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A medve újra élesíti körmeit: cirkusz 
vagy valóság? 
Gyarmati István

Vlagyimir Putyin hatalomra jutása óta számos alkalommal merült fel a kérdés, 
merre is tart Oroszország. Sokan reménykedtek – vagy még most is remény-
kednek? –, hogy a diktatúrák kora Oroszországban – is – véget ért, és végre 

a világ legnagyobb országa is elindult a demokratikus átalakulás útján. Sokan mások 
– köztük e sorok írója is – szomorúan konstatálják, hogy ez továbbra, ismét csak il-
lúzió, hiú remény, mert Oroszország annyi demokratizálódási, vagy ha úgy tetszik, 
europaizálódási kísérlet után ismét visszatért a szokásos útra, a tekintélyuralmi állam-
kapitalizmus útjára. 

Ezt a tényt, természetesen, igen eltérő módon látják és értékelik a világ különböző ré-
szeiben. A legérzékenyebben, érthető módon, azok az országok reagálnak rá, amelyeket 
ez a politikai irányvonal és elsősorban az ebből eredő újjáéledő terjeszkedő nagyhatal-
mi külpolitika a leginkább érint: Oroszország szomszédai, a volt Szovjetunió területén 
létrejött új államok. Sokan közülük megnyugvással látják a dolgok ilyeténképp alaku-
lását, hiszen saját autoriter rendszerük számára egy demokratizálódó Oroszország leg-
alábbis a külső támogatás elvesztését, de akár még reális külső fenyegetést is jelentett 
volna. Ugyancsak megnyugvással látja ezt Kína, amelynek – legalábbis egyelőre – egy 
autoriter Oroszország számos tekintetben szövetségesként jelentkezik – még akkor is 
ha egyre inkább Kína használja fel Oroszországot, mint fordítva (bár ezt Oroszország 
egyelőre nem akarja észrevenni). 

Egy agresszív Oroszország azonban súlyos fenyegetésként jelentkezik azon orszá-
gok számára, amelyek valamilyen fajta demokratikus átalakulás útjára léptek vagy/és 
egyértelműen az európai orientáció mellett kötelezték el magukat. Így a putyini politi-
ka rendkívüli mértékben nyugtalanítja Azerbajdzsánt, Grúziát, Moldovát és Ukrajnát, 
de potenciálisan, a nem túl távoli jövőben ezekhez az országokhoz csatlakozhat Ör-
ményország és Fehéroroszország is. 

Ezektől az országoktól teljesen eltérő helyzetben vannak a balti országok, amelyek 
a NATO és az Európai Unió tagjai lévén tulajdonképpen biztonságban érezhetik ma-
gukat az orosz politikával szemben, de amelyek ezzel együtt igen nyugtalanul szemlé-
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lik az orosz politikát, különösen azért, mert sem NATO-beli szövetségeseik túlnyomó 
része, sem az Európai Unió nem hajlandó szembenézni az orosz politika nyugtalanító 
tendenciáival és törekvéseivel, továbbra is úgy tesz, mintha Oroszország „stratégiai 
partner” lenne, és ebbe a klisébe kényszeríti bele a balti államokat is, amelyek azonban 
– teljesen érthető módon – állandóan lázadoznak ez ellen, és megkísérelnek kitörni 
ebből a helyzetből.

Sajátos helyzetben vannak a Varsói Szerződés volt tagországai, a visegrádi országok, 
Románia és Bulgária. E sajátos helyzet tükröződése az is, hogy reakcióik és Oroszor-
szág-politikájuk között jelentős eltérések vannak. Lengyelország többé-kevésbé a balti 
államok politikájával azonosul, s hasonlóan viselkedik – más helyzetben ugyan – Ro-
mánia és Csehország is. Bulgária és Szlovákia csendesen inkább az Oroszországgal 
való – akár elvtelen – együttműködés politikájának híve, de nagyon okosan ezt nem 
hangoztatja, politikája inkább abból deríthető ki, ahogy gazdasági kapcsolatait alakítja, 
no meg abból, amit nem tesz, azaz nem csatlakozik, csak nagyon ritkán, a lengyelek és 
a baltiak képviselte állásponthoz.

Magyarország politikája talán a legellentmondásosabb és legkiforratlanabb. Egy-
részt kétségtelenül érvényesült az elmúlt években egyfajta vonzódás Oroszországhoz. 
Ennek alapjai sokrétűek lehetnek. Bizonyosan vannak reális gazdasági okai is, hiszen a 
magyar–orosz gazdasági kapcsolatok, különösen a rendszerváltozás után, radikálisan 
visszaestek. Ennek okairól, persze, lehet vitatkozni. Sokan az Antall-kormány „legna-
gyobb bűnének” tartják, mások azonban rámutatnak, hogy a rendszerváltozás után a 
KGST-ben kialakult struktúrákat mindenképpen meg kellett változtatni, és lényegében 
ennek, valamint a magyar gazdaság minden területen tapasztalható visszaesésének és 
az orosz gazdaság többször is visszatérő válságának tudható be a valóban nagymérté-
kű leépülés. 

