
reagálnak majd arra, hogy a nagyhatalmi státuszért az életszínvonalukat kell majd
feláldozniuk. A Kreml elébe ment a problémának, és a „tradicionális értékek” hangsúlyozásán
keresztül igyekszik úgy alakítani az ország lakosainak a nemzeti öntudatát, hogy azok a jó
célok elérése és a nyugati dekadencia begyűrűzésének a megfékezése érdekében akár
áldozatokat is hajlandóak legyenek vállalni. Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a
politika sikeres lehet-e, akkor jussanak eszünkbe Ruszlan Grinberg szavai: „Oroszországban a
társadalom 10-15 százaléka valódi polgár, a többinek fogalma sincs arról, hogy mi történik,
nem is nagyon érdekli.”
Létezik egy szintetizált forgatókönyv is, amely szerint katonai erejére támaszkodva
Oroszország nagyhatalomként viselkedik az eurázsiai erőtérben, de gazdasági és kulturális
szempontból Európa felé orientálódik. Mivel egy együttműködő Eurázsia kialakulása globális
igény, így a formálódó Eurázsiai Unió jól illeszkedhet az új, multipoláris világrendbe, ha az
azt domináló Oroszországnak sikerül rendeznie a viszonyát a Nyugattal.
Következtetések
Oroszország problémái és feladatai évtizedek óta változatlanok: sürgős reformra szorul a
gazdaság és az államigazgatás, miközben a politikusok megfelelni kényszerülnek a
nagyhatalmi státusz visszaállítását követelő társadalmi igényeknek is.
Az orosz gazdaság fő problémája az energiahordozók és ásványkincsek kitermelésére épülő
bányászat túlzott dominanciája, amely az ország költségvetését kiszolgáltatja a világpiaci árak
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ingadozásának. Ebből az egyetlen kiút, ha sikerül megerősítenie a versenyszféra szereplőit,
különös tekintettel a feldolgozóiparra, az építőiparra, az élelmiszeriparra, valamint a
szolgáltatások piacára, amelybe a tercier és kvaterner szektor egyaránt beletartozik. Ez utóbbi
viszont csak akkor indulhat fejlődésnek, ha sikerül visszaszorítani a bürokráciát, a korrupciót,
és sor kerül az államigazgatás reformjára is.
Az állam reformja mostanra megkerülhetetlenné vált, hiszen a jogbiztonság, a tulajdon
biztonsága a külföldi tőke beáramlásához alapvető követelmény. Az ország csak akkor
számíthat a befektetők bizalmára és a beáramló új technológiákra, ha garantálni tudja a
hatékony és támogató államigazgatási folyamatokat, a független igazságszolgáltatást,
valamint a tervezhető és kiszámítható működési környezetet.
Oroszország helyzetét különlegessé teszi a történelme, hiszen a gazdaságfejlesztés objektív
szempontjai mellett a politikai vezetőknek a társadalmi elvárásokat is figyelembe kell
venniük. A Szovjetunió szétesése után mostanra ismét lehetőség nyílt arra, hogy Oroszország
nagyhatalomként viselkedjen, még ha csak az eurázsiai erőtérben is. Ezek a törekvések
azonban igen drágák: a vámunió alapjain létrejött Eurázsiai Unió, amely szavatolja
Oroszország regionális nagyhatalmi státuszát, igen költséges vállalkozás lehet, csakúgy mint a
kelet-ukrajnai

konfliktus

következtében

kialakuló

geopolitikai

helyzet,

amely

az

energiahordozókból származó, egyébként is apadó bevételek mellett szankciókkal sújtja az
orosz gazdaságot.
Oroszország jelenleg több alternatíva közül is választhat: vagy rendezi a konfliktusát a
Nyugattal, vagy eltávolodik tőle. Mindkét út lehetséges, de a hosszú távú gazdasági kilátások
merőben mások: az első esetben egy nyugati mintára szerveződő, felzárkózó állam képe
rajzolódik ki előttünk, a második forgatókönyv viszont egy elszigetelődő, katonailag erős, de
a polgároknak csak alacsony életszínvonalat biztosító országot vizionál.
Bármi legyen is a végkifejlet, a jelenlegi helyzet szervesen illeszkedik abba a történelmi
folyamatba, amely Nagy Péter cár uralkodása óta jellemzi Oroszországot. Az ősi (napjainkban
népnemzetinek is nevezett) szlavofil–nyugatos ellentét ma is él, s ha pártpolitikai szinten nem
is jelenik meg, az értelmiség köreiben élénk vitákat gerjeszt. És ha a vita ugyanaz maradt is, a
kihívások megváltoztak, hiszen Oroszországnak ma már egy globalizált, multipoláris világban
kell megtalálnia a helyét. Az adott helyzetben viszont a gazdasági teljesítményére
pillanatnyilag nem támaszkodhat, csak az erőforrásaira, katonai erejére, kultúrájára,
történelmi befolyására és politikusai tehetségére.
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Ötödik fejezet: A Keleti Partnerség helyzete avagy dilemmák az
EU és Oroszország közötti geopolitikai és geogazdasági térben

Kelet-Európa hat független államának (Belarusz, Ukrajna, Moldova, Georgia. Azerbajdzsán
és Örményország) közös sorsa, hogy két gazdasági centrum ütközőzónájában fekszik. A két
regionális tömb egyike az Európai Unió, a piacgazdaság bölcsője és értékeinek képviselője, a
másik pedig Oroszország, a szovjet múlt örökségének letéteményese. E két szereplő
vetélkedése miatt érezhető a politikai stabilitás hiánya, és gyakran lehettünk tanúi külpolitikai
orientációváltásnak is. amely ezidáig már több esetben is katonai konfliktusokat
eredményezett. A munka során összehasonlítottam a két tömb által kínált alternatívákat,
összegyűjtöttem a legfontosabb politikai eseményeket és értékeltem azok eredményeit,
következményeit. E fejezet célja, hogy bemutassa az országok előtt álló két lehetőség között
lévő különbségeket. A KP-országokhoz képest az EU fejlett, stabil jogi környezettel
rendelkezik, a korrupció szintje alacsony, a piacgazdaság keretei pedig adottak. A másik
oldon Oroszország áll, amely a vizsgált országok termeléséhez igazodó importszükségletét,
illetve a hosszú múltra visszatekintő gazdasági és politikai együttműködés folytatását kínálja
partnereinek. A KP-országok most a jövőjükről döntenek: arról, hogy Kelet-Európa számára a
demokratikus értékek kiteljesedése és a piacgazdaság fejlődése jelenti-e a jövőt? De, van egy
második, talán még érdekesebb kérdés is: mire számíthat az EU és az EGU, ha a kelet-európai
országokat sikerül szövetségeseivé tenni?
Történelmi előképek az Orosz Birodalomban
Pavel Pesztyel, a dekabristákból alakult Délit Társaság vezetője 1823-ban a Russzkaja Pravda
c. tervezetében már arról értekezett, hogy a népeknek ugyan joguk van az önállóságra, de a
nagy népeknek joguk van a jólvédettségre is. Ha pedig a kis államok önállóságra való joga
ütközik a nagy államok jólvédettségre való jogával, akkor a kettő közül ez utóbbi a fontosabb.
E gondolat azért fontos, mert először itt jelent meg az az ideológiai alap, amelyre hivatkozva
az ország későbbi történelme során az orosz vezetés annyiszor hivatkozott, amikor a
szomszédos országokban történő katonai beavatkozások mellett döntött. Korszakának
politikai és katonai realitásához igazodva maga Pesztyel is úgy gondolta, hogy a
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jólvédettséghez Oroszországnak meg kell szereznie Moldvát, a Kaukázust, Kirgíziát és
Mongólia egy részét is.259
A Pesztyel által definiált jólvédettség miatt volt szükség Közép-Ázsia és a Kaukázus
meghódítására annak érdekében, hogy az Indiát gyarmatosító Anglia és a Kaukázustól délre,
illetve a Balkánon még meglévő Ottomán Birodalom minél kisebb fenyegetést jelentsen. (…)
A jólvédettséghez vélt jog megteremtette az offenzív, terjeszkedő jellegű katonai politika
defenzívnek tűnő ideológiai alapját, amelyre most, a XXI. század elején is akadnak példák,
elsősorban a NATO fenyegetésre hivatkozva Ukrajnában vagy a Kaukázusban. A georgiai
majd az ukrajnai események során is megfigyelhető volt, hogy Oroszország a helyi orosz
nemzeti kisebbségek védelmére hivatkozva küldött katonákat más országok területére.
Átrendeződés a Szovjetunió végnapjaiban
Gorbacsov hatalomra kerülése után két programot hirdetett meg: a gazdaság élénkítését
szolgáló átalakítást (peresztrojka), és a nyílt párbeszédet lehetővé tevő nyitást (glasznyoszty).
Gazdasági sikerek híján azonban a rendszer legitimációját egyre nehezebb volt fenntartani, s a
kommunikációs elnyomás enyhülésével a rendszerellenes tömegmozgalmak immár hangosan
hallathatták hangjukat. Az ellenzéki erők ezek után antikommunista és nacionalista eszméket
tűztek zászlajukra. 1988-ra a szovjet központi hatalom a belpolitikában is csődöt mondott,
amikor a Hegyi Karabah miatt fellángoló azeri-örmény ellentétet már nem tudta elsimítani.260
Ami a változások vezetőit illeti, a volt szovjet hatalmi elitek maguk vezényelték le a
különböző antikommunista és nacionalista fordulatokat.261 1991. március 17-én a Szovjetunió
tagállamaiban népszavazást rendeztek a szövetség fenntartásáról.262 A szavazás 80%-os
részvétel mellett zajlott, és a szavazók 76,4%-a a fenntartás mellett voksolt (Ukrajnában
80%).263 A rendszer hanyatlása azonban fékezhetetlen volt, és a Szovjetunió 1991. december
26-én megszűnt létezni.
1991. december 8-án Breszt közelében (Belovezsszkaja Puscsa) Jelcin orosz, Kravcsuk ukrán
és Suskevics belorusz elnök aláírta a Szovjetunió helyébe lépő Független Államok
Közösségének alapítóokmányát.264 A volt szovjet tagköztársaságokban kibontakozó
modernizációs folyamatot a nyugati szakértők (IMF) meglehetősen ígéretesnek látták, s úgy
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gondolták, hogy a piaci folyamatok – beleértve a gazdaságtalan iparágak csődjét is –
maguktól megoldják a gazdaság problémáit. Az 1990-as houstoni csúcsértekezleten a Hetek
felkérték az IMF, a Világbank, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és az
EBRD szakembereit, hogy egy tanulmány keretében készítsék el a szovjet rendszerváltás
programját.265 Az exportorientált gazdaságpolitika azonban a Kelet és Nyugat közötti
technológiai szakadás következtében nem volt megvalósítható, így a volt szovjet térség
integrációja a világgazdaságba lehetetlennek tűnt.
Gorbacsov 1989. decemberében Máltán ugyan feladta Kelet-Európát, de állítása szerint
ígéretet kapott arra is, hogy a NATO a Varsói szerződés tagállamait nem kísérli meg
integrálni, viszont erről írásos dokumentum – amerikai szándékra – nem készült.266 A 90-es
években Oroszország világpolitikai leértékelődésének jele volt az is, ahogyan Jugoszlávia
újrafelosztása zajlott: Németország Horvátországot, az USA Boszniát, Oroszország pedig
Szerbiát vette „védelmébe”.
Kelet-Európa és az EGK/EU kapcsolatai a Szovjetunió felbomlása után
A téma vizsgálata során különbséget kell tenni az orientáció és az integráció között, valamint
külön vizsgálom a gazdasági, a politikai és a katonai közeledést is.
A Szovjetunió felbomlása és a Független Államok Közösségének létrehozása után a volt
szovjet utódállamok 1993-ban kerültek az Általános Preferenciarendszer (GSP) hatálya alá,267
amely lehetővé tette, hogy az Európai Gazdasági Közösség tagországai olyan országokkal is
kedvezményesen kereskedjenek, amelyek még nem teljesítették a WTO által megkövetelt
feltéteket.
Tekintve, hogy az EGK/EU nem rendelkezik önálló államisággal – és ebből kifolyólag önálló
geopolitikai tényező sem lehet – hanem kizárólag szuverén országok gazdasági
együttműködése, ezért a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok fejlesztése is
elsősorban gazdasági kellett, hogy legyen. Az együttműködés következő lépcsőfokát az
Partnerségi és Együttműködési Megállapodások (PCA) jelentették. Az EU Grúziával,
Moldovával és Ukrajnával 1994-ben, Belarusszal 1995-ben, Azerbajdzsánnal 1996-ban
Örményországgal pedig 1999-ben írt alá ilyen dokumentumot.
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Egy 2008-as lengyel-svéd kezdeményezés hatására 2009-ben indult útjára az EU Keleti
Partnerség programja. A 2008-as javaslat az Ukrajnával megkötni kívánt Kiterjesztett
Partnerségi Megállapodást (EPA) vette alapul, amelyhez hasonló – a beterjesztő
külügyminiszterek álláspontja szerint – más kelet-európai tagországok esetében is előremutató
kezdeményezés lehetett volna. Az eredeti elképzelés szerint a KP Oroszország esetében is
alkalmazható lett volna.268 A KP az Európai Szomszédságpolitika része lett, s az EU a KP
tagországait egyenlő bánásmódban részesítette a Déli Szomszédság tagjaival.269 2011 óta a
„more for more” elv alapján az ENP minden korábbinál rendszerszerűbb megközelítésben
szabályozza az EU és partnerei kapcsolatát.270
A „more for more” elv alapján az egyes országok a teljesítményük szerinti elbírálásban
részesülnek, ami egységes helyett személyre szabott megoldásokat jelent. Ennek alapján a
legjobban teljesítő KP országokat az EU-ban gyakran illetik „éltanuló” jelzővel. Közéjük
tartozik Ukrajna, Georgia és a legutóbbi időkig Moldova, a lemaradók közé pedig Belarusz,
Örményország és Azerbajdzsán, amely – a szenhidrogén exportjából származó bevételinek
köszönhetően – a többi KP tagnál jóval nagyobb külpolitikai mozgástérrel rendelkezik.
Minszk részéről ugyanakkor egyre gyakrabban hangzik el a vád, hogy a jobban teljesítő
országok eredményeit az EU emberi jogi deficitre hivatkozva időről időre figyelmen kívül
hagyja, s így nem biztosítja számukra az őket megillető státuszt.
Fontos leszögezni, hogy a hat érintett ország számára a KP tagság nem jelent tagsági
perspektívát, az EU kelet-európai bővítése jelenleg nincs napirenden. Ukrajna esetében (ahol
a nyugati integráció a legelőrehaladottabb státuszban van, és az ország vezetése időről időre
kifejezi óhaját az EU-csatlakozás iránt) is legalább két évtizedre taksálják még, mire az orszég
EU tag lehet. A 2016 tavaszi holland népszavazás legfontosabb üzenete is az volt, hogy a
kereskedelmi együttműködés ellenére a nemmel szavazók nem akarnak szorosabb
kapcsolatot.
Oroszország viszonya a nyugati integrációhoz
Az 1989. decemberében tartott Máltai csúcs azzal vonult be a történelembe, hogy véget vetett
a jaltai konferencián elfogadott világrendnek és ezzel együtt a hidegháborúnak is. A találkozó
formális napirend nélkül, zárt ajtók mögött zajlott, s az elhangzottakról nem készült
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záródokumentum, csak sajtótájékoztatót tartottak a felek.271 A találkozó után tartott
sajtótájékoztatón Gorbacsov biztosította amerikai partnerét, hogy a Szovjetunió KeletEurópában nem fog beavatkozni egy esetlegesen végbemenő demokratikus átalakulás
(rendszerváltás) esetén, de csak abban az esetben, ha az Egyesült Államok és a NATO is
vállalja a semlegességet.272 Mindez azért fontos, mert napjainkban az orosz politika
rendszeresen hivatkozik egy olyan szóbeli ígéretre, amelyet az amerikai fél tett arra
vonatkozóan, hogy a szovjet katonai kivonulás után a közép európai tagállamok nem
kaphatnak NATO tagságot. (Ezt az ígéretet a nyugati források egy része eleve tagadja, egy
másik része azonban elismeri, de hozzáteszi, hogy az mindössze 1990 elejéig volt érvényes,
mert később visszavonták. Mindenesetre 2014-óta a NATO hivatalos álláspontja az, hogy
nincs rá bizonyíték, hogy ilyen ígéret valaha is elhangzott volna.)273 A ’90-es években
keletkezett hatalmi vákuumban azonban 1999-ben erre sor került, s a NATO határai sokkal
közelebb kerültek Oroszországhoz. A fenti események sorában az orosz politika számára
különösen fájó volt a Balti államok 2000-ben bekövetkezett NATO csatlakozása, hiszen ezek
nem pusztán szocialista puffer-államok voltak, hanem egyben korábbi szovjet tagállamok is.
A kilencvenes évek válságos időszakában Oroszország képtelen volt rá, hogy a nemzetközi
konfliktusokban és játszmákban egy, a korábbihoz hasonló, nagyhatalmi szerepet játsszon, de
a helyzet Vlagyimir Putyin elnökké választásával, és az ezredforduló utáni gazdasági
konjunktúrának köszönhető pénzforrások bővülésével ismét fordulatot vett. Az orosz politika
számára egyértelművé vált, hogy a nyugati orientáció a többi kelet-európai volt szovjet
tagállamban és a Kaukázusban is reális lehetőség.
Bár a NATO bővítésére Oroszország érdekeinek figyelembe vétele nélkül került sor, sokáig
úgy tűnt, hogy gazdaságilag Moszkva szívesen együttműködne a Nyugattal, amelyet az 1997ben megkötött EU-orosz Partnerségi és Együttműködési Megállapodás (PCA) is
alátámaszt.274 Sőt, Borisz Jelcin 1994-ben még Oroszország európai integrációját is
lehetségesnek tartotta,275 a PCA keretében pedig évente két alkalommal tartottak felsőszintű
találkozókat.

