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Összefoglalás: Szergej Glazjev akadémikus – az orosz elnök nemzetközi gazda-
sági ügyekben illetékes tanácsadója – szakmai fórumokon, illetve a szélesebb 
közvélemény számára is felvázolta az Oroszország jövőjével kapcsolatosan várható 
forgatókönyveket. A szerző befolyásos pozíciója, valamint az egy év múlva tartandó 
elnökválasztások miatt (és azok összefüggéseinek jobb megismerése érdekében) 
aktuálissá vált téma is fontossá teszi téziseinek bemutatását.

Abstract: Academician Sergey Glazyev who is chief aide for economic policy 
of Russian President Vladimir Putin has shared his views on Russia’s role in the 
world economy in the long run. In doing so, he has envisioned seven scenarios 
ranging from trilateral cooperation with China and the US through different types 
of isolation to subordinated roles to other great powers. This analysis presents 
Glazyev’s scenarios evaluating them from the point of view of their probability. His 
insight is highly valuable for long-term considerations about Russia’s foreign policy 
possibilities.

Glazjev véleménye

Az orosz akadémikus, elnöki tanácsadó Szergej Glazjev abból indul ki, hogy 
hazájának nem szabad továbbra is passzívan sodródnia abban a nemzet-
közi térben, amelyben jelenleg két geoökonómiai nagyhatalom, az Amerikai 

Egyesült Államok és Kína folytat éles harcot a globális vezető szerepért. Mindaddig, 
amíg Oroszország nem alkotja meg a saját stratégiáját – folytatódik a diagnózis –, 
valójában azoknak engedi át a kezdeményezést a „saját gazdasági terének a meg-
hódítására”. Hiszen a nemzetközi szereplők dominálják az orosz pénzügyi szférát, 
manipulálják is azt, de az övék a vezető szerep a gépek és berendezések, valamint 
a tartós fogyasztási cikkek előállítása és kereskedelme terén is. Mindez összes-
ségében mára oda vezetett, hogy az orosz gazdaság fejlődését olyan külső erők 
határozzák meg, amelyeknek az a céljuk, hogy kiaknázzák az orosz természeti kin-
cseket, és felvevőpiacként használják az országot.

Glazjev szerint a következő évtizedekre vonatkozóan hét olyan forgatókönyv 
vázolható fel, amely Oroszországnak a nemzetközi gazdasági erőtérben elfoglalt 
lehetséges új helyzetét mutatja be.

https://www.gazeta.ru/business/2017/02/25/10543481.shtml
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1. Háromoldalú partnerséG

Kínával és az eGyesült államoKKal

Ez a legpozitívabb, de a legkevésbé realisztikus szcenárió. E forgatókönyv értel-
mében az Egyesült Államok is csatlakozna a már létező orosz–kínai stratégiai 
partnerséghez. Ennek azonban elengedhetetlen előfeltétele a nyugati szank-

ciók feloldása, valamint a nagyhatalmaknak a globális strukturális változások békés 
menedzselésében való felelősségvállalása. Glazjev szerint ezt a verziót erősítené, 
ha Donald Trump is részt venne az „Új Selyemút” kezdeményezés résztvevőinek 
májusi, Pekingben megrendezendő csúcstalálkozóján.

2. IzolácIó és IntervencIó

Ez a forgatókönyv orosz szempontból a legnegatívabbak közé tartozik. Akkor 
valósulna meg, ha Washington a jelenlegi, konfrontatív irányvonalából kilépne, 
és elkezdené bevonni Kínát egy, az Egyesült Államokkal alkotott szimbiózisba, 

az országok angol nevéből (China, illetve America) alkotott, ún. Chimericába. Ennek 
feltétele még, hogy Pekingben Amerika-barát erők kerekedjenek felül. Ez esetben 
Oroszország teljes izolációba kényszerülne. A mostani orosz gazdaságpolitika 
változatlanul hagyása mellett ez a szcenárió jelentős életszínvonal-csökkenéssel 
járna, és veszélyeztetné az eurázsiai integrációt is.