Ez a vita egyébként azóta is, különböző álruhákban, újra és újra felbukkan, hiszen a 
szocialista párt ideologikus oroszellenességgel vádolja a Fideszt és általában a jobbol-
dalt, míg a jobboldal hasonlóképpen ideologikus elkötelezettséget lát a baloldal „orosz-
barátságában”. Úgy vélem, ezekben a megállapításokban is van igazság, de a valóság 
valahol a kettő között van – mint oly sokszor általában. Igaz, a magyar gazdaság leg-
alább egy területen – energia – nagyon kiszolgáltatott az orosz kapcsolatoknak, de szá-
mos olyan terület van, ahol igen biztató gazdasági együttműködés alakulhat ki a két 
ország, illetve a két ország vállalatai között. Ezt azonban lényegesen akadályozza, hogy 
a két ország politikai berendezkedése és ebből adódóan gazdaságfilozófiája ellentétes 
– erre a problémára az alábbiakban még bővebben visszatérünk. 

Még problémásabbak – és a gazdasági viszonyok által erőteljesen befolyásoltak – a po-
litikai kapcsolatok, különösen mióta az orosz politika Putyin által vezérelve alapvetően 
Nyugat-ellenessé vált, és ennek a Nyugat-ellenességének az egyik fő oka – ürügye – és 
célpontja is gyakran kapcsolódik a kelet- és közép-európai volt szocialista országokhoz.
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Kiindulópontként szeretném leszögezni, hogy e sorok írója egyértelműen antide-
mokratikusnak és imperialisztikusnak látja Putyin politikáját, és erre a „felismerésre” 
nem az utóbbi egy-két évben jutott, hanem Putyin regnálásának első hónapjaiban. Ha 
elemezzük Putyin nézeteit, ami igen nehéz, hiszen egyrészt sosem foglalja őket össze 
rendezett, koherens rendszerbe, másrészt viszont egyes elemeit gyakran különböző-
képpen fogalmazza meg és variálja, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy Putyin 
egy centralizált, erős államot tart ideálisnak, ahol az állam érdekei felülírják az egyén 
érdekeit – kivéve, persze, a legfőbb vezető(k)ét, ahol a gazdaság egy kontrollált, állami 
tulajdonon vagy legalábbis közvetlen állami befolyáson alapuló tulajdonosi és irányí-
tási struktúrában működik, legfontosabb, stratégiai elemei közvetlenül az elnök, illetve 
Putyin személyes irányítása alatt állnak, és közvetlenül a politikai érdekeit szolgálják 
(ha kell, finanszírozzák). 

Ennek az államformának a koncepciója Putyinnál alapvetően két, egymást erősítő 
forrásból táplálkozik. Egyrészt neveltetéséből, amelyben alapvető szerepet játszottak a 
KGB-ben töltött évek, valamint sajátos módon Putyin vallásossága is, hiszen az orosz 
ortodox egyház mindig is a centralizált, központi állami hatalom főideológusa és tá-
mogatója volt Oroszországban. Másrészt viszont annak a tapasztalatnak a helytelen, 
bár Oroszországban általánosan elterjedt általánosításából, hogy – legalábbis Orosz-
országban – a demokrácia szükségszerűen anarchiához és destabilizálódáshoz vezet, 
mint Jelcin alatt, és súlyosan veszélyezteti Oroszország egységét és létét – mint ahogy 
a csecsen háború megmutatta. Ezért Putyin és sok követője szerint Oroszországban 
nem alkalmazhatók a liberális polgári demokrácia, a jogállamiság elvei és gyakorlata, 
a demokrácia helyett irányított demokráciára, a jogállamiság helyett a jog diktatúrájára 
van szükség. 