Az

együttműködés

következő

lépésének

Brüsszel

az

Európai

Szomszédságpolitika (ENP) kiterjesztését tekintette, de Moszkva ódzkodott tőle, hogy olyan
országokkal essen egyenlő elbírálás alá, amelyek fölött egykoron hegemón volt. Ehelyett az
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orosz fél egy külön-megállapodás aláírását tartotta elfogadhatónak, amelyben Moszkva
Brüsszel egyenrangú partnere lehet.276 Az EU 2004-es bővítését Oroszországban már
aggodalommal figyelték, s a legkevésbé sem örültek annak, ahogyan az EU az ukrán
narancsos forradalomhoz viszonyult. Moszkvában úgy látták, hogy az emberi jogokra és a
szólásszabadságra hivatkozva az orosz érdekek visszaszorítása folyik.
A jelenlegi orosz megközelítés szerint – amely az EU-t egyértelműen az Egyesült Államok
közeli szövetségesének tekinti – a politikai, gazdasági és katonai közeledés minden formája
veszélyt jelent a saját, térségi pozícióikra nézve. Moszkva szerint az EU által fejlesztett
gazdasági kapcsolatok és a civil szféra támogatása csak a politikai befolyást erősítik, amely
egyenes út a katonai integráció felé. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter először 2009-ben
vádolta meg az Európai Uniót, hogy a KP nem egyéb, mint a befolyási övezet kiterjesztésének
eszköze.277 2015-ben, a Rigai Csúcs előtt Lavrov már egyértelműen arról beszélt, hogy a KP
törekvései nem sérthetik Oroszország érdekeit.278
Mivel a jelenlegi, problémákkal terhelt EU-orosz viszony a KP lehetőségeit is beszűkíti,
elengedhetetlen, hogy szót ejtsek a kapcsolatok javításának szükségességéről. Ha el is
fogadjuk a tényt, hogy Moszkva nem érdekelt a térség országainak nyugati orientációjában,
fontos, hogy hangsúlyozzuk: a KP semmiképp’ sem oroszellenes. A korrupcióellenes harc, a
transzparencia érdekében tett erőfeszítések, a közlekedési és energetikai infrastruktúrafejlesztési projektek, az államigazgatási reform valamint a befektetési környezet javítása
kizárólag a térség modernizációjára irányulnak. Politikai felelősség kérdése, hogy a
folyamatban minden fél meglássa a saját számára elérhető lehetőségeket és képes legyen
kihasználni azokat.
A nyugati és a keleti integráció közötti átjárást és hídépítést azonban több körülmény is
nehezíti, amelyek közös gyökere a két tömb gazdasági fejlettsége között lévő óriás szakadék.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az EU vállalatai – az alkalmazott fejlettebb
technológiának köszönhetően – olcsóbb vagy jobb minőségű árukat és szolgáltatásokat
állítanak elő, mint az EGU országainak gazdasága. A külkereskedelmi korlátozások teljes
lebontása azt eredményezné, hogy a nyugati áruk és szolgáltatások még a saját piacukról is
kiszorítanák a kevésbé versenyképes helyi cégeket, amit egyetlen ország sem engedhet. Ennek
következménye az is, hogy WTO csatlakozás után – a korábbi védővámok helyett –
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Oroszország új importfékező intézkedéseket vezetett be, amelyekkel megvédhette piacát és
termelőit. Legutóbb Moldova esetében figyelhettük meg, hogy a DCFTA bevezetésével
párhuzamosan a továbbra is FÁK tag ország orosz exportlehetőségei szinte eltűntek, hisz félő
volt, hogy korlátozások nélkül az EU versenyképesebb termékei e szűk résen keresztül mégis
orosz piacra kerülhetnének.
Orosz integráció-alternatívák
A varsói szerződés és a KGST felbomlása után Moszkva sosem adta fel teljesen nagyhatalmi
ambícióit, s legalább regionális szinten törekszik hegemón státuszának fenntartására, sőt,
erősítésére. E cél megvalósításának eszközei közé tartozik, hogy a befolyási övezetét
Oroszország – nyugati mintára – megpróbálja integrálni, egyfajta párhuzamos, közös térséggé
szervezni.
A Szovjetunió felbomlása után a gazdasági integráció első lépése a Független Államok
Közösségének megalapítása volt, amelybe a balti országok kivételével, akik 1991 után
azonnal Nyugat felé fordultak, minden volt szovjet köztársaság belépett. A politikai
orientációváltások miatt a FÁK az ezredforduló után túlhaladottá vált és új együttműködésre
volt szükség.279 2007-ben Oroszország Belarusszal és Kazahsztánnal tárgyalásokat kezdett
egy szorosabb gazdasági szövetség létrehozásáról, majd a 2009-es minszki csúcstalálkozó
után 2010. július 1-től a Vámunió megkezdte működését.280 A Vámunió létrehozása után a
három tagország vezetői 2014-ben, Asztanában aláírták az Eurázsiai Gazdasági Unió281
létrehozásáról szóló dokumentumot, így az EGU 2015. január 1-én megkezdhette működését.
Az EGU esetében az egyik legfontosabb cél a többi tagországhoz képest fejlett és abszolút
értékben is jelentős mezőgazdasági és ipari teljesítménnyel bíró Ukrajna integrációja volt, de
ez 2013. után ellehetetlenült.282 Örményország viszont, amely 2013-ban még az EU-val
készített elő szabadkereskedelmi megállapodást, 2014-ben mégis az EGU-hoz csatlakozott.
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közül a Vámunió mellett meg kell még említeni az Eurázsiai Gazdasági Közösséget (EGK) és a 2003ban, Jaltán alapított Eurázsiai Gazdasági Térséget (EGT), amelynek az Államközi Tanács formájában
már saját intézményrendszere is volt. (Vigóczki 2016)
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Mindez azt jelenti, hogy a KP tagországok közül kettő esetében az elsődleges orientáció
orosz. Bár – elsősorban belorusz kezdeményezésre – időről időre felmerül, hogy az EU és az
EGU intézményesítse kapcsolatait, Moszkva közel-külföldi politikája miatt Brüsszel az elmúlt
években ezt nem tartotta időszerűnek.
Miután világosság vált, hogy a hidegháború végén csak a Varsói Szerződés keretében
szerveződő együttműködés szűnt meg, a NATO azonban nem, Oroszország vezetése úgy
érezte, hogy továbbra is szükség van egy Moszkva által irányított alternatív védelmi
szövetségre. A FÁK megalapítása után nem sokkal, 1992. május 15-én írták alá a Kollektív
Biztonsági Szerződés (KBSzSz/CSTO) alapító szerződését. A szerződést 5 évre kötötték,
majd 1997-ben még egyszer meghosszabbították azzal a céllal, hogy garantálja a FÁK
tagországok biztonságát és területi sérthetetlenségét. 2003-ban reformra került sor és a felek
Chisinauban létrehozták a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetét.283 A minszki
székhelyű szervezet a KP tagországok közül jelenleg Belaruszt és Örményországot tudhatja
tagjai sorában, miután Azerbajdzsán és Moldova 1999-ben kiléptek, mivel jövőjüket
Moszkvától függetlenül, az 1997-ben alapított GUAM/GUUAM keretében képzelték el.284
A keleti partnerség célja és gazdasági háttere
Az Európai Szomszédságpolitika (ENP) összesen 16 EU-n kívüli országot érint az EU déli és
keleti oldalán. Az ENP-n belül az EU és a hat kelet-európai volt szovjet tagköztársaság
kapcsolatát a Keleti Partnerség politika (EaP/KP) szabályozza. A KP nem csak politikai
közeledést és jogharmonizációt, hanem jelentős pénzügyi támogatást is jelent. A támogatások
és hitelek célja, hogy a hat Kelet-Európai ország államigazgatási rendszerét, illetve befektetői
és működési környezetét fejlesszék, ezáltal vonzóbbá téve azt a potenciális külföldi
tőkebefektetők számára. Az alábbi elemzést nagyban nehezítette, hogy bár a KP projektek
finanszírozására egyértelműen rendelkezésre áll egy önálló alap (ENI), de emellett számos
egyéb forrásból kapnak még támogatást az említett országok. Ezek egyike a V4 országok által
létrehozott ODA, amelybe Magyarország is befizet. A fentiek mellett ki kell emelni, hogy a
KP kiadások jelentős része egyben befektetési is a jövőbe, hiszen az infrastruktúra-fejlesztési,
energetikai, államigazgatási, korrupcióellenes és képzési programok célja egy jövőbeni
sikeres (gazdasági) együttműködés alapjainak lefektetése. Nem hallgatható el az a körülmény
sem, hogy a KP által finanszírozott projektek megvalósításában az EU tagországainak
vállalatai is jelentős szerepet vállalnak, komoly megrendelésekhez és profithoz jutva ezáltal.
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A KP azonban nem csak gazdasági, de geopolitikai projekt is, amely Oroszországban komoly
aggodalmakat szül. Moszkva álláspontja szerint a KP nem egyéb, mint az USA oltalma alatt
álló EU érdekszférájának további kiterjesztése Oroszország irányába és rovására. E
megközelítés különösen Ukrajna példáján érhető tetten, ahol az országba áramló közel 13
milliárd Euro ODA285 és 10 milliárd Euro FDI az elmúlt években gyökeres orientáció-váltást
eredményezett.
Az ENP pénzügyi fedezetét 2007. és 2013. között az Európai Szomszédsági és Partnerségi
Támogatási Eszköz (ENPI), 2014. óta pedig az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz
(ENI)286 biztosítja. Az ENPI keretösszege 11,2 milliárd Euro287 volt, amelynek 95%-át
nemzeti és nemzetközi (multi-country) projektekre, 5%-át pedig határmenti együttműködésre
lehetett felhasználni. Az ENI keretösszege 15,4 milliárd Euro, amelyből bilaterális- és
regionális együttműködéseket, ösztöndíjakat és befektetési együttműködéseket, valamint
határmenti fejlesztéseket finanszíroznak.288
Az ENPI keretében 2010 és 2013 között 2,5 milliárd Euro forrás jutott KP projektek
finanszírozására.289 A KP 2014. óta 3 fő területen finanszíroz projekteket: államigazgatás és
jogrendszer, vidékfejlesztés és mezőgazdaság, oktatás és civil társadalom.290
Ország

Összeg (millió Euro)

Azerbajdzsán

77-94

Belarusz

71-89

Georgia

335-410

Moldova

335-410

Örményország

140-170

Ukrajna291

1.500292

3. táblázat: Az ENI keretösszege 2013 és 2017 között (saját szerkesztés)
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Az ENI támogatások mellett a KP-ban jelentős szerepet játszik az Európai Befektetési Bank
(EIB)

hitelcsomagja

is,

amelynek

keretében

2014-ig

(többnyire

infrastrukturális

fejlesztésekre) az alábbi összegeket folyósították:293
Ország

Összeg (millió Euro)
25

Azerbajdzsán:
Belarusz

-

Georgia:

493

Moldova:

606

Örményország:

207

Ukrajna:

3.087

4. táblázat: EIB hitelek a KP tagországok részére 2014-ig (saját szerkesztés)
2014-ben az EIB további 1,2 milliárd Euro forrást helyezett ki a KP országokba, ebből 940
millió Euro Ukrajnába került. 2014 és 2020 között az EIB további 4,8 milliárd Euro
hitelkihelyezésre kapott mandátumot, amely az előző időszakhoz képest 26%-os bővülést
jelent, illetve – a saját kockázatra – további 5 milliárd Euro is kihelyezhető.294 A hitelezett
területek közé tartozik a helyi magánszektor (különös tekintettel a KKV szektorra), az
infrastruktúrafejlesztés (közlekedési és energetikai), valamint a környezetvédelem és a
klímaváltozás elleni harc.
A Keleti Partnerség országaiban az EBRD is aktív hitelezési tevékenységet folytat. A 14,8
milliárd Euro hitel pedig további 20 milliárd Euro FDI-t vitt a régióba.295
Ország

Hitel

Megvalósult projektérték

(millió Euro)

(millió Euro)

Azerbajdzsán

1.600

6.600

Belarusz

1.300

1.900

Georgia

1.800

5.200

Moldova

900

1.600

Örményország

652

1.300

8.600

18.700

Ukrajna

293

European Investment Bank 2015
EU Committe of the Regions 2015
295
EBRD 2013
294

103

5. táblázat: EBRD hitelek a KP tagországok részére, valamint a hitelekkel együtt érkező
tőkebefektetéseknek köszönhetően megvalósult projektek összértéke (saját szerkesztés)
A kihelyezett összegek több mint felét infrastrukturális és energetikai projektek
finanszírozására fordították. A projektek és az együttműködés deklarált céljai közé tartoznak
az államszervezet reformja, az önállóság erősítése (Oroszországtól), valamint a befektetői
környezet javítása annak érdekében, hogy a nyugati FDI könnyebb és vonzóbb célpontnak
lássa a régió országait.296

Összefoglalva elmondható, hogy 2013 óta a támogatás és

tőkebefektetés együttes összege mostanra meghaladja a 45 milliárd Eurot:

6. táblázat: KP támogatások és hitelek (millió Euro)297
Bár pontos adat nem áll rendelkezésre, elmondható, hogy a KP tagországok lényegesen
kevesebb forráshoz jutnak, mint az EU déli szomszédjai: az arány megközelítőleg 35-65%.
Ennek egyik oka, hogy az EU tagországainak külpolitikai preferenciái határozzák meg a
partnerországok érdekérvényesítő képességét: Franciaország és Olaszország inkább a Déli
Szomszédságot, míg Németország, Svédország és Lengyelország inkább a Keleti Partnerséget
támogatja.
Belarusz és Örményország
Örményország és Belarusz közös vizsgálatát az indokolja, hogy jelenleg mindkét ország
esetében erősebb az orosz befolyás, mint a nyugati orientációs törekvések. A Szovjetunió
felbomlása után mindkét ország a FÁK tagja lett, napjainkban pedig részei az Eurázsiai
Gazdasági Uniónak. Az Európai Gazdasági Közösséggel mindkét ország kapcsolatainak
kezdete 1994-re datálható. Belarusz viszonya az EU-val egészen a legutóbbi időkig hűvös
maradt, miután az ellenzék elnyomása és egyéb emberjogi problémák miatt Brüsszel
296
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folyamatosan heves bírálatokkal illette a Lukasenko rezsimet. A távolságtartást mi sem
jellemzi jobban, minthogy Belarusz csak 2015-ben csatlakozott a KP-hez.1995-ben ugyan
tervben volt az Együttműködési és Partnerségi Megállapodás (PCA) aláírása, de ezt az EU
sosem ratifikálta, így a két fél kereskedelmi kapcsolatait a legutóbbi időkig az EGK és
Szovjetunió között megkötött Általános Preferenciarendszer szabályozta. Az EU 2006.
decemberében kilátásba helyezte, majd 2007-ben kivonta Belaruszt a GSP hatálya alól, mivel
az nem biztosította a munkavállalók gyülekezési szabadságát. 298 A kapcsolatok normalizálása
2008 és 2010 között került sor, amelynek részeként 2009-ben az Európai Bizottság irodát
nyitott Minszkben.299 Belarusz – az ország politikáját meghatározó orientációból kifolyólag –
küldetésének tekinti, hogy hidakat építsen az EU és az EGU között, amelynek keretében
2011-ben kezdeményezte a KP üzleti fórum megalapítását. Az EU-hoz való közeledés során
Minszk nem feledkezhet meg arról, hogy gazdasága jelentős részben az orosz piac
kiszolgálására épül, nélküle életképtelen lenne.
Örményország számára – a török szomszédság miatt – kiemelt fontossággal bír Oroszország
szövetsége, ezért az ország a KBSzSz-ben és az EGU-ban is tagsággal rendelkezik. Az alig
30.000 km2 alapterületű, 3 millió lakossal rendelkező ország ráadásul Azerbajdzsánnal is
háborúban áll, amelyben szintén szüksége van Moszkva támogatására. A külkereskedelemben
azonban Oroszország mindössze 15%-os részesedéssel rendelkezik, amely mellett az Egyesült
Államok és Belgium számítanak még jelentős partnernek. Az EU jelenleg az örmény export
39,4%-át vásárolja meg, az ország importjából pedig 26,5%-kal részesedik,300 ami a nyugati
közeledésnek is ad bizonyos alapot. 2004 óta Örményország része az ENP-nek, 2009 óta
pedig a KP-nek. Bár 2013-ban tervben volt a DCFTA aláírása, erre végül nem került sor,
miután az ország 2015-ben csatlakozott az EGU-hoz. A jelenlegi tárgyalások az
együttműködések azon részeire fókuszálnak, ahol az összeegyeztethető az EGU tagságból
fakadó kötelezettségekkel. A kapcsolatokat egészen a közelmúltig az 1999-ben aláírt PCA
szabályozta, amelyet 2017. februárjában felváltott az EU-örmény szabadkereskedelmi
megállapodás (FTA).301 Az EU az ENPI-ből 2007 és 2013 között összesen 281,5 millió Euro
összeggel támogatta Örményország nyugati integrációját, 2013 és 2017 között pedig az ENI
terhére további 140-170 millió Euro támogatásra (+25 millió Euro ösztöndíjra) van lehetőség.
A DCFTA aláírásának meghiúsulását és az EGU csatlakozást sokan a KP egyik kudarcaként
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értékelik. Ennek oka lehet, hogy az EU a térségben alábecsülte az orosz gazdasági és katonai
befolyást, valamint nem tudott Jereván partnere lenni a nagorno-karabahi konfliktus és a
feszült török-örmény viszony Örményország számára elfogadható előmozdításában. Ezzel
szemben Moszkva hajlandó rá, hogy Jereván számára támogatást nyújtson.302
Georgia és Ukrajna
A 2016 őszi moldovai választások után már csak Georgia és Ukrajna számítanak a KP
éltanulóinak. 2017-ben mindkét ország esetében sor került a vízumkorlátozások feloldására,
illetve mindkét ország esetében érvényben van a DCFTA. Mindkét vizsgált ország
orientációja egyértelműen nyugati, s Moszkva befolyását mindketten csökkenteni igyekeznek,
köszönhetően a – szintén közös pontnak számító – katonai beavatkozások miatt. A fentiek
mellett ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy az orosz érdekszférától való függetlenedés sokak
szerint inkább ideológiai alapokon, semmint pragmatikus megfontoláson nyugszik. Moszkva
számára Ukrajna és Georgia nyugati orientációja nemcsak a kieső termelési potenciál és piac
miatt hátrányos, de jelentősen gyengíti Oroszország fekete-tengeri pozícióját is.
Ukrajna függetlenné válása után több mint egy évtizeden át képtelen volt rá, hogy az EU
külpolitikai fókuszába kerüljön: az országnak egyetlen közös határa sem volt az EU-val, és
Oroszország befolyása is túlságosan meghatározónak tűnt. A fordulópont 2004-ben érkezett
el, amikor a narancsos forradalom után úgy tűnt, hogy egy Lengyelországhoz hasonló átfogó
belső reformfolyamat után az ország akár a szövetség tagja is lehet.303 A közeledés jegyében a
PCA-t 2009-ben Társulási Megállapodás váltotta fel. Ugyanakkor, Ukrajna Oroszország
számára is kiemelt jelentőséggel bír: az ország dél-keleti részén található a Donyec-medence
(Donbasz), amely a XIX. század óta a régió egyik legfejlettebb iparvidéke, tengeri kijárattal.
Emellett nem hanyagolhatjuk el Ukrajna mezőgazdasági potenciálját és az ott élő – bizonyos
területeken, például a Krímben többségben lévő – orosz etnikai kisebbség méretét sem. A
gazdasági fejlettségéből és iparszerkezetéből fakadóan Ukrajna jól illeszkedne az orosz
gazdasági érdekszférába, ezért is volt az EGU egyik legfontosabb célja az ukrán integráció,
amely 2013-ban ellehetetlenült. A Szovjetunió romjain létrejött gazdasági együttműködési
rendszerből történő kiszakadás azonban sokba került Ukrajnának, és az ország
makrogazdasági helyzete 2015-re kritikussá vált. 2014 és 2015 között a két ország
kereskedelmi forgalma 80%-ot esett, 2016. január 1-től pedig Oroszország felfüggesztette a
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FÁK tagság keretében Ukrajna részére biztosított vámkedvezményeket.304 Az utóbbi két
évben azonban az EU segítségével sikerült elejét venni a visszaesésnek és növekedési pályára
állítani a gazdaságot, stabilizálni a nemzeti fizetőeszközt, megoldani az ország gázellátását
illetve új exportpiacokat találni. Jelenleg napirenden van a kelet-európai újjáépítés kereteinek
kidolgozása, amire szükség is van, hiszen a lakosság egyre inkább látható eredményeket
szeretne látni.
2016. január 1-én hatályba lépett a DCFTA is, amelynek keretében Ukrajna immáron
hozzáfér az EU piacaihoz, de komoly kihívás számra, hogy termékei a közös piacon alig
versenyképesek. A DCFTA-val az az EU sem lehet elégedett, hiszen Ukrajnában
közigazgatási reformra, a korrupció visszaszorítására és a befektetői környezet javítására van
szükség annak érdekében, hogy az EU vállalatai fokozhassák jelenlétüket az országban. Az
EU-ukrán gazdasági együttműködés a fentiekkel együtt meglehetősen aszimmetrikus: az EU
exportjának mindössze 1%-a kerül Ukrajnába, míg fordítva ez az arány 30% körül van. A
gazdaság fejlődési foka is eltérő, ezért az EU gyorsabban bontja majd le korlátait Ukrajna
előtt, mint fordítva, amelynek a teljes átalakulásra 15 év áll rendelkezésre.305
Georgia nyugati integrációja tekinthető a legelőrehaladottabbnak. A Szovjetunió felbomlása
után az ország még csatlakozott a Független Államok közösségéhez, valamint 1994-ben a
KBSzSz-hez is, de hamarosan inkább távolodni kezdett Moszkvától. 1997-től tárgyalásokat
kezdett, majd 1999-ben a GUAM alapító tagja lett. 2003-ban a rózsás forradalom a nemzeti
érzelmű Miheil Szaakasvilit juttatta az elnöki székbe, a korábbi szovjet káder, Eduard
Sevarnadze komolyabb ellenállás nélkül távozott a hatalomból és az országból is. A déloszétiai és abháziai területen 2004-tól már láthatóak voltak az etnikai konfliktus első jelei,
amelyet 2006-ban georgiai állampolgárok oroszországi kiutasítása, valamint a grúz borok
kitiltása követett.