Glazjev úgy véli, e forgatókönyv megvalósulása esetén az amerikai agresszió 
erősödni fog, és az Egyesült Államok által vívott hibridháború áttevődne az eurázsiai 
térségbe is, hogy új határvonalakat alakítsanak ki az ottani gazdasági erőközpontok 
között.

3. IzolácIó és mobIlIzácIó

Ennek a forgatókönyvnek úgy foglalható össze a lényege, hogy Oroszország 
még az izoláció körülményei között is fenn tud maradni, köszönhetően a 
még mindig meglévő tudományos, katonai-műszaki, továbbá a természeti 

kincsekben rejlő és az intellektuális-szellemi potenciáljának. Sőt, ha az ország a 
gazdaságpolitika ún. mobilizációs útját választja, akkor rövid ideig még fejlődni is 
képes lesz. (A mobilizációs gazdaságpolitika jellemzően a külső veszélyek – extrém 
esetben a háborús helyzetek – elhárítására irányuló, az ország erőforrásainak 
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mobilizálásával operáló kategóriát jelent.) Glazjev ugyanakkor hozzáteszi, hogy erre 
a jelenlegi gazdaságirányítási rendszer alkalmatlan, és sikeréhez új vezetőkre és 
szereplőkre van szükség – mind az államhatalomban, mind az üzleti életben.

4. amerIKaI Gyarmatosítás

Az Amerikai Egyesült Államok elitje Oroszországot tekinti a saját gazdasá-
gi perifériájuk feletti ellenőrzésük megtartása kulcsának. Washington célja 
ezért az orosz gazdaságnak az amerikai gazdasági céloknak való aláren-

delése a pénzügyi és hitelpolitika, a pénzügyi piac feletti kontroll, valamint a kínai 
gazdaság felemelésének segítségével. Oroszország erősödő társadalmi-gazdasági 
nehézségei következtében az orosz belpolitikában az Amerika-barát erők kezdenek 
el dominálni, és a szankciók feloldása érdekében Moszkva engedményeket tesz. 
Mindez „színes forradalomhoz” vezet az országban, és bábrezsim kerül az ország 
élére. Megkezdődik Oroszország atomfegyvereinek a leszerelése, és a posztszovjet 
térség véglegesen dezintegrálódik. Az orosz gazdaságot nyugati transznacionális 
vállalatok privatizálják, Közép-Ázsia pedig Kína uralma alá kerül.

5. KínaI proteKtorátus

Ha Oroszország nem kezdi el sürgősen a stratégiai gazdasági fejlesztésének 
a saját hitelezési forrásokra történő átcsoportosítását, akkor a Kínával kiala-
kított „stratégiai partnerség” valós tartalma az lesz, hogy az orosz gazdaság 

alárendelődik a kínainak. Ez esetben pedig masszív kínai befektetések áramlanak 
be az energiaiparba, az agráripari és a közlekedési szektorba, amelyek attól kezdve 
a kínai piac szükségleteit fogják kiszolgálni. A fejlett technológiájú polgári célú ipar-
ágak felett közös orosz–kínai vállalatok veszik át az irányítást. Oroszország megőrzi 
ugyan a szuverenitását, és fenntartja a katonai-politikai partnerségét Kínával, de 
gazdaságilag alárendelt helyzetbe kerül. Pekingnek az Amerikai Egyesült Államok-
kal vívott küzdelméhez szüksége van az oroszországi alapanyag- és energiabázisra, 
de az orosz védelmi ipari komplexumra is. Ez az orosz gazdaságot tulajdonképpen 
„kínai perifériává” teszi.

6. elszIGetelt enKlávéK Halmaza

E forgatókönyv szerint Oroszország és az Eurázsiai Unió nem tud ellenállni az 
Amerikai Egyesült Államok és Kína – azaz a régi és az új gazdasági erőköz-
pontok – közötti, szétfeszítő nyomásnak, így az orosz gazdaság egymáshoz 
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lazán kapcsolódó enklávék halmazává válik, amely a világpiac különböző szeg-
menseit szolgálja ki. Mindez politikai destabilizálódáshoz vezetne, és előkészítené a 
talajt az „amerikai gyarmatosításról” szóló forgatókönyv megvalósulása számára.