Ennek megfelelően, természetesen, a gazdaságot is ennek szolgálatába kell állítani. 
Azt látják, hogy a globalizáció körülményei között a versenyben csak piacgazdaságok 
képesek eredményesen részt venni, de természetesen egy szabad piacgazdaság igen tá-
vol áll tőlük, hiszen nem szolgálná a fent megfogalmazott államot és célokat. Ezért bár 
hitet tesznek a piacgazdaság mellett és, valóban, engedik, támogatják egy piacgazda-
ság kialakulását és működését, de azt erőteljes állami kontroll alá vonják. Putyin nem 
nagyon szokta a kínai modellt emlegetni – hogyan is tehetné, hogyan is ismerhetné 
be, hogy amit ő akar, azt nem ő találta ki, az nem orosz találmány –, de elképzelései 
ebben a tekintetben is sokban egybeesnek a kínai vezetők által kialakított struktúrával 
és gyakorlattal. Ennek a koncepciónak megfelelően a piacgazdaság döntő szereplőit 
szorosan, direkt eszközökkel ellenőrzik és tartják befolyásuk alatt, a stratégiai ágaza-
tokban közvetlen állami befolyást szereznek, és saját bizalmasaik irányítása alatt tartják 
– sokszor nem is törődve semmilyen látszattal, és azt is megengedik maguknak, hogy 
egy-egy stratégiai nagyvállalat irányítója ezzel egy időben az állami struktúrákban is 
tisztséget töltsön be – természetesen Putyin irányítása alatt.
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Fontos eleme a gazdaság ellenőrzésének, hogy ne adjanak teret a gazdaság szerep-
lői önállósodási törekvéseinek. Az államkapitalizmus normálisan működő piacgazda-
sággá alakulásában szinte mindig van egy olyan elem, amikor az állam által tőkéhez 
és vezető szerephez juttatott szereplők (tulajdonosok) elkezdik önállósítani magukat, 
amikor a saját maguk által kialakított korrupt rendszer elkezd terhessé válni számuk-
ra, hiszen a megszerzett vagyon és termelőeszközök megtartása és zavartalan működ-
tetése nem lehetséges abban a zavaros és korrupt rendszerben, amelyben ők maguk 
ezekhez hozzájutottak („Don’t ask me about my first million”). Az önállósodás, persze, a 
korábbi „hűbérúr” befolyása alóli szabadulást vagy legalábbis a direkt függőség pénz-
ügyi kapcsolatrendszerré alakulását is jelenti. Ezt kísérelte meg végrehajtani, elsőként, 
Hodorkovszkij, és lett áldozata annak a putyini politikának, amely elhatározta, hogy 
ezt a folyamatot mindenképpen és mindenáron megakadályozza.

Ez a politika súlyos hatással van a külföldi befektetésekre is. Bármennyire is szük-
sége van Oroszországnak a külföldi tőkére, és még ennél is jobban az azzal bejövő 
technológiára, Putyinék nagyon jól tudják, hogy a külföldi tőkét ilyen módon nem 
tudják befolyásuk alatt tartani. Ezért alakítják úgy a viszonyokat, hogy a külföldi tőke 
ne nagyon legyen képes fontos pozíciók megszerzésére az orosz gazdaságban, és ahol 
ilyenekre korában már szert tett, onnan igyekeznek, akár törvénytelen eszközökkel is, 
kiszorítani. 

A putyini politika egyik legfontosabb és talán leginnovatívabb jellemzője a gazdaság 
hatalmi eszközként történő felhasználása. Ez, természetesen, önmagában nem vadona-
túj, hiszen a gazdasági hatalmat mindig is felhasználták a politikai befolyás erősítésére. 
Putyin azonban sajátos módon nem tisztán és nem csak az állami eszközöket használja, 
hanem azoknak egy sajátos módon „privatizált” változatát is. Természetesen Oroszor-
szág nem mondott le a hagyományos eszközökről sem, amikor gátlástalanul embargót 
hirdet a grúz és a moldáv borokra vagy éppen egyes lengyel termékekre. Ami ennél 
azonban sokkal érdekesebb és újszerűbb, az a magántőke felhasználása, hiszen ez sok-
kal nehezebben felismerhetővé és sokkal nehezebben kezelhetővé teszi a problémákat 
más, piacgazdaságban és jogállamiságban gondolkodó országok számára.

Ebben az összefüggésben, természetesen, elsőként a Gazprom jut mindenkinek az 
eszébe, ami természetes, hiszen ez a konszern jár az élen Putyin politikai ambíciói-
nak érvényesítésében. A Gazprom azonban nem az egyetlen ilyen szereplő, hiszen az 
orosz gazdaság számos más vállalata is a putyini politika képviselőjeként cselekszik. 
Sőt: az átláthatatlan tulajdonviszonyok miatt a magánbefektetőkről sem lehet mindig 
tudni, valójában kinek az érdekeit – és politikáját – képviselik. Akármilyen nyilvánvaló 
is az esetek nagy részében, hogy a külföldi orosz tőkebefektetések jó része a politi-
kai befolyás erősítését szolgálja, ez nagyon nehezen vagy egyáltalán nem bizonyítható 
és ráadásul gyakran, legalábbis rövid távon, jót is tesz az adott ország gazdaságának. 
Mindenesetre az érintett országok nagy része még nem hajlandó szembenézni azzal a 
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dilemmával, hogy piacgazdaságát és demokratikus berendezkedését, függetlenségét 
és szuverenitását esetleg éppen ezek kihasználásával veszélyeztetik. 