2008 nyarán Dél-Oszétia és Abházia függetlenedett Georgiától, amire

kizárólag orosz támogatással lehettek képesek. A georgiai-orosz viszony azóta is fagyos, a két
ország között diplomáciai kapcsolat sincs, sőt, 2008-ban Tbiliszi úgy döntött, hogy 2009-től
kilép a FÁK-ból. A politikai kapcsolatok romlása a gazdasági együttműködést is megviselte,
amely főleg az energiaszektorban volt erős. Jelenleg Georgia immáron nem északi, hanem
dél-keleti szomszédjától, Azerbajdzsánból vásárol földgázt. Georgia külkereskedelmi
forgalma 2003 és 2013 között meghatszorozódott,306 amelyen belül az EU részesedése az
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importból 30%, az exportból pedig 20%-ra tehető. A DCFTA életbe lépésétől Georgia további
12% exportbővülést és 7,5% importnövekedést várhat.307
Az Oroszországtól való távolodással egyidejűleg Tbiliszi új szövetségeseket keresett. Katonai
szempontból igyekezett a NATO-hoz közeledni, amellyel először 1994-ben került kapcsolatba
békepartnerségi program keretében. 2003-ban a rózsás forradalom hevében az ország
csatlakozási szándékait is jelezte, de a 2008-as Bukaresti Csúcson Georgia végül nem kapott
meghívást a szövetségbe.308 Bár Georgiai folyamatosan lobbizik azért, hogy legalább a
csatlakozás előszobájába, a MAP programba bekerüljön,309 jelenleg az ország NATO
csatlakozása csak a hosszú távú, stratégiai célok között jelenik meg, de a következő egy-két
évtizedben nincs realitása.
Dacára annak, hogy jelenleg az EU csatlakozás nincs napirenden, az uniós kapcsolatokban
megfigyelhető közeledés jóval lineárisabb keretek között folyik. Az ENP keretein belül az
EU-Georgia Cselekvési Terv (action plan) elfogadására 2006-ban került sor. A 2012-ben
megkezdett tárgyalások 2013-as lezárása után 2014 júniusában sor került a Társulási
Megállapodás aláírására, amely 2016-ban hatályba lépett. A TM és a DCFTA után a
következő jelentős lépés a vízumliberalizáció volt. Az ország lakosságának mintegy 77%-a az
EU csatlakozást is támogatja, amelyre legkorábban egy évtized múlva kerülhet sor. Jelenleg
folyamatosan visszatérő feladat, hogy a kapcsolatokban folyamatosan sikerüljön konkrét,
látható eredményeket felmutatni, s ezzel is megőrizni a KP hitelességét.
Azerbajdzsán és Moldova
A KP tagországai közül két ország esetében az orosz, további két ország esetében pedig a
nyugati orientáció bizonyult meghatározónak. Azerbajdzsán és Moldova esetében azonban –
nagyon különböző okokból, amelyeket az alábbiakban igyekszem kifejteni – jelenleg nem
eldönthető, hogy mely pólus rendelkezik nagyobb befolyással.
Dacára annak, hogy Azerbajdzsán a Kaszpi-tenger partján, gazdag olajmezők közvetlen
közelében fekszik, a Szovjetunió fennállása alatt nem tartozott a szövetség fejlett vagy gazdag
tagjainak sorába (bár Grúziánál és Örményországnál akkor is iparosodottabb volt). Az 1991ben függetlenné vált országot a kilencvenes években kaotikus állapotok jellemezték: 1994ben Örményország elfoglalta a hegyi-karabahi területeket, Aliyev elnök ellen pedig még
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ugyanebben az évben, majd 1995-ben is puccsot kíséreltek meg, de az elnök mindkét esetben
képes volt megőrizni hatalmát. A külpolitikai orientáció eleinte Moszkva felé irányult, s az
ország 1993-ban a FÁK-ba, majd 1994-ben a KBSzSz-be is belépett, 1999-ben azonban
távozott onnan, s azóta a GUAM tagja.
Azerbajdzsán külpolitikájának további megértéséhez szót kell ejtenünk az ország
világgazdaságban elfoglalt pozíciójáról. 2014-ben Azerbajdzsán GDP-je 75,2 milliárd dollár
volt. A külkereskedelem volumene 25,7 milliárd dollár volt, az import pedig mindössze 13,9
milliárd dollár, ami 11,8 milliárd dollár többletet jelentett. Az exporton belül az exportált
nyersolaj értéke elérte a 22,4 milliárd dollárt, ami 87%-os arányt, vagyis rendkívüli iparági
kiszolgáltatottságot jelent.310 Az ország az olaj mellett jelentős földgázkészletekkel is
rendelkezik, amelyet azonban csak korlátozott mennyiségben képes kitermelni és piacra
juttatni. Miután a csecsen háború miatt Azerbajdzsán elvesztette hozzáférését az orosz
vezetékrendszerhez, az olajexport 2006-ban, a földgáz exportja pedig 2007-ben indulhatott
újra Európa felé,311 amelynek köszönhetően 2006. I. negyedévében az ország GDP-je 40,4%kal bővült.312 Azerbajdzsán legfontosabb kereskedelmi partnere jelenleg 39,44%-os
részesedéssel az EU, a FÁK országokkal folytatott kereskedelem aránya pedig 15,87%. (A
legfontosabb kereskedelmi partner Olaszország, Oroszország, Törökország, Németország és
Franciaország. Tehát, az energiahordozók kitermelése nagyban meghatározza az ország
külpolitikai mozgásterét. Ez nem csak a kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozik, de a
politikaiakra is, hiszen Bakunak két fő versenytárssal: Moszkvával és Teheránnal is meg kell
találnia a közös hangot még az olyan kérdésekben is, mint a Kaszpi-tenger alatti gázvezetéképítés. Emiatt az azeri külpolitika meglehetősen kiegyensúlyozott, vagyis igyekszik minél
kevésbé elköteleződni. Ráadásul, azerbajdzsán a térségben regionális vezetői aspirációkkal is
rendelkezik. A szép reményeket egyedül az energiahordozók világpiaci áringadozása
foszlathatja szerte. Az exportbevételek apadásának köszönhetően 1995 óta először, 2016-ban
ismét bekövetkező gazdasági visszaesés313 következtében érezhető volt az EU és a KP
források iránt tanúsított érdeklődés élénkülése.
Az EU Azerbajdzsánhoz fűződő viszonya meglehetősen ellentmondásos, ugyanis az
energiaszektorban kiépíteni kívánt stratégiai partnerség mellett Bakut az emberi jogok és a
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civil szervezetek helyzete miatt számos kritika éri Brüsszelből. 2013-ban és 2014-ben az EU
és Azerbajdzsán több fontos megállapodást is aláírt a beutazási könnyítésekről, a
visszafogadási eljárásról, valamint a Mobilitási Partnerségről. Ugyanakkor, az ország még
nem tagja a WTO-nak, és várat magára a Társulási Megállapodás, illetve az ennek részét
képező DCFTA is. Az akkori helyzetet jellemzi, hogy 2013-ban Azerbajdzsánnak még volt
akkora mozgástere, hogy a TM helyett inkább egy lazább együttműködést, Stratégiai
Modernizációs Partnerségi Megállapodást preferáljon. Baku számára az EU vonzerejét
csökkenti a katonai potenciál teljes hiánya, az EU tőkebősége, valamint gazdasági fejlettsége
viszont pozitívan esik latba. A csökkenő exportbevételek miatt nehezebbé váló gazdasgi
helyzet azonban felgyorsíthatja az ország WTO csatlakozását, valamint a DCFTA tárgyalások
is lendületet kaphatnak. A KP tagállamok esetében alkalmazott személyre szabott
megközelítéssel, valamint a „more for more” elv következetes alkalmazásával pedig az EU
minden bizonnyal komoly hangsúlyt helyez majd az általa képviselt demokratikus és
emberjogi értékek védelmére.314
Míg Azerbajdzsán a KP tagországok leggazdagabbika, addig Moldova gazdasági helyzete a
legrosszabbak közé tartozik egész Európában, s pontosan az ebben rejlő kiszolgáltatottság
teszi kérdésessé az ország integrációját. Volt szovjet tagállamként a kilencvenes években
Moldova először Oroszország felé orientálódott, így 1994-ben csatlakozott a FÁK-hoz, mivel
mezőgazdasági termékei számára a volt szovjet piac továbbra is megfelelő hely volt. Az
ország azonban nem lett KBSzSZ tag, hanem 1999-ben a GUAM-hoz csatlakozott. Mivel a
moldáv nép igen közel áll a románhoz, ezért Románia az ország nyugati integrációjának
elkötelezett külső támogatója lett. 2007-ben az ország lakosságának 72%-a támogatta az
ország EU-csatlakozását, így Vlad Filat kormánya idejére tehető (2009-2012) az EUmoldovai kapcsolatok aranykora, hiszen ekkor sikerült letárgyalni a Társulási Megállapodás
aláírását és ennek részeként a DCFTA-t is.315 A TM-et és a DCFTA-t végül 2013-ban sikerült
aláírni, és a sor került a vízumliberalizációra is. Ebben az időszakban Moldova egyértelműen
a KP mintaállam volt.
Mivel az ország lakosságának többsége nem csak a moldáv/román, hanem az orosz nyelvet is
jól beszéli, ezért a rendkívül kiszolgáltatott a 2009 óta egyre erősebb EU-ellenes, orosz nyelvű
propagandának.316 Ennek tudható be, hogy a nyugati integráció magas támogatottsága
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lassanként erodálódni kezdett. A problémát tetézte a szükséges reformok akadozó
végrehajtása, a burjánzó korrupció, valamint a nemzeti valutatartalék eltűnése (vagy inkább
eltűntetése).317 A DCFTA következtében megszűnő kereskedelmi korlátozások a gazdaságot
is megviselték, hiszen a beözönlő nyugati árukkal a helyi termelők nem tudtak versenyre
kelni. A fentiek mellett ráadásul 2011-től az orosz exportlehetőségek is beszűkültek,318 hiszen
Oroszország igyekszik megvédeni piacát az EU-ból érkező áruktól, amelyek a DCFTA
következtében Moldován keresztül esetleg bekerülhettek volna. E félelem nem alaptalan,
hiszen 2014-ben Moldova exportjának 18,1%-a került orosz piacra, amelyen belül a re-export
aránya 58% volt.319 A 2016-os választások után hatalomra kerülő pro-orosz államfő, Igor
Dodon feltett szándéka, hogy a rendkívül nyitott gazdaságú Moldova számára megfelelő
megoldást találjon. A jelenlegi cél a kapcsolatok rendezése Oroszországgal és az EGU-val
úgy, hogy közben a DCFTA-t se kelljen felmondani. Ennek eszköze nem a kettős tagság,
hanem egy szabadkereskedelmi megállapodás megkötése lehet Oroszországgal és az EGUval.320

Dodon ennek érdekében háromoldalú tárgyalásokat kezdeményezett Chisinau,

Brüsszel és Moszkva között, de ennek megvalósulási esélyét a jelen munka keretein belül
nem kívánom értékelni.
Moldova számára állandó politikai kihívást jelent a transznyisztriai helyzet kezelése, ahol
jelenleg orosz békefenntartók állomásoznak.321 A terület önmagában gazdaságilag nem
életképes, és – néhány kommunikációs üzenetet leszámítva – nem is rendelkezik önálló
államisági ambíciókkal. A fentiek mellett ugyanakkor kiválóan alkalmas a régiós orosz
érdekek megjelenítésére, legyen szó Moldováról vagy Ukrajnáról. Jellemző ugyanakkor, hogy
Transznyisztria önálló államisága a moldovai és a román politikában is téma, mivel a
moldovai-román unionizmus támogatói közül sokan úgy vélik, hogy ezzel könnyebbé
válhatna a két ország egyesülése. A motivációk között fontos megemlíteni, hogy míg a román
támogatókat főként nemzeti érzelmeik fűtik, addig a moldovai polgárokat a gazdasági
fellendülés, az EU-tagság és a NATO-csatlakozás lehetősége motiválja (hiszen a közös nyelv
ellenére létezik önálló, moldovai nemzettudat). 322
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Következtetések
A fentiek során megvizsgáltam a nyugati és a keleti integráció történetét, és főbb
célkitűzéseit. Az európai integráció a modern, demokratikus értékek képviselője, amely
tiszteletben tartja az emberi jogokat, a jogbiztonságot, harcol a korrupció ellen, partnereitől
pedig elvárja, hogy ezeket az értékeket tartsák tiszteletben. A konfliktusokkal terhet régiókban
ugyanakkor az EU vonzerejét csökkenti, hogy nem rendelkezik önálló államisággal és nem
katonai tényező, ami miatt képtelen rá, hogy szövetségeseinek ilyen típusú támogatást
nyújtson. Az EU – bár zászlajára tűzött számos egyéb értéket is, amelyért kiáll – elsősorban
gazdasági integráció, amely elsősorban a tagországai érdekeit képviseli. Mindez azt jelenti,
hogy partnerországaival kiemelt figyelmet fordít a közös üzleti lehetőségek kiaknázására,
amelyek sorába a KP tagországokban megvalósítandó fejlesztési projektek is beletartoznak. A
fejlesztések

fő

területei

a

közlekedési

és

energetikai

infrastruktúra-fejlesztés,

a

tőkebefektetések, amelyek célpontja a privatizálni kívánt állami vállalatok vagy egyéb, zöld
mezős beruházások.
A keleti integráció, amely történelmileg sokkal korábbi gyökerekkel rendelkezik és az elmúlt
évszázadokban igen sok megjelenési formáját láthattuk már (Orosz Birodalom, Szovjetunió,
FÁK), napjainkra sokat változott annak érdekében, hogy a modern, nyugati szövetség vonzó
alternatívája lehessen. Az EGU azonban továbbra is a moszkvai érdekek köré szervezőik,
amelyet mi sem bizonyít jobban, minthogy vita vagy jogharmonizációs kérdések esetén az
esetek túlnyomó többségében az orosz szempontok győzedelmeskednek. Az EGU-nak
azonban Kelet-Európában és Közép-Ázsiában is akad kihívója, ezért a szervezet rákényszerül,
hogy leendő tagjainak vonzó képet mutasson. Ennek egyetlen akadálya a orosz történelemben
is nyomon követhető közgondolkodás, amely a közel-külföldet szuverén országok helyett
hajlamos érdekszférának, befolyási övezetnek tekinteni. E gondolatmenetet igazolja a georgiai
és ukrajnai katonai konfliktus is, ahol a két ország nyugati integrációjának erősödését látva az
orosz határhoz közeli területeken Moszkva a saját biztonsága érdekében a kisebbségek jogaira
hivatkozva megerősítette befolyását. Bár katonai intervencióra nem került sor, Moszkva két
legközelebbi KP szövetségese, Belarusz és Örményország is erős politikai-katonai/védelmi
függésben van.
Bár számítottam rá, a hat KP tagország vizsgálata során nem sikerült összefüggést találnom a
tagországok társadalmi vagy gazdasági fejlettsége és az integráció iránya között.
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Ország

GDP (millió Usd)

GDP/fő (Usd)

Azerbajdzsán

53.047

5.496

Belarusz

54.608

5.740

Georgia

13.965

3.796

Moldova

6.568

1.848

Örményország

10.529

3.489

Ukrajna

90.615

2.115

7. táblázat: A KP tagországok teljes és egy főre jutó GDP-je (saját szerkesztés a Világbank
adatai alapján)323
A táblázat alapján is látható, hogy sem a gazdaság teljesítménye, sem a lakosság
életszínvonala – amelyre az egy főre jutó GDP-ből következtetek – nem befolyásolja az
országok politikai irányát. Bár a legnagyobb gazdasági teljesítménnyel és belső piaccal bíró
Ukrajna nyugat felé orientálódik, a második helyen álló Belarusz egyértelműen Moszkvát
választja. Azerbajdzsán, amelyik szintén erős gazdaságként jellemezhető, igyekszik megőrizni
függetlenségét. A legszegényebb országok között sincs hasonlóság: Moldova ingadozik,
Örményország az EGU-t választja, Ukrajna viszont a Nyugatot. Politikai elemzők ugyanakkor
figyelmeztetnek rá, hogy azokban az országokban, ahol az egy főre jutó GDP alacsony és a
lakosság nélkülözések közepette él, az elkeseredettség miatt termékenyebb táptalajra hull a
propaganda, s ezért az EU-nak törekednie kell rá, hogy a KP keretében látható eredményeket
tudjon felmutatni.
Ország

Versenyképesség

Az intézményrendszer

index

versenyképessége

40

64

Belarusz

55-61 (becslés)324

-

Georgia

66

40

Moldova

84

123

Örményország

82

76

Ukrajna

79

130

Azerbajdzsán

8. táblázat: A KP tagországok pozíciója a Világgazdasági Fórum globális versenyképességi
indexében (GCI), (saját szerkesztés)325
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Az orientációra a gazdaság versenyképessége sincs közvetlen hatással, bár meg kell jegyezni,
hogy a nyugati integráció gazdasági aspektusai a KP tagországok többségében nehézséget
okoznak. Azerbajdzsán kivételével a többi országban a DCFTA megkötése után is nehézkes
volt az EU piacaira történő kijutás, döntően versenyképességi okok miatt. Az EU vállalatai
ezzel szemben könnyedén bejutottak a KP országok piacára, nem kis nehézséget okozva ezzel
az eddig ott értékesítő, helyi cégeknek. A helyzetet megítélésem szerint kizárólag a közös
projektek oldhatják fel, amelyekben az EU-ból érkező tőke és tudás szövetségre léphet a KP
országok termelési kapacitásaival és piacával. Mivel az EU centrumországai Oroszországhoz
képest tőke és tudás tekintetében megkérdőjelezhetetlen fölényben vannak, ezért a két
szövetség között ezt és az ebben rejlő lehetőségek kiaknázását tekinthetjük a legfontosabb
különbségnek.
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Hatodik fejezet: Oroszország és a Visegrádi Együttműködés (V4)
országainak kapcsolata