7. tíz százaléKos növeKedésI modell

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, Glazjev a Moszkva számára leginkább 
kívánatos szcenárióként azt írja le, amelyben a gazdaságpolitika egy sor új 
technológia kikényszerített bevezetésével nagyütemű fejlesztési pályára állítja 

Oroszországot. Ez a bővülés a Vlagyimir Putyin elnök által elindított „nagy eurázsiai 
partnerségről” szóló koncepcióba illeszkedne, és az új modell az Eurázsiai Gazda-
sági Unió (EGU), valamint a Sanghaji Együttműködési Szervezet alapján működne. 
Ezzel Oroszországnak és az EGU-nak – Kínával együtt – esélye nyílna arra, hogy 
új gazdasági erőközponttá alakuljon át. Ebben a modellben az orosz gazdasági fej-
lődés mutatói elérhetik akár a 10 százalékot is. Az új gazdasági erőközpontot egy 
orosz–kínai–indiai politikai koalíció is kísérné. E forgatókönyv sikeréhez azonban 
szükség van a jelenleg hatalmon lévő orosz elit nagymértékű megújítására is.

összeGzés

A Szergej Glazjev által felvázolt hét forgatókönyvből öt abszolút negatív kö-
vetkezményekkel járna Oroszországra nézve, és csak kettőből rajzolódik ki 
pozitív jövőkép. Ha megvizsgáljuk e kettőt – azaz az első és a hetedik szce-

náriót –, akkor azt lehet látni, hogy minden vonzerejük ellenére (vagy éppen azok 
miatt) irreális víziókkal van dolgunk. Az első eset sikeréhez ráadásul olyan kedvező 
külső körülmények együttállása lenne szükséges, mint Washington és Peking szo-
ros együttműködése – úgy egymással, mint Moszkvával. A másik pozitívan csengő 
forgatókönyvnek pedig egy felülről kikényszerített és vezérelt új, technológiai in-
novációra építő gazdaságpolitikával kellene megvalósulnia. Még ebből a vázlatos 
ismertetésből is árad az elképzelés piactalansága, mesterkéltsége, nem is beszélve 
arról, hogy e szcenáriónak a szerző szerint is előfeltétele lenne a hatalmi elit nagy-
mértékű megújítása. Ha tehát a realisztikus forgatókönyvekre akarunk koncentrálni, 
akkor csak a rossz vagy rosszabb közül válogathatunk.

Ha a valószínűtlenektől az elképzelhetők irányába haladunk, elsőként megkoc-
káztatható, hogy a 6. számú verzió – „elszigetelt enklávék halmaza” – apokaliptikus 
víziója kizárható.

A két, izolációval számoló – 2. és 3. számú – forgatókönyv egy fokkal reálisabb-
nak tűnik, bár az egyik esetében az amerikai–kínai együttműködés kissé ködös 
feltételének is be kellene következnie.
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A 4. szcenárió – „amerikai gyarmatosítás” – megvalósulásához szintén fan-
táziára van szükségünk: még középtávon sem várható az Amerika-barát erők 
felülkerekedése az orosz hatalmi eliten belül, valamint egy színes forradalom bekö-
vetkezése, az atomfegyverek leszerelésével párosulva.

Mindezek után a legvalószínűbb forgatókönyvnek a „kínai protektorátus” meg-
jelöléssel szerepelt víziót tekinthetjük. A kínai tőke, áru és munkaerő masszív 
beáramlása már jó ideje zajló folyamat, ami Oroszország távol-keleti részét érinti. 
Ez teljesedhet ki az egész orosz gazdaságra. Ez a partnerséget látszólag fenntartó, 
de gazdaságilag alá- és fölérendeltséget lopakodva megteremtő modell lassan ala-
kulhat ki, s gyakorlatilag a jelenlegi trendek jövőbeni kivetítéséről szól, radikálisan új 
tényezők vagy előfeltételek nem szükségesek hozzá.

Glazjev elnöki tanácsadó meglepően őszinte prognózisa nem propaganda, nem 
is tudományos előrejelzés, de Oroszország-politikája alakításakor mindenképpen 
megfontolandó valamennyi ország számára.