Bár Közép-Európa, s ennek részeként Magyarország társadalmi-gazdasági szerkezete a
történelem során számos torzulást mutatott a nyugati mintákhoz képest, mégis inkább
„nyugatias alkatelemekkel rendelkezett”, s emiatt sosem tehette igazán magáévá a Keletről
érkező, sokszor erőszakos eszközökkel terjesztett mintákat és szellemi irányzatokat.326
Napjainkban Közép-Európa már kívül esik Oroszország érdekszférájának Moszkva által
kívánatosnak vélt határain, amelyet az orosz nyelv egyszerűen csak „közel-külföldként”
aposztrofál, s ismét Nyugat felé orientálódik, de a földrajzi fekvés teremtette kényszernek
köszönhetően nem hagyhatja figyelmen kívül azt. A XX. század keserű emlékei azonban
máig hatással vannak a közép-európai országok és Oroszország kapcsolataira, s inkább
gátolják, mint segítik a természetesnek és racionálisnak tűnő együttműködést. Vizsgálataimat
terjedelmi okok miatt Közép-Európa összes országa helyett a Visegrádi Együttműködés négy
tagországának Oroszország-politikájára szűkítem, s igyekszem átfogó képet adni a politikai,
gazdasági, védelmi és energetikai kapcsolatok helyzetéről és fejlődési irányáról. A kutatást
magyar és angol nyelvű médiaelemzés segítségével végeztem el.
Történelmi előképek
Oroszország, illetve 1917. előtt az Orosz Birodalom, valamint a közép-európai birodalmak,
államok kapcsolatai több évszázadra nyúlnak vissza, azonban kimutatható, releváns hatása
napjaink történéseire, viszonyaira csak a II. Világháborút követő eseményeknek van. 1945.
február 4. és 11. között a szövetséges államok találkozót rendeztek Jaltában, ahol szóba került
Közép-Európa sorsa is. A konferencia valódi nyertese egyértelműen a Szovjetunió volt,
hiszen Sztálinnak sikerült olyan ígéreteket kicsikarnia, hogy az általa felszabadított területek a
szovjet érdekszférába kerüljenek.327 Bár Jaltában – a háború aktuális kihívásai miatt – még
kevés szó esett az érdekszférák konkrét határairól, egy 1944-es moszkvai találkozó
folytatásaként328 1945 nyarán Potsdamban már valódi döntés született arról, hogy a középeurópai országok mely nagyhatalom fennhatósága alá kerülnek.329 Az országok felosztása
során Sztálin és Churchill is világos célokkal rendelkezett: egy esetleges újabb nyugati
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támadás esetére a szovjetek minél nagyobb ütközőzónát szerettek volna kialakítani KözépEurópában, Nagy-Britannia viszont Görögországot kívánta a nyugati érdekszférában látni.
Mivel azonban a nagyhatalmi érdekek nem egyeztek a felosztott területeken élő népek szabad
akaratával, így a megvalósítás csak erőszakos eszközökkel, antidemokratikus módon
történhetett.
A II. Világháború után egy néhány éves átmeneti időszak után, amely végére
Lengyelországban, Magyarországon és Csehszlovákiában is kommunista kormányok kerültek
hatalomra, megkezdődött a közép-európai országok politikai, gazdasági és katonai egységgé,
tömbbé alakítása. Az egységes gazdasági térség, közös piac létrehozása 1949. januárjára
tehető, amikor a Szovjetunió kezdeményezésére hat ország létrehozta a Kölcsönös Gazdasági
Segítség Tanácsát (KGST).330 A KGST célja – a gazdasági termelés hatékonysága és célhoz
rendelése mellett – az volt, hogy alternatívát mutasson a Nyugat-Európában folyó újjáépítés
mögött álló Marshall-tervvel szemben. A KGST keretein belül azonban voltak valódi
eredmények is, amelyek közül – napjainkra – az energetikai infrastruktúra kiépítése a
legfontosabb. Természetesen az elkészült, sugaras szerkezetű áram és szénhidrogén-szállító
eszközök arra épültek, hogy a szovjet exportot eljuttassák a régió országaiba.
A szovjet érdekszférába tartozó országok katonai integrációjára 1955-ben, a Varsói Szerződés
aláírásával került sor. A szövetség hivatalosan a NATO ellenpontja volt, illetve egy esetleges
nyugati támadás esetén funkcionált volna, a valóságban azonban a szovjet hegemóniát és a
szocialista országok lojalitását hivatott megerősíteni.331 A vizsgált országok lakosságának
körében megfigyelhető orosz-ellenes attitűd történelmi gyökerei a XX. század második
felében is egyértelműen meghatározhatók, hiszen 1956-ban Magyarországon, 1968-ban pedig
Csehszlovákiában került sor szovjet, illetve a második esetben nemzetközi katonai
intervencióra. A Lengyel Népköztársaságban nem történt külföldi katonai beavatkozás, de a
szocialista rendszer és a keleti orientáció – történelmi okokból – sosem élvezett társadalmi
támogatottságot.
A 80-as évek második felére a Szovjetunió gazdasága komoly válságba került. s ennek
köszönhetően csökkent nemzetközi befolyása és katonai elrettentő ereje. A helyzetet
kihasználva mindhárom vizsgált közép-európai országban megtörtént a politikai és gazdasági
rendszerváltás, a Varsói Szerződés és KGST pedig 1991-ben megszűntek. A változások
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hevében kialakuló eufórikus hangulat azonban nem tarthatott sokáig, hiszen a volt szocialista
országoknak komoly gazdasági nehézségekkel kellett szembesülniük. Világossá vált, hogy a
szovjet felvevőpiac vásárlóerejének összeomlásszerű csökkentését nem pótolhatja azonnal
nyugati export, hiszen a tőkés országok iparának technológiai színvonalával a közép- és keleteurópai gazdasági szereplői nem versenyezhettek.
Az integráció szükségessége gyorsan kirajzolódott, hiszen a gyenge belső kereslet miatt a
közép-európai gazdaságok mindegyike exportfüggő. Az adott helyzetben az egyetlen
megoldás a regionális együttműködés volt, ezért a Visegrádi Együttműködés tagországai
1992-ben létrehozták a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást (CEFTA). A
CEFTA létrehozásának célja nem csak a tagországok közötti kereskedelem fejlesztése, de a
nyugati integráció felgyorsítása is volt. A várakozásokkal ellentétben a vásárlóerő
elégtelenségéből kifolyólag a CEFTA tagországok egymás közötti külkereskedelmi volumene
nem indult növekedésnek. A CEFTA létrejötte azonban mégis hasznosnak bizonyult, hiszen a
EU-csatlakozásra váró országok néhány kérdésben így közösen tudtak megállapodni az
unióval.332
Az 1989-es Máltai csúcs és a KGST 1991-es megszűnését követően Közép-Európában
hatalmi vákuum keletkezett, de csak kevesebb, mint egy évtizedre. A NATO már 1997-ben
meghívta Magyarországot, Lengyelországot és Csehországot, hogy 1999-ben csatlakozzanak
a szövetséghez, 2004-ben pedig a Visegrádi Együttműködés negyedik tagállama, Szlovákia is
NATO-tag lett, négy további közép-európai országgal együtt. Tekintve, hogy Oroszország – a
máltai csúcson elhangzottak alapján – bízott Közép-Európa semlegességében, a bővítési
folyamat Moszkvában meglehetősen hűvös fogadtatásra talált.333 Az orosz álláspont szerint
ugyanis a hidegháború idején a NATO létrehozásával az Amerikai Egyesült Államok NyugatEurópát tette meg első védelmi vonalává, amely most egy újabb, közép-európai sávval bővült,
közelebb kerülvén Oroszország határaihoz. Az újonnan csatlakozott országok számára viszont
ésszerű lépésnek tűnt a NATO-csatlakozás, hiszen haderejük nagyságrendekkel alatta volt
Oroszországénak, amely, ha nem is jelentett direkt fenyegetést, egyenrangú kapcsolatokat sem
ígért. A NATO-tagság emellett számos egyéb előnnyel is kecsegtetett, hiszen az a közös
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védelmi ernyő létrehozása mellett magában hordozta a fejlesztések és a korszerűsítés
lehetőségét is.334
A közép-európai országok teljes nyugati orientációjához a közös kultúra, a védelmi
együttműködés és az export mellett már csak a valódi gazdasági integrációra és a kapcsolódó
jogharmonizációs folyamatra volt szükség. A KGST megszűnése után eltűnő keleti exportpiac
után rövid időn belül nyilvánvalóvá vált, hogy a regionális együttműködés nem elegendő a
gazdasági fejlődéshez, ezért a közép-európai országok csatlakozása az Európai Gazdasági
Közösséghez (EGK) már a kilencvenes évek első felében felmerült. A csatlakozási
tárgyalások 1998-as megkezdése után 2004-ben 10 ország vált az Európai Unió tagjává.
Oroszország ebben az időszakban távolról figyelte a közép-európai eseményeket, hiszen a
csatlakozásra való felkészülésük időszakában – a saját gazdasági nehézségeiből kifolyólag,
különös tekintettel az 1998-as államcsődre – nem volt olyan helyzetben, hogy a nyugati
gazdasági integrációval szemben alternatívát kínálhatott volna. Kelet-Európában 1991. után a
Független Államok Közössége jelentette a gazdasági együttműködés kereteit, tagjai pedig
olyan volt szovjet tagköztársaságai lettek, amelyek nem reménykedhettek a nyugati integráció
lehetőségében.
A fent leírt geopolitikai és geogazdasági orientációváltásban szükséges tehát értékelni a
Visegrádi Együttműködés létrejöttét és működését. Az együttműködés első dokumentumát, a
Visegrádi Nyilatkozatot 1991. február 15-én írták alá Magyarország, Lengyelország és
Csehszlovákia képviselői, 1993-ban pedig Csehszlovákia kettészakadásával négytagúvá vált a
szervezet. A kezdeti elképzelések szerint a szövetséghez Románia is csatlakozott volna, de
erre végül az azt megelőző román belpolitikai események miatt nem került sor. 1991.
februárjában a KGST már végnapjait élte, beleértve a szovjet piac árufelvevő képességének
drasztikus csökkenését, ezért a közép-európai országok számára egy új gazdasági centrumhoz
való gyors közeledés létfontosságú volt. A V4-ek együttműködésének céljai ezért nem
lehettek mások, mint a demokratikus értékek és a nyugati integráció előmozdítása. A nyugati
integráció teljessé válásával a szövetség új célokat tűzött maga elé, amelyek közül ki kell
emelni a regionális együttműködést az EU határain belül, a közös érdekérvényesítést,
valamint a közös külpolitikai projekteket.335 A projektek pénzügyi fedezetét a tagok egyenlő
arányú befizetéseiből működő, 2003-ban létrehozott Visegrádi Alap biztosítja. A Visegrádi
Együttműködés a Visegrádi Alapot és a pozsonyi titkárságot leszámítva semmilyen egyéb,
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önálló intézményi struktúrával nem rendelkezik, mivel az alapításkor attól tartottak az
résztvevők, hogy egy önálló közép-európai intézményrendszer létrehozása nem segíteni a
legalapvetőbb célt, a minél gyorsabb nyugati integrációt.336 Egy piaci alapon működő középeurópai „kis-KGST” létrehozását Nyugaton sem ellenezték volna, de a megvalósítás
legnagyobb akadályát objektív okokból nem lehetett leküzdeni. Ez az akadály nem volt
egyéb, mint az a tény, hogy a vizsgált gazdaságok egyformák voltak, nem pedig egymás
kiegészítői. A tőke- és technológiahiány mindenhol egy centrumország-partner igényét vetette
fel, a szerény felvevőpiac pedig kevésnek bizonyult a térségben előállított exportjavak
elhelyezéséhez.337 A Szovjetuniót felváltó új, domináns gazdasági hatalom Németország
lett.338
Politikai kapcsolatok
A Visegrádi Együttműködés országai nemzetközi politikai kapcsolataikat főként közös, uniós
keretek között, valamint bilaterális szinten bonyolítják, a V4-es szövetség közös fellépése
Oroszország irányába nem meghatározó. Ugyanakkor, bár közös V4 fellépésre kevés példa
akad, a négy ország álláspontja és érdekei igen hasonlóak.339
A jelenlegi Oroszország-kapcsolatokat számos kérdés árnyalja, amelyek közül ki kell emelni
az energiafüggőség kérdését, a NATO-Oroszország szembenállást, beleértve a rakétavédelmi
rendszert és az ezzel szemben álló orosz katonai potenciált, a kelet-európai integrációs
érdekkonfliktusokat, valamint a térségbeli katonai konfliktusokkal kapcsolatban tapasztalható
megközelítésbeli eltéréseket.
A kétezre évek közepére Oroszország a gazdaság strukturális problémái ellenére (amelyek
vitathatatlanul csak 2013-tól éreztették negatív hatásukat) visszatért a világpolitika
színpadára, s regionális nagyhatalomként növelni kezdte befolyását a volt szovjet
tagállamokban. A georgiai és az ukrajnai események nem csak Közép-Európa, de a teljes
nyugati világ számára is egyértelműen jelezték, hogy Oroszország meddig tűri a NATO
expanzióját.340 Ráadásul, a katonai konfliktusok fenntartásával – még ha azok befagyott vagy
alacsony intenzitású konfliktusok is – Moszkva képes rá, hogy Ukrajnában, Moldovában,
Azerbajdzsánban és Örményországban is blokkolja a NATO csatlakozás folyamatát.
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A katonai konfliktusok közül a legsúlyosabb a 2014-től kibontakozott kelet-ukrajnai válság,
amely mögött a NATO és az EU álláspontja szerint is Moszkva áll. Emiatt az EU
büntetőszankciókat vezetett be olyan természetes és jogi személyek ellen, akik befolyással
bírnak az események alakulására. Az EU szankcióira Oroszország ellenszankciókat vezetett
be, amelyek többsége ez EU-ból érkező importot nehezíti. A legnagyobb károkat mindenhol
az agrárszektor szenvedte el, de az egyes országok politikai döntéshozói mégis eltérő módon
reagáltak a kialakult helyzetre. Lengyelország az orosz ellenszankciókat megtorlásnak
minősítette, s emiatt a keletkező exportkiesésért kártérítést kért az Európai Uniótól.341
Szlovákia és Magyarország viszont azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió vizsgálja felül,
hogy a szankciókon kívül milyen egyéb eszközökkel lehet még nyomást gyakorolni
Oroszországra. Mindez oda vezetett, hogy ugyan a V4 tagországok tartották ugyan magukat
az EU közös álláspontjához, de a belső fórumokon igen kritikusak voltak a kialakult
helyzettel kapcsolatban, amellyel önkéntelenül is az orosz érdekek védelmezőivé váltak. A
szankciók mellett a V4 tagállamok más területeken is eltérő állásponton vannak, mint az EU
magtérsége: elutasítóbbak a közel-keleti és észak-afrikai migrációval kapcsolatban, de
közülük többen is nyitottak az orosz atomenergia használatára.
A Visegrádi Együttműködés tagjai között jelenleg sincs egyetértés a Moszkvával ápolt
kapcsolatokat illetően: a legkritikusabb álláspont minden bizonnyal a földrajzilag
legveszélyeztetettebb fekvésű Lengyelországé, hiszen Varsó a szovjet időkből ismert
terjeszkedést és politikai elnyomást látja Moszkva regionális nagyhatalmi ambíciói mögött.
Csehország és Szlovákia igazodik az EU közös politikai irányvonalához, bár törekszik a jó
kereskedelmi kapcsolatokra, és nem ritkán találkozunk olyan politikusi nyilatkozatokkal, akár
köztársasági elnöki szinten is, amelyek igencsak Moszkva szája íze szerint valók. A legjobb
kapcsolatokat Oroszországgal minden bizonnyal Magyarország ápolja, amely bár szintén
igazodik az EU közös külpolitikai irányelveihez, de emellett minél szélesebb körű gazdasági
együttműködésre törekszik orosz partnerével, legyen szó energetikai vagy infrastruktúrafejlesztési projektek megvalósításáról.
A fentiek mellett Lengyelország és Magyarország esetében említést kell tennünk a két ország
Oroszország-politikájának belpolitikai mozgatórúgóiról. Lengyelország esetében az oroszellenes attitűd mögött felfedezhetjük a 2010. április 10-én történt légikatasztrófa342 keserű,
máig feldolgozatlan sokkélményét, amely miatt ma már mértékadó politikai körök is
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összeesküvés-elméletbéli hitüknek adnak hangot.343 Magyarország esetében 2010 óta a
hivatalos politikai álláspont több alkalommal is nyíltan kritizálta az EU központi döntéseit és
irányvonalát, így a szövetségen belül a legoroszbarátabb tagok közé tartozik. Emiatt Budapest
számíthat Moszkva jóindulatára, amely egyrészről szabad utat nyit a kapcsolatok erősítése
előtt, másrészről Nyugaton heves nemzetközi bírálatokat vált ki még úgy is, hogy a közös EU
és NATO álláspontot Budapest egyetlen alkalommal sem kérdőjelezte meg. E tapasztalatok
alapján megdőlni látszik az a kijelentés,344 amely szerint a baloldali kormányok jobban
hajlanak az Oroszországgal ápolt jó kapcsolat kialakítására, a jobboldali politikai erők pedig
inkább a távolságtartásra. Ehelyett inkább egy új típusú, pragmatikus megközelítésnek
lehetünk tanúi.
Gazdasági kapcsolatok
Napjainkban a Visegrádi Együttműködés országainak közös jellemzője a német kötődés: ez
jelenti a fő exportpiacot, innen érkezik a legtöbb befektetett tőke, jelentős a tudástranszfer és a
beutazó turisták száma is.345 A jelenlegi folyamat azonban egy 1991. óta tartó, két és fél
évtizedes átalakulási folyamat eredménye, amelyben Oroszország utóvéd-harcait vívja. A
gyakorlatban orosz részről mindez egy beszűkült exportportfóliót jelent, amelyben az
energiahordozók szerepe dominál. Szolgáltatások és tudás-intenzív gazdasági ágazatokból
származó termékek kivitelével csak ritkán találkozunk. A V4 országokból az import
mezőgazdasági (amennyiben a szankciók hatására ez még lehetséges) valamint gépipari
termékek behozatalára szorítkozik. Jellemző, hogy a Közép-Európából származó import
esetében a fő vonzerő a már meglévő kapcsolatrendszer, a viszonylag kis földrajzi távolság és
a relatíve alacsony ár, azonban a nyugat-európai exportőrök termékei általában
innovatívabbak és jobb minőségűek.
E tekintetben a helyzet nem sokat változott a KGST keretein belül folytatott
együttműködéshez, amikor a szocialista szatelitországok főként olyan termékeket exportáltak
a Szovjetunióba, amelyek a világpiacon aligha állták volna meg a helyüket. A „nyersanyagot
késztermékért” típusú együttműködés gazdaságilag egyértelműen hátrányos volt a szovjet
félnek, amely a nyomott áron történő nyersanyagexportért, és a rossz minőségű
késztermékimportért cserébe politikai lojalitást várt el partnereitől. A rendszerváltás után ez a
támogatás megszűnt, ami a politikai szabadság mellett azt is jelentette, hogy a közép-európai
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exportőrök Oroszországban elvesztették privilegizált helyzetüket, s versenyre kényszerültek a
jóval versenyképesebb, nyugat-európai vállalatokkal. Ez az egyenlőtlen piaci verseny,
amelyben a közép-európai szereplők tőkehiánnyal és innovációs hátránnyal küzdöttek,
rohamos piacvesztést eredményezett számukra.
A modern Oroszország és a Visegrádi Együttműködés országainak gazdasági kapcsolatai két
periódusra oszthatók. Az első időszak a rendszerváltás kezdetétől, 1989-től az orosz
államcsőd évéig, 1998-ig tart. Ezt az időszakot a korábbi struktúra lassú agóniája jellemezte,
amelyben a több évtizedes együttműködési keretek elvesztették létjogosultságukat. Az orosz
importkapacitás 1989. és 1998. között 114,5 milliárd dollárról 42,4 milliárd dollárra esett, a
V4 országokból érkező import volumene pedig 29,9 milliárd dollárról 2,3 milliárd dollárra
zsugorodott.346 Ugyanebben az időszakban a V4 országok globális kivitele 37,2 milliárd
dollárról 88,1 milliárd dollárra emelkedett, a behozatal pedig 34,3 milliárd dollárról 114,6
milliárd dollárra nőtt. A jelentős mennyiségi változás mellett a kereskedelem szerkezete is
megváltozott, amelyet jól szemléltet, hogy a V4 országok 1989-ben még meglévő
kereskedelmi többlete 4,1 milliárd dollárról 4 millárd dollár értékű külkereskedelmi deficitre
változott.347 Ezek az értékek azt mutatják, hogy míg Oroszország továbbra is megmaradt
nyersanyag és energiahordozó exportőrnek, addig a Közép-Európában bekövetkező gazdasági
orientációváltásnak köszönhetően jelentősen lecsökkent az Oroszországba irányuló kivitel, s
más (nyugat-európai) exportpiacok erősödtek meg. Mindez oda vezetett, hogy az
Oroszországgal folytatott külkereskedelem a V4 országokban az egyik legfontosabb
deficitforrás lett.348
A második periódus kezdete az orosz államcsődöt követő rövid útkeresési időszak végére
tehető, amikor az ezredforduló tájékán Oroszország ismét fizető- és importképessé vált. A
2000-től kezdődő időszak napjainkban is tart, bár mára egyértelműen kijelenthető, hogy a
2014. elején kibontakozó kelet-ukrajnai események – a korábbi nézeteltérésekkel szemben –
jó időre éket vertek Kelet és Nyugat közé. A fentiek mellett a kétezres évek konjunktúrája
ellenére Oroszországban a gazdaságszerkezeti reformok is elmaradtak, így a recesszió –
amelyet sokan kizárólag a szankciók és az olaj alacsony világpiaci árának számlájára írnak –
már 2013-ban kezdetét vette.
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9. táblázat: Összefoglaló a Visegrádi Együttműködés tagországai és Oroszország közötti
külkereskedelem alakulásáról 1999. és 2016. között, millió dollárban (saját szerkesztés)349
Az egyes országok globális exportvolumenének vizsgálata során figyelembe kell venni a
tényt, hogy a külkereskedelem jelentős felfutásában (1989 és 2009 között a kivitel értéke a
14-szeresére emelkedett) nem csak a piacgazdaságra való áttérés, de a globalizáció is szerepet
játszott. A növekedés mögött ugyanis nem a szovjet piac helyébe lépő orosz piac
visszaerősödését látjuk, hiszen az napjainkig sem közelíti meg az 1989-es értéket, hanem új
exportlehetőségeket. A Visegrádi Együttműködés tagországai számára Oroszország az
elsőszámú kereskedelmi partnerből egy kifejezetten szerény exportpiaccá zsugorodott, és a
relációba irányuló kivitel aránya a legjobb években, 2012-ben és 2013-ban sem érte el a 4%os arányt. Az áruk zömét elsősorban mezőgazdasági és gépipai termékek, kisebb részben
pedig vegyipari áruk jelentették. A gépipari termékek esetében külön ki kell térni azokra az
árucikkekre, amelyek Közép-Európában készülnek ugyan, de egy harmadik ország (többnyire
Németország) vállalatainak egységeiben, német tudás és tőke felhasználásával (például:
személygépkocsik). Ezek a termékek Oroszországban is rendkívül versenyképesnek
számítanak, szemben a közép-európai országok saját tulajdonú vállalataival, amelyek kevésbé
innovatívak, ugyanakkor árelőnyükkel is csak nehezen találnak vevőre a jóval fejlettebb
német és a jelentősen olcsóbb belföldi vagy ázsiai kihívók között.
A 2007-ben kibontakozó gazdasági világválság Oroszországban csak 2009-től éreztette
hatását. Megfigyelhető, hogy egy év alatt a külkereskedelem értéke mindkét irányban
jelentősen csökkent, azonban a V4 országok exportpiaci részesedése Oroszországban szinte
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változatlan maradt (6,6-ról 6,8%-ra nőtt). Ezzel szemben az orosz export aránya 9,2%-ról 6,5re zsugorodott, amely mögött főként az energiahordozók ár- és volumencsökkenése állt.
A gazdasági válság következtében megfigyelhető visszaesés után 2013-ig a külkereskedelmi
forgalom lassú emelkedésének lehettünk tanúi. Az orosz export volumene 2013-ra sem érte el
a 2008-as szintet, a Visegrádi Együttműködés országai viszont ebben az időszakban
exportálták a legtöbbet. Ebben szerepet játszott, hogy a viszonylag kiegyensúlyozott politikai
kapcsolatok mellett a közép-európai exportőrök ekkorra váltak képessé a megfelelő
kapcsolatrendszer és termékösszetétel kialakítására.
2014-től ismét egy negatív tendencia vette kezdetét, amelynek okai között a nem megfelelő
orosz gazdasági struktúra és az alacsony szénhidrogén árak mellett megtalálható a keletukrajnai események miatt kirobbant nemzetközi tiltakozás is, amely Oroszországot hosszú
időre megbélyegezte. Az orosz-ukrán konfliktus miatt életbe léptetett szankciókra válaszul
bevezetett orosz importfékező intézkedésekkel kapcsolatban a V4-ek körében nincs közös
álláspont. A gazdasági károk mindenütt jelentősek, de a vesztes ágazatok érdekérvényesítő
képessége és a politikai célok már jelentős különbségeket mutatnak. Lengyelországban 2014ben 700 millió dollár exportkiesést okoztak az orosz intézkedések, de a fenyegetettség-érzés
miatt mégsem enyhült Varsó álláspontja.350 Csehországban az exportveszteségek 2014-ben 10
millió Eurot, 2015-ben 6,6 millió Eurot tettek ki, de a kárvallott exportőrök mellett nyíltan
oroszbarát Milos Zeman köztársasági elnök tekintélye sem bizonyult elegendőnek ahhoz,
hogy a cseh kormány eltérjen az európai főáramtól.351 A fentiekkel szemben Szlovákia és
Magyarország álláspontja kifejezetten pragmatikusnak mondható: ezekben az országokban
ugyan betartják az EU szankcióit, de az Oroszországba irányuló exportkiesés miatt keletkező
veszteségeikért nyíltan Brüsszelt okolják. A legnagyobb veszteséget ezen a téren
Magyarország szenvedi el, hiszen a Keleti Nyitás keretei között kialakítani kívánt, de a
szankciók miatt meg nem valósult ügyletek, valamint az exportkiesés összértéke 2017-re
elérte a 6,5 milliárd dollárt.352 Összességében elmondható, hogy a V4 országok exportja
Oroszországba 2013. és 2016. között alig több, mint a felére zsugorodott, a teljes kivitelen
belül számított részesedése pedig 3,8%-ról 2%-ra csökkent. Bár a közép-európai országok
energiafüggőségét csak lassan sikerül csökkenteni, lépések történtek egy olyan energetikai
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infrastruktúra kiépítésére, amely lehetővé teszi, hogy a térségbe máshonnan is lehessen olajat,
gázt és elektromos áramot szállítani.
Katonai együttműködés és szembenállás
Mihail Gorbacsov után az orosz elnök, Borisz Jelcin is meglehetősen Nyugat-barát politikát
folytatott, s bízott benne, hogy a hidegháború után országa nem csak az EU, de a NATO
szövetségese is lehet. Ugyanez a politikai irány még Vlagyimir Putyin első elnöki éveiben is
megfigyelhető volt, de a kétezres évek közepére, a georgiai események idejére a helyzet már
jelentősen megváltozott. Mindez azt jelentette, hogy Közép-Európa országainak NATOcsatlakozása már nem pusztán egy bővítési folyamat egyik lépcsőfoka volt, amelyet később
további, még keletebbi szövetségesek követtek volna, hanem jó ideig e folyamatnak az utolsó
akkordja, amely számukra egyben a végvári szerepkör becsontosodását is jelentette. 353
1994. január 11-12-én, a Prágai csúcson a négy tagország mellett az Egyesült Államok
elnöke, Bill Clinton is részt vett, amelyen egyrészről megerősítették a szövetség fenntartását,
másrészt szú esett a tagok közeljövőben esedékes NATO-csatlakozásáról is. Szlovákia a
kilencvenes évek belpolitikai eseményei miatt ekkor még nyilvánvaló hátrányban volt a többi
három országhoz képest, amelyet nem sokkal később az is egyértelműen jelzett, hogy az
1996-os NATO csúcstalálkozóra csak Csehországot, Magyarországot és Lengyelországot
hívták meg.354 A fenti események után a három ország 1999-ben csatlakozhatott a katonai
szövetséghez, Szlovákia pedig 2004-ben követhette őket. Ez óta a V4-ek védelempolitikája
szervesen illeszkedik az Egyesült Államok által dominált NATO által meghatározott
irányvonalhoz.
A NATO bővítése azonban a kétezres évek második felére megtorpant, ami Közép-Európa
számára azt jelentette, hogy keleten ez a térség lett a Nyugat első védelmi vonala. Közvetlen
katonai fenyegetésről egyetlen alkalommal sem beszélhettünk, de a V4-ek közül két ország
(Lengyelország és Csehország) Oroszország-kapcsolataira is rendkívül negatívan hatott az
Egyesült Államok azon szándéka, hogy rakétavédelmi rendszert telepítsen Közép-Európába.
Ugyanakkor az orosz katonai vezetés nem vette számításba és mégannyira sem
kommunikálta, hogy ennek a lépésnek éppen maga volt az inspirálója, mert a „TOPOL-M”
(SS-27 NATO kódú) interkontinentális rakéta rendszerbe állításával egy olyan fenyegetést
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teremtett meg, amelyre az Egyesült Államoknak lépnie kellett.355 Tovább emelvén a tétet, egy
esetleges Lengyelországba és Csehországba telepített rakétavédelmi rendszer telepítése
esetére Oroszország kilátásba helyezte, hogy Kalinyingrádba 500 kilométeres hatótávolsággal
rendelkező, „Iszkander-M” (SS-26 NATO kódú) rakétákat telepít.356 Bár úgy tűnt, hogy
mégsem valósul meg, a rakétavédelmi rendszer telepítése Románia után 2016-ban
Lengyelországban is megkezdődött. Az elfogórakétákat annak ellenére, hogy azokat a NATO
hangsúlyozottan nem orosz-ellenes szándékkal telepíti, Moszkva egyértelmű fenyegetésként
értékeli, s közölte, hogy védelempolitikáját és védelmi kiadásait az új helyzethez igazítja.357 A
cseh-orosz és a lengyel-orosz viszony között meglévő különbséget jól jelzi, hogy Csehország
2011-ben visszalépett a rakéták telepítésétől, s jelenleg csak a rakéták kilövéséhez szükséges
radarkapacitásokat bocsátja rendelkezésre.358
A V4-ek között komoly véleménykülönbség van arról, hogy Oroszország milyen mértékű
katonai fenyegetést jelent számukra. E tekintetben a legenyhébb pozíció Magyarországé,
hiszen a magyar külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint „Mi nem tekintünk
fenyegetésként Oroszországra.”359 Lengyelország ezzel szemben 2016. tavaszán úgy döntött,
hogy Oroszország agresszív szándékaitól tartva a NATO-tagság és a hadsereg mellett 35 ezer
fő önkéntesből álló erőt von be az ország védelmébe.360 A Visegrádi Együttműködés
tagországai közül egyedül Lengyelország csatlakozott a Helsinkiben megnyitandó
kibervédelmi központ alapítóihoz is. A központ feladata, hogy semlegesítse a kívülről (de
kimondatlanul elsősorban Oroszországból) érkező kibertámadások, propaganda-hadjáratok és
dezinformációs-kampányok negatív hatásait.361
Energetikai együttműködés
Kőolaj és földgáz
A Visegrádi Együttműködés tagországai és Oroszország energetikai kapcsolatai során el kell
különíteni egymástól a kőolaj és gázipari, valamint az elektromos áramtermelés területén
létező vagy kialakítani kívánt együttműködéseket, valamint ezen kívül az egyes V4 országok
energiapolitikáját. A kőolaj és földgázszállítások kapcsán az alábbi, megoldandó problémákat
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vizsgálom: az Ukrajnán áthaladó, korszerűsítésre szoruló és politikai konfliktusok áldozatává
vált

vezetékrendszert,

a

Közép-Európát

elkerülő

Északi

Áramlatot,

valamint

az

interkonnektorok kiépítésének szükségességét. Az energiaellátás biztonsága elsősorban a
földgáz esetében számít kulcskérdésnek, mivel a kőolaj beszerzése alternatív piacokról
szükség esetén lényegesen könnyebb.
A közép-európai gázfüggőség először 2006-ban, majd nem sokkal később, 2009-ben vált
fontossá, amikor a térség gázellátása az ukrán-orosz szembenállás kiszolgáltatottjává vált. A
konfliktust az robbantotta ki, hogy Ukrajna nem volt hajlandó kifizetni tartozásait orosz
partnere felé. Ezek után a Gazprom csökkenteni kezdte az Ukrajna részére szállított gáz
mennyiségét, amelyre az ukrán fél az Európába továbbszállítandó gáz megcsapolásával
válaszolt. Bár a nézeteltérést 2006-ban két nap alatt, 2009-ben pedig heteken belül sikerült
rendezni, nyilvánvalóvá vált, hogy a történések bármikor megismétlődhetnek.
A gázfüggőség362 csökkentésére Közép-Európában két út kínálkozik: az orosz gáz célba
juttatása Ukrajna elkerülésével, valamint alternatív eladók felkutatása és új szállítási
útvonalak kiépítése.363 A V4 országok közül Csehország képes rá, hogy Németországból is
földgázhoz jusson, amely Norvégiából és az Északi Áramlaton keresztül Oroszországból
egyaránt érkezhet. Lengyelország szintén a kevéssé függő országok közé tartozik, amelynek
oka, hogy a lengyelek Ukrajna érintése nélkül, Belaruszon keresztül is képesek orosz gázt
vásárolni, másrészről 2015-ben elkészült az észak-lengyelországi, swinoujsciéi gázterminál,
amely 5 milliárd köbméteres éves kapacitásával alkalmas rá, hogy alternatív piacokról
vásárolt földgázból biztosítsa a lengyel gázszükséglet harmadát.364 Ha elkészül az Észak-Dél
gázfolyosó, akkor az alternatív forrásból érkező földgázból Lengyelországon és Szlovákián
keresztül Magyarországnak is juthat, csakúgy, mint a folyosó másik, déli végén található,
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egyelőre még nem létező horvát Krk szigeten épülő gázterminálból. A gázfolyosó részét
képező magyar-szlovák interkonnektor 2015-ben készült el.365 A jelenlegi infrastruktúra
használatával már nem csak Szlovákia és Magyarország, de akár Ukrajna is képes rá, hogy
Németországból, alternatív útvonalon jusson (orosz) földgázhoz. A fentiek mellett
ugyanakkor meg kell említeni, hogy az Északi Áramlat – és különösen annak II. szakasza,
amely immáron a korábban Ukrajnán keresztül szállított földgázt továbbítaná – Közép
Európában számos érdeket sért, hiszen ezzel a régi tranzitútvonal többi országa, köztük
hazánk és Szlovákia is elesne a korábbi tranzitdíjaktól.366 Oroszország viszont nem kockáztat
a szállítási útvonalak átrendeződésével, hiszen egyrészről kevesebb közvetítőn keresztül éri el
fő piacát, másrészt a vezetéképítés költségeit továbbháríthatja a gáz fogyasztóira, szemben a
szovjet időkből maradt kelet-európai vezetékrendszer felújításával, amelyet magának kellene
fedeznie. A fentiek mellett Moszkva érdeke továbbra is az, hogy minél nagyobb mennyiségű
földgázt szállítson Európába, s megőrizze piaci részesedését. E törekvéseknek viszont sokat
árt, ha különböző politikai és ellátási veszélyekre hivatkozva a közép-európai országok új
kereskedelmi kapcsolatokat építenek ki norvég, amerikai vagy akár katari szállítókkal.367
Nukleáris energia
A Visegrádi Négyek és Oroszország energetikai kapcsolatainak vizsgálata során a gázimport
mellett a másik megkerülhetetlen terület az elektromos áram termelésére alkalmas nukleáris
energia vizsgálata. A KGST fennállása idején Lengyelország kivételével mindenhol épültek
szovjet technológiával működő atomerőművek. A hatvanas években aláírt szerződéseknek és
a hetvenes években megkezdődő építkezéseknek köszönhetően a nyolcvanas évekre
Csehszlovákiában

Dukovanyban

négy,368

Magyarországon,

Pakson

szintén

négy,

Szlovákiában, Hontbagonyában (Bohunicében) pedig kettő blokkból álló,369 víz-vizes
(VVER) atomerőművek álltak üzembe. Ezekre a beruházásokra azért volt szükség, mert a
szénerőművek működtetéséhez elegendő és gazdaságosan kitermelhető fosszilis tüzelőanyag
saját forrásból nem állt rendelkezésre, a Szovjetunió pedig a saját, exportra szánható készleteit
szívesebben értékesítette a magasabb árat kínáló, tőkés piacokon.370 Lengyelország helyzete
némiképp eltérő, hiszen az ország jelentős, az EU-ban máig a legnagyobb szénkészletekkel
rendelkezik. Ennek ellenére a nyolcvanas években Lengyelországban is felmerült, hogy
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szovjet technológiával működő atomerőművet építsenek, de a csernobili baleset miatt
megerősödő társadalmi tiltakozás hatására végül a projektet törölték. Bár környezetvédelmi
okokból széntüzelésű erőműveit Lengyelország hamarosan leállítani kényszerül, az ország
még mindig jelentős elektromos áramexportőrnek számít, s főként Csehországnak és
Szlovákiának értékesít.
A múlt század hetvenes és nyolcvanas éveiben megépült erőművek esetében komoly gondot
jelent, hogy a reaktorok néhány éven belül élettartamuk végéhez érnek. A visegrádi négyek
államfőinek 2011-es, pozsonyi találkozóján a felek megállapodtak, hogy az elektromos
áramtermelésben az atomenergiának nincs alternatívája.371 Az alkalmazott atomtechnológia
használatával kapcsolatban azonban nincs egységes álláspont a visegrádi négyek körében: a
tervezett lengyel atomerőmű esetében még nem született döntés arról, hogy francia, amerikai
vagy japán technológiával épülnek-e majd az új blokkok, mindössze annyi bizonyos, hogy
orosz partnerrel nem kívánnak együttműködni.372 Csehországban és Szlovákiában a meglévő
reaktorok élettartam-hosszabbítása, valamint a mohi és temelini erőművek befejezése van
napirenden. A jelenleg működő blokkok mindegyike szovjet/orosz, víz-vizes technológiát
használ, így logikus. hogy az élettartam hosszabbítást is orosz partner bevonásával végezzék
el. Az viszont már kérdéses, hogy Csehországban a temlini 3. és 4. blokk építése során
amerikai vagy orosz technológiát használnának-e, de Szlovákiában a mohi erőmű bővítésére a
tervek szerint a vezérlőegységeket gyártó Area-Siemens és a gőzturbinákat beszállító, orosz
tulajdonosi háttérrel rendelkező Skoda JS együttműködésében kerül sor. Magyarországon a
paksi erőmű 5. és 6. blokkjának megépítése kizárólag egy orosz partner, a Roszatom
bevonásával készül megvalósulni, amely után leállíthatóvá válik az élettartama végéhez
közeledő első négy reaktor.373
Bár az atomerőművek építését és élettartam-hosszabbítását komoly politikai viták és
támadások övezik, valamint nem elhanyagolható a környezetvédő szervezetek ellenállása és a
lakosság tiltakozásának mértéke sem, a bővítési projektek megvalósítása a politikai
döntéshozók szintjén egyik V4 országban sem látszik kérdésesnek. Ennek oka, hogy a
beruházások megvalósításában résztvevő gazdasági szereplőktől a kormányok jelentős
adóbevételekre számítanak, valamint bíznak az alacsony energiaáraknak köszönhető politikai
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népszerűségben is.374 Oroszország szintén örömmel vesz részt az efféle projektek
megvalósításában, mivel általuk exportlehetőségekhez és nemzetközi referenciákhoz juthat.
Forgatókönyvek
Az Európai Unióban a regionális együttműködések természetes dolognak számítanak: ezek
közé sorolható a Benelux-államok, a Balti államok és a Visegrádi Négyek együttműködése is.
A kooperáció oka a hatékonyabb érdekérvényesítés, amely külső szereplőként Oroszország
számára csak akkor kedvező, ha ez a tevékenység az orosz érdekek figyelembe vételével
történik. Mivel Oroszország a visegrádi négyek legalább egy tagjával igen hűvös viszonyban
áll, ezért elemi érdeke annak megfékezése, hogy az együttműködés többi partnere ehhez
igazodjék. Moszkva célja, hogy az EU tagországaival bilaterális alapon erősítse kapcsolatait,
mivel így hatékonyabban érvényesítheti erőpozícióját és kínálhat különalkukat.
NATO és EU tagként a V4 tagországai a nyugati integráció szerves részeinek tekinthetők, s
egyértelműnek tűnik, hogy fontos kérdésekben az országok politikai elitje a közös
irányvonalat képviseli. Oroszország szándéka ebben a vonatkozásban nem lehet egyéb, mint
hogy minden lehetséges eszközzel erodálja a döntések társadalmi támogatottságát. A keletukrajnai

szankciók

kapcsán

bevezetett

exportfékező

intézkedésekkel

Moszkva

rákényszeríthette a közép-európai exportőr országok kormányait, hogy a keletkező anyagi
veszteségekből fakadó nehézségeik375 miatt ne támogassák feltételek nélkül az EU közös,
oroszellenes fellépését. A végső célt azonban, a szankciók nyílt és legfelsőbb szinten történő
vitáját Oroszországnak mostanáig nem sikerült elérnie.376
Az utóbbi másfél évtizedben Oroszországban megerősödtek a regionális nagyhatalmi
ambíciók, s az ezeket képviselő politikai elit képes rá, hogy biztosítsa társadalmi
támogatottságát. E törekvések fontos része, hogy Moszkva lassítsa vagy akár el is
lehetetlenítse a kelet-európai, volt szovjet államok nyugati integrációját, amelyet az EU a
Keleti Partnerség politikáján (EaP) keresztül meg kíván valósítani. A visegrádi négyek a
Keleti Partnerség legelkötelezettebb támogatóinak számítanak, amelyek saját forrásaikból
külön is támogatják a programban résztvevő országok törekvéseit. Bár e források mértéke
szerény és főként csak a határmenti együttműködésekre, illetve ösztöndíjprogramokra
fókuszál, már előre prognosztizálható, hogy a V4EaP tevékenysége aligha talál majd
támogatásra Oroszország részéről.
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Az energiafüggőség csökkentése mögött egyértelműen a politikai kiszolgáltatottság
felszámolásának igénye húzódik meg. Tény, hogy Közép-Európa energiaellátása a
legkönnyebben és a legolcsóbban Oroszországból biztosítható, méghozzá a kelet-európai
vezetékrendszereken keresztül. Az orosz költségvetés számára létkérdés, hogy a
szénhidrogének exportjából származó bevételekhez hozzájusson, ami határt szab a politikai
elit kockázatvállaló képességének. A fentiek miatt – még ha az Északi Áramlat II.
vezetékrendszer megépítésére sor kerül is – nem várható, hogy Oroszország néhány kisebb
politikai sikerért cserébe átengedje közép-európai piacait a norvég, amerikai vagy katari
beszállítóknak. Az európai jelenlét megőrzésére Moszkvának azért is szüksége van, mert a
kínai gázexport és orientációváltás ezidáig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Következtetések
A Visegrádi Együttműködés geopolitikai orientációja egyértelműen nyugati. A szövetség
megalapításakor az egyik fő cél éppen a keleti integráció maradványainak felszámolása és a
nyugati integráció gyorsítása volt. Ennek alapján a közép-európai országok Oroszország felé
történő közeledéséről a V4 keretein belül egyáltalán nem beszélhetünk, legfeljebb
kiegyensúlyozott együttműködésről. Ezt az együttműködést azonban több tényező is
beárnyékolja, amelyek közül kiemelendő a visegrádi négyek NATO és EU tagsága, valamint
a Keleti Partnerség keretein belül nyújtott támogatás az orosz érdekszférából kiszakadni
kívánó kelet-európai országok részére. E támogatás mozgatórúgói között említhetjük a jaltai
világrendnek köszönhetően történő, több évtizeden át tartó szovjet megszállás miatt kialakult,
az orosz befolyást elutasító attitűdöt, illetve az ebből építkező egymás iránti szolidaritást.
A közös múlt ellenére napjainkban számos eltérés tapasztalható a V4 országok Oroszországpolitikájában. A legfontosabb különbségeket az alábbi táblázat szemlélteti:
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10. táblázat: A visegrádi négyek viszonya Oroszországhoz (saját szerkesztés)
Az Oroszországgal ápolt kapcsolatot illetően a V4-országok inkább tekinthetők heterogén
csoportnak, mint homogént tömbnek. A táblázat alapján a vizsgált országokat akár egy skálán
is elhelyezhetjük, amelynek egyik végén Lengyelország, a másikon pedig Magyarország
található. Az orosz viszonnyal kapcsolatos megközelítésbeli különbségek egyetlen tényező
kivételével az összes vizsgált területen kimutathatóak: a politikai dialógusok szintjén, a
védelempolitikában és az energiafüggőség elleni lépésekben is. A külkereskedelem
egymáshoz viszonyított aránya a V4 országokban ugyanakkor nem igazolt olyan törekvéseket,
amelyek alapján a jó politikai viszony addicionális üzleti lehetőségeket teremtene. Ennek oka
feltételezésem szerint az, hogy a kereskedelmi ügyletek főként független gazdasági szereplők
között jönnek létre, akik a számukra legelőnyösebb lehetőséget választják, függetlenül a
politikai szándéktól. E logika alól egyetlen gazdasági szektor élvez kivételt: az állami
tulajdonú vállalatok. Mivel Oroszországban az állam tulajdonjoga több stratégiai ágazatban,
többek között az energiaszektorban is meghatározó, ezért külföldi partnerei jogosan várhatják,
hogy különböző gesztusokért vagy egyéb ellentételezésért cserébe számíthatnak az orosz
állam árbefolyásoló szerepére vagy befektetői szerepvállalására.
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Hetedik fejezet: Az orosz gazdaság fejlődési forgatókönyvei 2017.
után

Bevezető
Az orosz gazdaság szerkezeti reformjai napjainkra szükségessé váltak, s minden késlekedés
csak tovább rontja az ország helyzetét. A választandó fejlődési úttal kapcsolatban azonban
nincs egyetértés: mást javasolnak a nyugatbarát, liberális közgazdászok, és mást a bezárkózó,
népnemzeti gondolkodók.

A szöveg második felében a nemzetgazdasági fejlesztési

elképzelések mellett a geogazdasági törekvéseket is igyekeztem feltérképezni. Az egyes
ideológiák valamint a szükséges intézkedések listáját az angol valamint az orosz nyelvű
szakirodalom elemzésével gyűjtöttem össze. A munka során kiemelt figyelmet fordítottam a
politikai hatalom által valóban mérlegelt, s ezért kiemelten relevánsnak tekintett koncepciók
áttanulmányozására.
Az orosz gazdaság fejlődési pályája az elmúlt két évtizedben leginkább egy hullámvasúthoz
hasonlítható, amelyben meredek emelkedők és lejtmenetek váltják egymást. Ahhoz, hogy e
folyamatos ingadozás érthetővé váljék, vizsgálatainkat távolabbról kell kezdenünk. Immanuel
Wallerstein centrum-periféria modellje alkalmas rá, hogy támpontot biztosítson részünkre
Oroszország világgazdasági helyzetének meghatározásához. Wallerstein szerint az Újkor
hajnalán Oroszország még perifériaként sem kapcsolódott be az akkor kialakuló
világgazdasági rendszerbe, hanem egy alacsony külkereskedelmi forgalmat bonyolító, külső
szereplő maradt.378 A XVIII. századtól kezdődően az Orosz Birodalom tengeri kijáratokhoz
közeli területei már bekapcsolódtak a nyugati centrum ellátásába, főként faanyag, prém, majd
később gabona kivitelével. E folyamat a XIX. században a vasútépítéseknek köszönhetően
tovább erősödött, de a kivitel áruösszetétele egyértelműen egy periferikus ország jellemzőit
mutatta. A XX. század Oroszország exportszerkezetében jelentős változásokat hozott, hiszen
a gabonaexport helyett a vezető szerepet átvette az energiahordozók kivitele, másrészről a
Szovjetunió világhatalmi szerepének kialakulásával a függő helyzetbe került szocialista
országokkal új típusú együttműködést alakított ki. A XIX. század végétől beáramló tőkének,
majd a XX. században végbemenő technológiaexportnak köszönhetően Oroszország
átsorolódott a félperiféria országainak táborába, sőt, bizonyos régiókban (Közép-Ázsiában)
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maga is centrum-szerű technológiaexportőrré vált.379 A szovjet ipar termékei azonban a
világpiac technológiai színvonalához képest szinte mindig elavultnak és rossz minőségűnek
számítottak, ami oda vezetett, hogy a KGST megszűnésével és a kereskedelmi védvonalak
lebontásával ezen árucikkek elvesztették piacukat, s az orosz exportban még a korábbiakhoz
képest is nagyobb részesedéshez jutottak az energiahordozók és egyéb, a primer szektorból
származó árucikkek. Egyes kutatók szerint Oroszország a XX. században tett néhány
évtizedes látogatást a félperiféria világába úgy hagyta maga mögött, és tért vissza a XIX.
század végén jellemző perifériás helyzetébe, mintha az egész meg sem történt volna.380
A fent leírt folyamat vezetett el Oroszország mai helyzetéhez és az ország előtt álló
megoldandó kihívásokhoz. Nem lehet kétségünk afelől, hogy a politikailag, katonailag és
földrajzilag is jelentős szereplőnek számító regionális nagyhatalom gazdaságilag nem egyenlő
versenytársa sem a Nyugat centrumországainak, sem pedig Kínának. A nagyhatalmi státusz
fenntartása ugyanakkor fontos része a politikai elit legitimációjának, társadalmi elvárás,
melynek

költsége

jelentős,

és

komoly forrásokat

von

el

az

ország

gazdasági

modernizációjától, valós fejlődési potenciáljától. E terhek közé sorolom az indokoltnál
magasabb katonai kiadásokat, presztízs-beruházásokat, a külföldi partnerek támogatására
költött összegeket és a jólét illúzióját fenntartó, elavult struktúra keretében nyújtott szociális
juttatásokat.
A jelenlegi gazdasági rendszer hosszú távú fenntarthatatlanságában a teljes orosz értelmiség
egyetért, ugyanakkor, az irányt és a megvalósítás konkrét lépéseit illetően számos irányzat
létezik. A legalapvetőbb törésvonalat még mindig a világra nyitott és a bezárkózó típusú
ideológiák szembenállása jelenti. A világra nyitott szellemi műhelyek közé tartoznak a
nyugatos, liberális közgazdászok, a bezárkózó, sajátos orosz utat hirdetők táborába pedig a
szilovikok,

népnemzetiek

vagy

szlavofilek.

A

szükséges

reformok,

átalakítások

megvalósítását nemcsak e csoportok elhúzódó vitája és érdekharca hátráltatja, de a politikai
elit és a lakosság halogatása is. Ennek oka, hogy a reformok szükségességével az orosz
társadalom többsége nincs tisztában, a kezdetekkor szükséges megszorító intézkedések miatt
jelentkező átmeneti nehézségekért a politikai elitet hibáztatná, amely emiatt maga is igyekszik
elodázni a népszerűségvesztéssel járó intézkedések bevezetését.

379
380

Babones – Babcicky 2011/4
Babones – Babcicky 2011/8
134

Problémák, amelyekre a reformoknak megoldást kell nyújtaniuk
A legfontosabb demográfiai folyamat Oroszországban a népesség jelentős fogyása. 1991-ben,
a Szovjetunió megszűnésekor az ország lakossága 148,5 millió fő volt,381 amely szám egy
2009-es, rövid időszakot kivéve382 folyamatosan csökken, s a legborúlátóbb forgatókönyvek
szerint 2050-re 120 millió fő alá eshet. Dacára annak, hogy a helyzet kezelésére hosszú távon
több forgatókönyv is létezik, az Rosstat orosz állami statisztikai hivatal adatai alapján 2035-ig
biztosan nem várható javulás. A Rosstat szerint a kialakult helyzeten egyedül a bevándorlás
segíthet, elsősorban a volt szovjet tagköztársaságokból. A bevándorlók számával a
népességfogyás nagymértékben befolyásolható: a 2050-re szóló 115-120 millió fős prognózis
megközelítőleg 7,7 millió fő érkezésével számol, de ez akár 19 millió főre is növelhető.383
Ráadásul, a bevándorló családokban – kulturális okokból – a gyermekvállalási kedv is
magasabb, mint a jobb anyagi körülmények között élő orosz etnikum körében. Gazdasági
szempontból még a népességfogyásnál is aggasztóbb jelenség a munkaképes lakosság
számának csökkenése. A legrosszabb forgatókönyvek szerint a munkaképes lakosok száma
2050-re akár 60 millió főre is csökkenthet, de egy sikeres bevándorlási politika ezen is
segíthet, hiszen a külföldi munkaerő beengedésével – a legoptimistább várakozások alapján –
e szám akár 80 millió főre is duzzadhat, ami alig kevesebb a mainál. A fentiek mellett
azonban gondot jelent a nyugdíjasok egyre növekvő száma (akár minden második aktív
személyre juthat egy időskori ellátásban részesülő állampolgár), valamint a külföldről érkező
munkaerő viszonylag alacsony iskolázottsága, hiszen a kifejezetten szegény közép-ázsiai
országok nem képesek rá, hogy minőségi képzési rendszert működtessenek.384
A második probléma az orosz gazdaságban tapasztalható innovációhiány és alacsony
technológiai színvonal. Ennek látszólag ellentmond, hogy Oroszországban jelentős
kutatóközpontok működnek, s komoly tudományos eredmények, felfedezések születnek. A
problémát az jelenti, hogy az új eljárások, szabadalmak nem szivárognak le a gazdaságba és a
vállalatok a termelés során nem alkalmazzák az új kutatási eredményeket. Amint az a 2016-os
Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon elhangzott: innováció van, implementáció
viszont nincs. Napjainkban ugyan a kutatás-fejlesztési kiadások 70%-át az állam állja, más
területeken azonban komoly adósságai vannak: ide tartozik a nehézkes bürokrácia, a
korrupció és a tulajdonjogi garanciák hiánya, különös tekintettel a szellemi tulajdonra.
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Mindemellett a 70%-os állami finanszírozási arány sem tekinthető feltétlenül pozitívnak,
hiszen így a megvalósult kutatás-fejlesztési projektekről nem az azokat alkalmazó gazdasági
szereplők döntenek. Az innováció-vezérelt gazdaságokban ugyanis a gazdasági szereplők
finanszírozási aránya mozog 70% körül. Valószínű ugyanakkor, hogy a megoldást nem a
finanszírozás átstrukturálása jelentené, hanem a magánszektor által rendelkezésre bocsátott
források jelentős emelése, hiszen a 30%-os szerepvállalás nem jelent egyebet, minthogy a
vállalatok innovációs költése túlságosan alacsony.385
A harmadik megoldandó feladat a termelékenység javítása. A munkaerő termelékenysége egy
2009-ben készült felmérés alapján mindössze 17%-a volt az Amerikai Egyesült Államokban
mért szintnek. Ráadásul, még az egyes gazdasági szektorokban is komoly eltérés mutatkozott:
a gépgyártásban mindössze az amerikai átlag 6%-át mérték, a bányászatban viszont 22%-ot.
Hat orosz gazdasági ágazatban hasonló kutatást végzett az amerikai székhelyű McKinsey
tanácsadó vállalat is, amely 2009-ben a termelékenységet az amerikai átlag 26%-ára becsülte,
de még ez is jelentős javulás volt a tíz évvel korábban mért 18%-hoz képest. A
termelékenység legfőbb okának az elavult gyártástechnológiát szokás megnevezni, de
alaposabb vizsgálat után kiderül, hogy az alacsony szintű munkaszervezés, az alig alkalmazott
menedzsmentmódszerek és információtechnológia szintén közrejátszik a kialakult helyzetben.
Mindemellett az egyes gazdasági szektorokban is hatalmasak az eltérések: a moszkvai
Gazdasági Főiskola (VSE) kutatási alapján az egyes ágazatokban működő cégek
leghatékonyabb 20%-ának termelékenysége átlagosan 6-12-szer múlja felül az alsó kvintilist.
A hatékonyan működő cégekről elmondható, hogy többségük külföldi tulajdonban áll, a
külföldi befektető által megadott módszerek alapján végzi munkáját, földrajzilag pedig
könnyen megközelíthető. A legkevésbé hatékony cégek ezzel szemben elszigetelt
kisvárosokban, ún. „monogorod”-okban működnek.386
A negyedik probléma a nem megfelelő befektetői és működési környezet. E két tényező
együttes vizsgálatát az indokolja, hogy a technológiai újítások és a működő tőke is főként
külföldi gazdasági szereplők közvetítésével érkezik az országba. E cégek folyamatos
párbeszédet tartanak fenn az állami szervekkel, s az igényeiknek megfelelő változtatások,
fejlesztések nem csak a külföldi, de a hazai szereplők működését is könnyebbé teszik.387 Az
EBESZ jelentése alapján – bár némi fejlődésnek lehetünk tanúi – a legsúlyosabb gond a
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korrupció, az alacsony jogbiztonság és az állam túlzott gazdasági szerepvállalása, amely a
WTO-csatlakozás óta sem enyhül.388 Ennek egyik oka, hogy a politikai elit idegenkedik a
szabad versenytől, s nyíltan él protekcionista eszközökkel. Az állam kegyeltjei – mivel
verseny nélkül nyernek – nem kényszerülnek rá, hogy fejlett módszerek alkalmazásával,
maximális eredményességgel működjenek, s emiatt jelentős pazarlásukkal vagy alacsony
hatékonyságukkal jelentős károkat okoznak.389 A protekcionista döntések gyakori indoka,
hogy a kiválasztás során védelmi, nemzetbiztonsági szempontokra hivatkoznak. Ez az érv
főként a szilovikok csoportjába sorolható döntéshozók oldaláról merül fel gyakran, ám az
esetek többségében a kimondott érvek mögött inkább a politikai lojalitást fedezhetjük fel. 390
Az ötödik probléma – amelyet minden bizonnyal a leggyakrabban emlegetnek – az
energiahordozók és ásványkincsek kitermelésének dominanciája a gazdaságban. Ugyanakkor,
ez a probléma inkább a korábban felsorolt alapproblémák tünete, hiszen a túl magas
részesedés kiváltó oka nem csak a bányászat túlzott fókuszba állítása, de a többi ágazat
gyengélkedése is. Annak pedig, hogy sem a szekunder, sem a tercier és kvaterner szektorok
nem képesek rá, hogy dinamikusan bővüljenek, az országban rendelkezésre álló alacsony
színvonalú és nem megfelelő képzettségű munkaerő, az innovációhiány, az alacsony termelési
hatékonyság, valamint a protekcionizmus az okai.
Gazdaságfejlesztési irányzatok, stratégiák
A rendszerváltás után Oroszországban az Anatolij Csubajsz által vezetett, liberális
közgazdászok váltak a gazdaságpolitika alakítóivá. Fő céljuk a korábbi, tervutasításos
rendszer lebontása, valamint az állami tulajdon arányának radikális csökkentése volt. Ennek
érdekében privatizációra került sor, és az állam ösztönözni igyekezett a magánszektor
megerősödését, akár stratégiai ágazatokban is. Ennek volt köszönhető az államhatalom
meggyengülése és az oligarchák megerősödése is. A helyzet Vlagyimir Putyin elnökké
választása után változott meg, amikor az állam ismét erősödni kezdett: a stratégiai
ágazatokban tevékenykedő vállalatokat visszaállamosították és megzabolázták az oligarchákat
is. A gazdasági növekedés motorja az ezredforduló után – hasonlóan az elmúlt évtizedek
gyakorlatához – az energiahordozók kitermelése és exportja volt. A stratégia ésszerűnek
látszott, hiszen 1999 és 2008 között az átlagos éves gazdasági bővülés aránya 7% volt. 2009ben ugyan 8%-os esés jellemezte Oroszortszág gazdaságát, de 2010-ben és 2011-ben már
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ismét 4.3%-os, 2012-ben 3,5%-os növekedés következett. A 2013-as év azonban megkongatta
a vészharangot: az év elején várt 3,5%-os bővülés helyett mindössze 1,2%-os növekedés
történt.391 A gazdaság vizsgálata szempontjából 2013. azért kiemleten fontos, mert ebben az
évben még sem az olaj alacsony világpiaci ára, sem az ukrán válság kapcsán bevezetett
nyugati szankciók és orosz ellenszankciók nem éreztették hatásukat. (2014-ban a gazdasági
növekedés már csak 0,7% volt, 2015-ben pedig már 2,8%-kal csökkent az ország GDP-je.)392
2013. után Oroszország elkezdte megfizetni az árat, amelyet a strukturális reformok
halogatásáért kényszerül fizetni. Természetesen, a problémák már korábban megjelentek, de
lappangva: 2012-ben a növekedés mögött már csak a választási költségvetés, a magasan álló
olajárak és a lakossági fogyasztást fűtő hitelezés felfutása állt, amelyek 2013-ra kifutottak.
Egyértelművé vált, hogy a kereskedelmi többlet, a magas szociális juttatások és a lakossági
fogyasztás túlfűtése csak ideig-óráig eredményezhetnek gazdasági prosperitást. A valós
javuláshoz a külföldi tőkebefektetések ösztönzésére és az ipar kibocsátó-képességének,
hatékonyságának javítására van szükség, amely azonnali, mély és átfogó reformokat
követel.393
2008-ban a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (Minekon) kiadta a Hosszútávú TársadalmiGazdasági Fejlesztési Koncepciót, amely 2020-ig jelölte ki a fejlődés irányát. A dokumentum
nyíltan kimondta, hogy csökkenteni szükséges az ország energiahordozók exportjától való
függőségét, és erősíteni kell a technológia-intenzív gazdasági ágazatokat. Ugyanakkor, a
Koncepció számos hibát tartalmazott, amelyek közül a legfontosabb, hogy a reformok
pénzügyi fedezetét egy irreálisan magas gazdasági növekedéstől remélte, amelynek mértékét
2008. és 2020. között évente átlagosan 6,5%-kal kalkulálta. A dokumentum emellett
államigazgatási és bírósági reformot is kilátásba helyezett, amely a befektetői környezetet
hivatott

javítani.394

A

2008-ban készült

Koncepcióról hamarosan

kiderült, hogy

megvalósíthatatlan, ezért azt 2012-re alaposan átdolgozták, s márciusban kiadták a Stratégia2020 c. dokumentumot. Az új változat tovább növelte az innováció és a kutatás-fejlesztésnek
szánt szerepet, de még továbbra is évente átlagosan 5%-os gazdasági növekedéssel számolt. A
stratégia legfőbb erénye, hogy végre maga mögött hagyta szovjet érából örökölt defenzív
szemléletet is: az oktatásra, infrastruktúrára és kutatás-fejlesztésre fordítandó összegek
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arányát a GDP 4%-ában határozta meg, a védelmi kiadásokat pedig 2%-on maximalizálta. A
kiemelten fontos projektek állami finanszírozása érdekében a Stratégia-2020 szerint 1%-os
államháztartási hiány és a GDP-hez viszonyított 25%-os adósságráta is megengedhető
lenne.395 Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban a stratégia megvalósítása elakadni
látszik: az évente átlagosan 5%-os gazdasági növekedésnek nyoma sincs, a politikai elit
ódzkodik a hasznos, de átmenetileg népszerűtlen intézkedések végrehajtásától, viszont
emelkedik a katonai kiadások aránya, s a politikai eliten belül egyre meghatározóbb szerephez
jut a gazdaságfejlesztés helyett a védelmi kiadások növelését pártoló szilovik csoport.
Népnemzetiek
A liberális közgazdászok ellenpontjaként értelmezhető a népnemzetiek csoportja, akik
pusztán ideológiai alapokon, a „speciális orosz utat” emlegetve dolgoznak ki fejlesztési
koncepciókat. E csoport egyik fő ideológusa a nacionalista Alexandr Dugin, aki elítéli az
Amerikai Egyesült Államok hegemóniáját és egy multi-poláris világrend megteremtésének
szükségessége mellett érvel. Dugin a globális gazdaság eszméjét is elutasítja, s álláspontja
szerint Oroszországnak az eurázsiai térség vezető hatalmává kell válnia.396 Szerinte a
létrejövő új, eurázsiai állam – amely magasabb erkölcsi alapokon áll, mint a hanyatló Nyugat
- magába foglalja majd a volt Szovjetunió ázsiai tagországait, és az Ortodox Kereszténységre
támaszkodva legyőzi a liberális világrendet. Bár az utóbbi években Dugin nézeteivel a
perifériára került, gondolatai mégis erősen hatnak a nemzeti oldal irányvonalára, különös
tekintettel a sajátos, orosz utat és a globalizációt elutasító, többpólusú világrend terén.397
A Krím annektálása után Oroszország nyugati kapcsolatai súlyos károkat szenvedtek, sőt,
néhány évre az ország diplomáciailag és gazdaságilag is elszigetelődött az Európai Uniótól.
Moszkva új szövetségest keresett, s az új stratégiai partner szerepére Kína tűnt a
legígéretesebbnek. 2016-ban a felek célul tűzték ki, hogy a két ország külkereskedelmi
forgalmát az akkor 90 milliárd dollárról 2020-ra 200 milliárd dollárra növelik.398 A
kereskedelem bővülésének motorját az orosz gázexport felpörgetése adja, ugyanakkor
Moszkva kénytelen szembenézni a ténnyel, hogy itt csak jóval alacsonyabb átvételi árakkal
számolhat, mint Európában. Bár az orosz részről nyilvánvalóan menekülőútként számon
tartott ázsiai nyitás a politikai nyilatkozatok szintjén vonzó alternatívának tűnhetett, gyorsan
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egyértelművé vált, hogy a megvalósítást számos körülmény hátráltatja.399 A legfontosabb
probléma a bizalom hiánya, amely orosz részről megfigyelhető Kína felé: Oroszországban
számos olyan véleményt hallani, amely attól tart, hogy Kína Szibériában néhány évtizeden
belül területi követelésekkel léphet fel. A második helyen Oroszország nyugati
beágyazottsága áll: bár az ország nagyobbik része Ázsiában található, a politikai elit
egyértelműen európaiként definiálja önmagát, s kapcsolati rendszerével, infrastruktúrájával is
inkább a Nyugathoz kötődik. A harmadik nehezítő körülmény, hogy az energiaszektort
leszámítva sem az orosz, sem az érdekszférájába tartozó EGU tagországok gazdasága nincs
felkészülve a kínai exportra. Bár a kínai cégek szívesen és eredményesen exportálnak az EGU
minden tagállamába, fordítva a helyzet sokkal aggasztóbb, hiszen a szovjet időkből örökölt,
elavult iparszerkezet képtelen rá, hogy a kínai importőrök által keresett árukat állítson elő.
2017-re egyértelművé vált, hogy az orosz-kínai szövetség nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket. Mindez oda vezetett, hogy Oroszország ismét a Nyugat felé fordult, s a 2014-es
kelet-ukrajnai események után erőfeszítéseket tett kapcsolatai rendezésére, és egy részleges,
főként gazdasági együttműködés kialakítására.
Szilovikok
Oroszország 2030-ig érvényes gazdaságbiztonsági stratégiáját400 Vlagyimir Putyin államfő
2017. május 13-án írta alá, és két nappal később hirdették ki. A dokumentum szellemiségét
eleve meghatározza, hogy kidolgozása a Szövetségi Biztonsági Szolgálat korábbi vezetőjéhez,
és a szilovik csoport egyik legfőbb képviselőjéhez, Nyikolaj Patrusevhez köthető. A stratégia
rendkívül defenzív jellegű, amely a világgazdasági trendeket, a globalizációt vagy a környezet
pusztulását nem megoldandó feladatként, hanem külső fenyegetésként aposztrofálja. 401 A
dokumentum oldalakon keresztül sorolja az orosz gazdaságra – és egy esetlegesen nehezebb
helyzetbe kerülő gazdaságnak köszönhetően a politikai elitre is – leselkedő veszélyeket. A
szöveg különös részletességgel szól a gáz- és olajexport csökkenéséről, amelynek egyik oka a
technológiai fejlődés és az energiahatékonyság nyugat-európai felértékelődése, a másik pedig
a vásárlók tudatos törekvése az orosz energiafüggőség csökkentésére. A stratégiában emellett
szó esik a környezetrombolás várható negatív következményeiről és az orosz gazdaságban
tapasztalható innováció-hiányról is. Feltűnő ugyanakkor, hogy a dokumentum számos
körülményt figyelmen kívül hagy, tabuként kezel (például a lakosság évek óta nehezebbé váló
általános anyagi helyzetét és az ellátórendszerek problémáit), illetve a felsorolt problémákra
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nem ad valós, alkalmazható megoldást, vagy ütemtervet. A stratégia azonban pozitív üzenetet
is hordoz, hisz lándzsát tör a magas hozzáadott értéket teremtő gazdasági ágazatok fejlesztése
mellett, támogatja a külföldi tudás- és technológiatranszfert, valamint kívánatosnak tartja a
gazdaság és az egyetemek, kutatóintézetek jobb együttműködését.
Liberálisok
A szentpétervári, liberális közgazdászok egyik legfontosabb képviselője napjainkban a
korábbi pénzügyminiszter, Alekszej Kudrin, aki a rendszerváltás éveiben Anatolij Csubajsz
mellett dolgozott, s vélhetően itt került kapcsolatba a későbbi politikai elit két meghatározó
tagjával: Vlagyimir Putyinnal és Dmitij Medvegyevvel. Moszkvába 1996-ban került,
hasonlóan Putyinhoz. 2000-ben pénzügyminiszter lett, egészen 2011-ig. Nevéhez fűződik a
’90-es években felhalmozódott államadósság leépítése, az adórendszer reformja és jelentős
egyszerűsítése, valamint a tartalékalap kialakítása, amely segített tompítani a 2009-ben
begyűrűző gazdasági válság hatásait. A tartalékalap azonban egyúttal a korábbi,
fenntarthatatlan állami gazdálkodás továbbéléséhez is hozzájárult, ami nem szükségképpen
pozitív, hiszen a gazdasági nehézségek így akkor nem kényszerítettek ki szükséges
reformokat. Kudrin 2011-ben távozott a kormányból, de sosem lett kegyvesztett. Vlagyimir
Putyin a barátjának nevezi, s tagja az Egységes Oroszország párt szellemi hátországának is.
Az elnök szavaival élve: „hasznos és szükséges ember”. Kudrin 2016. elején megbízást
kapott, hogy a Stratégiai Kutatások Központjában dolgozza ki az ország 2018-tól érvényes
gazdaságfejlesztési stratégiáját, és azonosítsa azokat a pontokat, amelyekre alapozva a
gazdaság növekedésnek indulhat.
A miniszteri mandátum megszűnése után Kudrin először 2011 tavaszán, Krasznodarban
beszélt gazdaságfejlesztési elképzeléseiről, amelyben azt hangsúlyozta, hogy Oroszországnak
maga mögött kell hagynia a válság előtti gazdasági modellt.402 A beszéd alapján Kudrin
szakítani próbál az energiahordozók kitermelésére épülő gazdasági modellel, s inkább az
iparfejlesztést helyezi előtérbe. Az olajexport kényelmes helyzetet teremt ugyan, de veszélyes,
hiszen a költségvetést kiszolgáltatja a világpiaci árak ingadozásának. Kudrin 2016-ban arra
számított, hogy az olaj ára a következő 3 évben nem megy 50 dollár fölé, de ha mégis, még az
sem lehet alapja egy dinamikus, évi 5-7%-os gazdasági növekedésnek.403 Kudrin szerint az
életszínvonal érezhető emeléséhez Oroszországnak évente 6-7%-os gazdasági növekedésre
lenne szüksége, ami azt jelenti, hogy a gazdaság korábban perifériára szorult ágazatait is
402
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fejleszteni kell, és vonzóbbá kell tenni az országot a külföldi tőkebefektetések számára. A
tőkére az iparnak van a legnagyobb szüksége, csakúgy, mint a korszerű technológiákra is.
Ahhoz, hogy a külföldi befektetések volumene növekedjék, az intézményrendszert is meg kell
reformálni. Kudrin csökkenteni kívánja a szociális kiadások mértékét, különös tekintettel a
nyugdíjrendszerre, amely szavai szerint a fejlesztések forrásait emészti fel.
Az oroszországi gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása az elnöki ciklusokhoz igazodva két
időszakra osztható: a 2018-2024 és a 2024-2030 közöttire.404

A Stratégiai Kutatások

Központjának405 célja, hogy azonosítsa a gazdasági növekedés bel- és külföldi indikátorait. A
legfontosabb, hogy a társadalom, a gazdaság és a törvényi/intézményi háttér is készen álljon a
külföldi befektetések fogadására.406 Ahhoz, hogy Oroszország hozzájusson a legmodernebb
technológiához, külföldi befektetésekre és nemzetközi projektekre van szüksége, amelyekre a
szankciók alatt nem (vagy nem kellő mértékben) kerülhet sor. Emiatt Kudrin arra kérte
Putyint, hogy csökkentse a geopolitikai feszültséget, 407 mert a gazdaságnak – középtávon –
szüksége van a szankciók feloldására, ha nem akar lemaradni.408 Az elnök válaszában a
politikai szempontokat hangsúlyozta, és (nyíltan) kevés hajlandóságot mutatott a kérés
teljesítésére, amivel elismerte volna a nyugati szankciók média által is tagadott károkozó
hatását.409 Kudrin 2016-ban már szankciók (amelyek a GDP 1,5%-ának megfelelő károkat
okoznak)410 megszűntetésére, vagy legalábbis könnyítésekre számított és bízott benne, hogy
Oroszország a G8 találkozókra is visszatérhet.411 2017-re kiderült, hogy ezek a várakozások
illuzórikusnak bizonyultak: a Nyugat továbbra is a Minszki Megállapodások végrehajtásához
kötötte a szankciók teljes feloldását, bár a „szelektív kiengesztelődés” jegyében az EU
hajlandóságot mutatott, hogy az együttműködési területek inventariziációját követően néhány
dologban együttműködjön Oroszországgal.

Kudrin céljai a 2018-2024-es időszakra

egyértelműek: 1%-os gazdasági növekedés, 1%-os költségvetési deficit és 4%-os infláció.412
A politikai akarat hiánya nem csak a szankciók terén jár negatív hatásokkal, hanem a
belpolitikában is, hiszen a Kreml az államigazgatás reformját és a decentralizációt is
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késlelteti. A centralizáció és a politikai függés fenntartása Moszkva elemi érdeke, mivel a
régiók megerősödése a központi hatalom pozícióit is meggyengítheti. 413 A politikai elit
áldozatvállalására nem csak a hatalom koncentrációja esetében, de egyéb területeken is
szükség lenne: Kudrin véleménye szerint nagyobb szerephez kell juttatni az ellenzéket (hogy
politikai vitákat lehessen folytatni), csökkenteni kell az állami propaganda véleményformáló
és –torzító hatását, a rövid távú célok helyett pedig a hosszú távú fejlődésre kell fókuszálni.
Ha ezek a változtatások nem valósulnak meg, akkor bármilyen gazdaságfejlesztési stratégia
utópia marad csupán.414 A politikai elit hajthatatlansága miatt külföldön már az is felmerült,
hogy Kudrin felbukkanása a Kreml munkájába nem egyéb, mint marketingfogás és
imázsépítés a Nyugat felé.415
A parlamenten kívüli ellenzék legfontosabb alakja, 2012-ben Putyin elnök kihívója, Alexej
Navalnij is a liberálisok táborából indította politikai karrierjét. Bár átfogó gazdasági
programmal Navalnij nem rendelkezik, a korrupció felszámolásáért aktívan küzd. Álláspontja
szerint napjaink Oroszországában a korrupció jelenti a fejlődés legfőbb gátját, hiszen ennek
köszönhetően nem optimális politikai és személyi döntések születnek.416 Bár Navalnij
támogatottságáról kevés hiteles adat áll rendelkezésre, elmondható, hogy bázisát leginkább a
30 év alatti, nagyvárosi értelmiség jelenti, amelyet a parlamenti pártok egyike sem képes
megszólítani. Mivel az elmúlt években a választások során a központi politikai üzenetek a
lakosságot igyekeztek távol tartani a szavazástól és a politikától, ezért esélye lehet annak,
hogy egy mozgósítani képes cél mögött a jövőben új politikai erő alakul ki, saját
gazdaságfejlesztési elképzelésekkel.417
A gazdaságfejlesztés határokon átívelő aspektusai
Bár az orosz külpolitika elsődleges célja a nagyhatalmi státusz kivívása és fenntartása,
mintegy járulékos célként megjelenik a külgazdasági kapcsolatok fejlesztése és a nemzetközi
gazdasági befolyás építése is. E külgazdasági feladatok közé sorolható az energiadiplomácia,
az Eurázsiai Gazdasági Unió létrehozása és fejlesztése, a közép-ázsiai jelenlét és az orosz
keleti nyitás Kína és Délkelet-Ázsia irányába.
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Napjaink Oroszországában már nincs olyan szellemi centrum, amely ne kezelné tényként az
energiahordozók exportjára alapozott gazdaságtól való kényszerű búcsút. Ugyanakkor, az
átalakulás több évtizedig is eltarthat. Bár Nyugat-Európa gázfogyasztása évről évre csökken,
az orosz földgázt szállító Északi Áramlat második ütemének felépítése az egyik legfontosabb
infrastruktúra-fejlesztési projekt. Bár a norvég kitermelésnek köszönhetően még Európában
sincs monopolhelyzetben, Oroszország abban érdekelt, hogy a kontinens vásárlói ne
diverzifikálják beszerzési forrásaikat. Ez a vágy kettős helyzetet teremt, hiszen Moszkva a
gázexportot szívesen használja politikai céljai támogatására (például Ukrajnában), másrészről
kénytelen szembenézni vele, hogy ha túl messzire megy, akkor vevői csökkentik
energiafüggőségüket. E törekvések közé tartoznak az energiakonnektorok és az alternatív
beszállítóktól történő vásárlások (például Közép-Ázsiából vagy Katarból). Oroszország másik
fontos földgázvásárlója Kína lehet, ez azonban lényegesen kisebb potenciállal kecsegtet, mint
az európai export. A Gazprom Szahalin szigetéről már most is exportál cseppfolyós gázt
Ázsiába, a várhatóan 2020-ban útjára induló, és 85 milliárd dollár értékű kínai vezetékes
export azonban új távlatokat nyithat.418
Az energiadiplomácia mellett a közel-külföldi gazdasági befolyás fenntartásának (vagy
visszaépítésének) másik eszköze az Eurázsiai Gazdasági Unió (EGU) fejlesztése. Ahhoz
azonban, hogy a tagok ne Moszkva oktrojáltjaként tekintsenek az EGU-ra, már rövid távon
szükség van eredményekre. A rövid távú előnyök közé tartozhat a tagországok közötti
kereskedelmi forgalom felpörgetése, a vámtarifarendszer és jogszabály-harmonizáció (amely
nem kizárólag az orosz törvények egyeduralma mentén alapul), valamint a munkaerő-áramlás
megszervezése. A célok eléréséhez szükség van a protekcionista intézkedések lebontására, a
tagállamok közigazgatási rendszerének reformjára (főként Közép-Ázsiában), oktatási
reformra és korrupció elleni harcra. Bár az EGU tagállamainak együttes területe több, mint 20
millió km2, a lakosság száma pedig meghaladja a 180 millió főt, gazdaságilag mégsem
tekinthető meghatározó tényezőnek. A gondokat tetézheti, hogy a térség fő exportcikke, a
kőolaj és a földgáz a megújuló energiaforrások előretörésével elvesztheti piacát. Bár az EGU
sok tekintetben követné az EU-t, lényegesen kisebb erőfeszítéseket követel tagjaitól a közös
piac kialakításához, viszont sokkal hangsúlyosabb benne a legnagyobb tag politikai
dominanciája. A gazdaságfejlesztési szándékok hitelességét rombolja az a tény is, hogy azok
az EGU tagországok, amelyek WTO tagok is egyben, egyáltalán nem törekednek a WTO
szabályok betartására, s a kereskedelem liberalizálásához szükséges lépéseket különböző
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belső szabványokkal, exportfékező intézkedésekkel (például: ГОСТ: государственный
стандарт) igyekeznek elszabotálni. Oroszország viszont csak abban az eseten érheti el céljait,
ha képes valódi fejlődést kínálni Közép-Ázsiában, hiszen enélkül a térség iránt érdeklődő
másik nagyhatalom, Kína kerülhet meghatározó helyzetbe. Jelenleg azonban nem látszik,
hogy a 2015. óta működő EGU bármilyen eredményt is képes lett volna elérni a térségben…
Kína azonban nem törekszik rá, hogy Közép-Ázsiából kiszorítsa Oroszországot: az Egy
Övezet, Egy Út (OBOR) stratégia inkább a gazdasági lehetőségek kiaknázására fókuszál, ami
látszólag megfér Moszkva céljaival. Sőt, ha Peking partnereként tárgyal az EGU-val, akkor a
nemzetközi elismertség még jól is jöhet Moszkvának, amely ezek után a világpolitika
színpadán továbbra is a térséget stabilizáló erő szerepében tetszeleghetne. Az OBOR ráadásul
pontosan azt adhatná meg Közép-Ázisának, ami az EGU-ból hiányzik: a külső piacokhoz való
hozzáférést. Az EGU ugyanis csak a tagországok közötti együttműködést kívánja ösztönözni,
a külső exportra aligha képes receptet kínálni. A Kína vezette stratégia viszont pontosan a
globális kereskedelmet ösztönözné.419
Az ázsiai nyitás – amely végre Szibéria felemelkedését is elhozhatná – gondolata
Oroszországban az ezredforduló után született meg, de igazi lendületet csak 2011-12. után
kapott, s azóta is folyamatosan erősödik. Moszkva szeretné, ha az EGU és az OBOR céljait
hivatalosan is sikerülne összehangolni, és a Lisszabontól Jakartáig terjedő egységes gazdasági
térségben az EGU elfoglalhatná az őt megillető helyet. Bár az orosz-kínai viszony baráti,
Oroszországnak még van hová fejlődnie: az elavult közigazgatás, a kedvezőtlen beruházási
környezet a korrupció és az alacsony technológiai színvonal felszámolása további lendületet
adhatna a közös munkának. A kelet-ukrajnai válság kapcsán életbe léptetett európai szankciók
a Nagy Eurázsia koncepciónak (eurasianism) is nagyobb teret engednek, amelynek fő
ideológusa Szergej Karaganov. Karaganov álláspontja szerint Kína a következő két
évtizedben is fejlődési pályán marad, s ezzel a világ második legfontosabb gazdasági
centrumává válik. Oroszországnak emiatt át kell gondolnia, hogy merre orientálódik, s ideje
maga mögött hagynia Európát, amelyhez három évszázadon keresztül próbált közeledni.
Ázsában azonban nem Kína az egyetlen ország, amellyel Oroszország közeli kapcsolatokat
építhet: 20-30 éven beül India is megelőzi Európát, és a világ harmadik legfontosabb
gazdasági centrumává válik.420 A fenti tények igazságtartalmát nem vizsgálva mégis jogosan
merül fel a kérdés, hogy Oroszország bármennyire szeretné is, mennyire képes a váltásra? Az
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orosz politikai elit, pénzpiacok és gazdasági szereplők ugyanis szinte teljesen Európához
kötődnek: ebből az irányból érkezik az országba a legtöbb befektetett tőke, tudás és
technológia is.421 Ezt igazolja az a tény is, hogy a jó hangulatú orosz-kínai kapcsolatok
ellenére a mélyrepülésben lévő orosz-európai viszonynak köszönhetően az orosz életszínvonal
immáron negyedik éve képtelen a növekedésre, s nem sok jóval kecsegtet a strukturális
reformokra szoruló gazdaság sem.
Konklúziók
A fejezet során áttekintettem az orosz gazdaság legfontosabb problémáit, valamint az egyes
politikai irányzatok gazdaságfejlesztési forgatókönyveit. A munka során nem csak a
nemzetgazdaság fejlesztését, de a nemzetközi gazdasági befolyással kapcsolatos törekvéseket
is megvizsgáltam.
A vizsgálat során a politikai és gazdasági szempontok egymáshoz viszonyított prioritását is
igyekeztem feltérképezni. Az eredmény a bel- és külpolitika esetében is hasonló: a politikai
érdekek élveznek elsőbbséget, a gazdasági érdekek – amelyek belföldön megalapozzák az
életszínvonal és a fejlődés lehetőségét, illetve külföldön a politikai befolyás gazdasági hátterét
– másodlagosak. A gyakorlatban mindez úgy valósul meg, hogy az állam szívesebben
finanszíroz olyan projekteket és kiadásokat, amelyek a jelenlegi politikai elit túlélését segítik,
semmint a jövőbe történő befektetéseket. A jelenlegi politikai túlélést segítő költések közé
sorolom a Krím visszacsatolásához köthető kiadásokat, a nemzetközi katonai konfliktusokban
való részvételt és az elavult, mennyiségi elven működő állami ellátórendszerek fenntartását.
A legkidolgozottabb gazdaságfejlesztési stratégia jelenleg a korábbi pénzügyminiszter,
Alekszej Kudrin nevéhez köthető. A liberális közgazdász a legfőbb célja, hogy Oroszország
végre maga mögött hagyja a kőolaj- és földgázexporttól való függőséget, és a technológia-,
valamint tőkeimportnak köszönhetően végre modernizálni tudja a gazdaság többi ágazatát is.
A célok eléréséhez Kudrin kiegyezést sürget a Nyugattal, hiszen a szankciók gátat szabnak a
stratégia megvalósításának. Ezen a ponton azonban Kudrin elképzeléseit keresztül húzzák a
politikai célok, hiszen az ukrán válság kapcsán kialakult helyzet enyhülésére belátható időn
belül nincs esély.
Változást a jelenlegi politikai irányvonalban, valamint a belpolitikában az oligarchákkal kötött
megállapodással kapcsolatban egyedül az hozhat, ha a jelenlegi gazdaságpolitika
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finanszírozhatatlanná válik. Abban az esetben ugyanis, ha a tartalékalap kritikus szint alá
csökken, az energiahordozók értékesítéséből származó bevétel pedig már nem teszi lehetővé
az állami és szociális kiadások fedezését, a politikának szüksége lesz azokra a forrásokra,
amelyek jelenleg a gazdaság magánszereplőinél vannak. Az erőviszonyoktól függően egy
ilyen szükséghelyzet kialakulása esetén két lehetőség van. Az első forgatókönyv szerint az
állam elegendő hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy a vállalatoktól, valamint az oligarcháktól
– akár konfliktusok árán is – elvonja a számára szükséges forrásokat. A második lehetőség,
hogy az oligarchák erősebbnek bizonyulnak a politikai hatalom letéteményeseinél és a
pénzügyi források rendelkezésre bocsátásáért cserébe olyan elvárásokat támasztanak, amely
az 1996-os eseményekhez hasonlóan megváltoztatja a jelenlegi status quo-t.
Jelenleg az átmeneti népszerűtlenséggel járó, de szükséges szerkezeti átalakítást tovább
nehezítik az olyan érdekcsoportok, amelyek ideológiai alapon próbálnak gazdasági döntéseket
kicsikarni. Ezek közé sorolható a Nagy-Eurázsia stratégia és Oroszország keleti nyitása. E
koncepciók ideológiai alapon szeretnék megváltoztatni az ország geopolitikai és geogazdasági
orientációját, s figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a fejlődéshez szükséges legfőbb
tőke- és technológiaexportőr Oroszország irányába még mindig Nyugat-Európa.
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A hipotézisek igazolása
Munkám számomra legnagyobb tanulsága, hogy Oroszország fejlődési pályájának
felrajzolásához a múlt eseményeinek és folyamatainak kiterjedt, valószínűleg a jelen értekezés
keretein is jelentősen túlmutató vizsgálódás szükséges. Terjedelmi és kapacitásbéli korlátok
miatt a saját kutatásaimat Oroszország XV. század végi történelmének vizsgálatával kezdtem.
Bemutattam azt a folyamatot, amely során Oroszország, illetve az Orosz Birodalom
megszerezte európai, majd ázsiai területeit és bekapcsolódott a formálódó világgazdaságba.
Az első fejezet második felében ismertettem azokat a szellemi irányzatokat, amelyek
befolyással bírtak az ország gazdasági és társadalmi fejlődésére. Kutatásaim végének a
kommunista hatalomátvételt jelöltem meg, mivel Wallerstein centrum-periféria elméletével
egyetértve úgy gondolom, hogy a disszertáció fő témáját adó, rendszerváltás utáni
Oroszország erről a pontról folytatta útját, s határozta meg önmagát a globális gazdaság
egészében. A történelmi áttekintés legfőbb következtetése – amely a kutatásom első
hipotézisét is részben igazolja –, hogy Oroszország uralkodói az elmúlt évszázadok során több
olyan döntést is hoztak, amely a társadalmi-gazdasági fejlődés rovására eredményezett
területnövekedést. Az ideológiai indokok mentén létrejött Birodalom azonban emiatt
folyamatosan elmaradt a Nyugattól, amely a későbbi, de újra és újra kialakuló katonai
konfliktusokban erősen korlátozta az ország eredményességét. A hipotézis azon része
azonban, amely a tőkét termelés logikájára épült, és a területszerzések céljaként az anyagi
gyarapodást jelölt meg, nem igazolódott.
A második hipotézis vizsgálatával a disszertáció több fejezetében is foglalkoztam.
Előfeltevésem szerint Oroszországban a társadalmi nyomás hiánya miatt az elit nem
kényszerül rá, hogy változtasson a politikai berendezkedésen, illetve szorosabban integrálja
országát a világgazdaság rendszerébe. A nemzeti identitás vizsgálata során kirajzolódott, hogy
az orosz társadalom jelentős része a Szovjetunió megszűnése után negyed századdal is
komoly értékválságban van, s emocionális alapon igényli a politikai stabilitást. E politikai
stabilitás azonban nem támogatja a politikai szereplők közötti versenyt, s ezzel hozzájárul a
szuperextraktív államokban általánosan uralkodó elit becsontosodásához, és hatékonytalan
működéséhez. Mivel a politikai elit nem tartozik elszámolással a választópolgárok felé, hiszen
anyagi hátterét nem az adófizetők pénze biztosítja, ezért a politikai koncepciók kialakítása
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során a nyugati modellekhez képest nagyobb mértékben érvényesítheti saját szempontjait. A
mindennapok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy az életszínvonal emelése helyett
nagyobb arányban költhet geopolitikai céljainak elérésére és katonai kiadásokra.
Ezzel elérkeztünk a harmadik hipotézishez, amely a multipoláris világrend megteremtése
érdekében tett erőfeszítések túlzott és a gazdaságra káros mivoltát hangsúlyozza. Mivel a
forrásokat a gazdaságfejlesztés helyett a külpolitikai aspirációk elérésére használják, ezért az
ország a lehetséges leggyorsabb tempónál lassabban fejlődik. Ennek egyik megjelenése volt a
2013-ra elapadó gazdasági növekedés, amely a mögött egyértelműen a gazdaság strukturális
problémái álltak. A Holland betegséggel küzdő orosz gazdaság képtelen rá, hogy a
szolgáltatói szektorban versenyképes szereplőket termeljen ki. Ez a helyzet fenntartja a tőke
és technológia elégtelen jelenlétét és a folyamatos importfüggőséget.
A negyedik hipotézist - amely a gazdaság politikai célok alá rendelését jelenti – sikerült
igazolni. (Hipotézis: Oroszország az importkiadások fedezetét a primer szektor javainak
exportjával kívánja biztosítani, egyre kevesebb sikerrel.) Mivel Moszkva a földgáz és
kőolajexportot igyekezett politikai céljainak szolgálatába állítani, nyugati vásárlói hatékony
lépéseket tettek az ellátás diverzifikálására, valamint az interkonnektorok kiépítésére, amely
jelentősen ártott Oroszország addigi eladói pozícióján. Mindez oda vezetett, hogy bár a
hatodik hipotézisem, amely az olajexportőri státusz politikai célok elérésére való használatáról
szólt, néhány éve, az ukrán-orosz gázvita idején még megállta volna a helyét, napjainkban
már nem igazolható. Sőt, Moszkva védekezni kényszerül a norvég és közel-keleti
versenytérsakkal szemben. Minderre természetesen jó eszköz a német-orosz megaprojekt, az
Északi Áramlat 1 és 2, valamint a közép-európai térséggel keresett, de csak részben sikeres
együttműködés.
Ötödik hipotézis: Részleges külpolitikai sikerekre Moszkvának van esélye, hiszen Kelet- és
Közép-Európában is vannak olyan országok, amelyek örömmel kooperálnak Oroszországgal.
Az utóbbi években azonban az orosz vezetés képtelen rá, hogy akár a NATO-val, akár az EUval jó kapcsolatot alakítson ki. Emiatt az egyetlen esélyt a bilaterális együttműködések
jelentik, amelyre Kelet-Európában Belarusz és Moldova, Közép-Európában Magyarország és
Szlovákia hajlandóak. Bár e szalámitaktika kevesebb eredménnyel jár, mintha a teljes nyugati
integrációval sikerülne jó kapcsolatban lenni, arra alkalmas, hogy a belpolitikában sikerként
lehessen tálalni, illetve gyengítse a NATO valamint az EU közös álláspontját, fellépését.
Ennek alapján az ötödik hipotézist igazoltnak tekintem.
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A pillanatnyilag eladható politikai sikerek és közgazdaságtani szempontból is megnyugtató,
tartós fejlődési pálya között azonban jelentős különbség van. A jelen helyzetben evidencia,
hogy valódi reformokra, strukturális átalakításokra lenne szükség, amelyek rövid távon
politikai áldozatokkal, azaz átmenetileg népszerűtlen intézkedésekkel járnának. Kérdés, hogy
ezek elviselésére a politikai vezetés mikor lesz hajlandó, hiszen választások előtt biztosan
nem. Ugyanakkor, közeleg az a pont, amikor a jelenlegi, fenntarthatatlan gazdasági struktúra
már a politikai elit legitimitását fogja veszélyeztetni, hiszen gazdasági fejlődés nélkül az
életszínvonal sem emelhető. Ennek alapján a negyedik hipotézis azon része, amely a politikai
döntések miatti külkereskedelmi nehézségekre vonatkozik, igazoltnak tekinthető.
Az orosz vezetés azonban tisztában van a helyzet mivoltával, s emiatt folyamatos kapcsolatot
tart a társadalom kompetens szellemi műhelyeivel. A saját kutatásaimban főként Alekszej
Kudrin volt pénzügyminiszter munkáját emeltem ki, aki a 2018 utáni időszakra dolgoz ki
fejlesztési stratégiákat. A fejlesztési stratégiák vizsgálata során optimista és pesszimista
forgatókönyvekkel egyaránt találkozhat a téma iránt érdeklődő olvasó, amelyek az egyes
körülmények eltérő mértékű hatásának becslése miatt különböznek egymástól. A
legfontosabb

változók,

amelyekkel

a

fejlesztési

stratégiák

összehasonlítása

során

találkozhatunk, az alábbiak: az olajfüggőség mértékének és időtartamának meghatározása, a
demográfiai mutatók és tendenciák értékelése, a technológiaimport fontosságának és
sebességének értékelése, a nemzetközi politikai környezethez és a Nyugattal kialakított
viszonyhoz kapcsolódó várakozások, valamint a geogazdasági mozgástér, elsősorban ázsiai
partnerekkel.
Tudományos eredmények
A disszertáció keretein belül törekedtem rá, hogy olvasóim számára bemutassam Oroszország
geogazdasági és geopolitikai dilemmáit. A munka során áttekintettem az ország fejlődésére
gyakorolt legfontosabb történelmi eseményeket, igyekeztem átfogó képet adni a
közgondolkodás sajátosságairól, az ország bel- és külgazdasági helyzetéről. Véleményem
szerint a Oroszországgal kapcsolatos magyarországi kutatások főként a történelemre, a
politikára és az energiaszektorra fókuszálnak, ezért a gazdasági folyamatok és a regionális
kapcsolatok bemutatása érdeklődésre tarthat számot.
A fentiek alapján a legfontosabb geopolitikai és geogazdasági dilemma Oroszország számára
nem egyéb, mint a népnemzeti és a nyugatos ideológiák viszonya vagy esetleges
szembenállása a közgazdaságtan objektív tételeivel. A kommunista eszmékhez hasonlóan
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ugyanis a népnemzeti ideológia hajlamos rá, hogy a tényeket és a közgazdaságtan törvényeit
figyelmen kívül hagyva az országról, valamint annak erőforrásairól valótlanságot állítson, s
felnagyítsa a rendelkezésre álló materiális és immateriális erőforrások mennyiségét. A
túlbecsült erőforrásokra épített stratégiák viszont nem hozhatnak eredményt, hisz
megvalósításuk a szükséges alapok rendelkezésre állása nélkül lehetetlen.
A gazdasági struktúra vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy Oroszország
importfüggősége és kiszolgáltatottsága igen jelentős. Az ország ugyanis nem csak olyan
fogyasztási javakat importál, amelyeket a hazai ipar nem képes előállítani, de folyamatos
importkényszerben van a munkaerő, a tőke, a tudás és a kvaterner szektor szolgáltatásai terén
is. Mindez azt eredményezi, hogy az ország nem választhatja sem a bezárkózás, sem az
önellátás politikáját, hisz nyitottságának megőrzése a saját működőképességének fenntartása
miatt létfontosságú.
A fentiekből következik, hogy létjogosultsága csak egy nyitott, nemzetközi együttműködést
kereső és azokat kiaknázó kül-, fejlesztés- és gazdaságpolitikának lehet. Az energiahordozók
és nyersanyagok exportjából származó bevétel – ha csökkenő mértében is, de még jó darabig
– fedezni fogja Oroszország importkiadásait, de a behozatalhoz partnerekre van szükség. A
demográfiai folyamatokat ellensúlyozni képes migráció az Oroszországtól fejletlenebb középázsiai országokból ugyan biztosítottnak tűnik, de a fejlett Nyugatról érkező tőke-,
szolgáltatás- és technológiaimport már megköveteli a politikai elit együttműködését.
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