Magyarországnak is szembe kellett néznie ezzel a dilemmával, nem is egyszer. S po-
litikánk ellentmondásosságát mutatja, hogy különböző esetekben különbözőképpen re-
agáltunk a kihívásra. Amikor a Malév privatizációjáról volt szó, kizárólag a gazdasági 
megfontolások játszottak szerepet. Persze, érdemes lenne elgondolkodni azon, miért ér-
vényesülnek „bizonyos esetekben” kizárólag gazdasági megfontolások, és miért éppen 
az ilyen jellegűek kerekednek felül. Ismerve az orosz gazdaság állapotát és működési 
rendjét, nincs okunk feltételezni azt, hogy külföldön, beleértve Magyarországot is, más 
szabályok szerint működnének. Másképpen reagáltunk a Mol esetében. Alapvetően 
helyesen, bár hosszú távon az itt alkalmazott megoldások nem biztos, hogy sikeresen 
alkalmazhatók. És a legnagyobb dilemma a gázvezetékek ügyében jelentkezett és je-
lentkezik, amelyekkel kapcsolatban rendkívül rosszul indultunk, és csak lassan sikerült 
javítani a helyzeten, de a megoldástól – nemcsak mi – még nagyon messze vagyunk.

A Kreml, persze, kiválóan felismeri a helyzetből adódó lehetőségeket és, mint min-
dig, a szereplők megosztására játszik – nem is eredménytelenül. Érzékeli, hogy a nyu-
gat-európai országok jó része saját közvetlen érdekeit helyezi előtérbe, erre ráépülnek 
a történelmi és sajátos érzelmi motivációk, aminek következtében ezek az országok 
nagyon sokáig, amíg csak lehet, gyakran elvtelen, oroszbarát politikát folytatnak, sem-
milyen figyelmet sem fordítva a közép- és kelet-európai országokra, még NATO- és 
európai uniós szövetségeseikre sem. Ez a politika azután, hagyományosan, kudarcot 
vall, és kudarcra van ítélve most is, de az erre való rádöbbenés hosszú folyamat, amely-
nek során sok kárt okozhatnak az orosz befolyásnak jobban kitett országoknak. Úgy 
gondolom, ebben a periódusban a rádöbbenési folyamat rövidebb lesz. Részben azért, 
mert a NATO és az Európai Unió azért határokat szabnak az oroszbarátságnak és a szö-
vetségesek érdekei negligálásának. Úgy gondolom, hogy Oroszország valójában sok-
kal gyengébb ma, mint bármikor korábban, és ezért sokkal kevesebbet is tud kínálni, 
ami miatt sokkal hamarabb ki fog derülni, hogy ez a politika nem fenntartható. Addig 
azonban jelentős erőfeszítésekre lesz szükség, hogy megtaláljuk a kompromisszumot 
a rövid távú, elsősorban Nyugat-Európa által képviselt érdekek és az ettől eltérő, a 
demokratikus közösség hosszú távú érdekeinek jobban megfelelő érdekek között, ame-
lyeket sajátos helyzetükből adódóan a közép- és kelet-európai országok képviselnek.

Oroszország a jelcini korszak után, amikor is alapvetően a Nyugat által elvárt vagy 
annak hitt külpolitikai vonalat követte, autonóm módon kívánja külpolitikáját alakí-
tani. A külpolitikai prioritások kijelölésében azonban könnyen tetten érhető, hogy az 
nem a valós nemzeti érdekek alapján történt, hanem egészen más szempontokat követ-
tek, illetve másfajta érdekeket „toltak fel” alapvető elsődleges nemzeti érdekké. Ennek 
alapján megállapítható, hogy az orosz külpolitika alapvető célja Putyin hatalomra ju-
tása óta Oroszország nagyhatalmi, sőt: talán szuperhatalmi státusának helyreállítása, 
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ami felülír minden más célt, és akár olyan irracionális célok kitűzéséhez is vezet, mint a 
szovjet birodalom legalábbis részleges helyreállítása. Ez még akkor is igaz, ha az orosz 
vezetés hevesen tagadja. De mi másnak lehetne tekinteni azt a törekvést, hogy – bár 
más megfogalmazásban – saját, lehetőleg kizárólagos befolyási övezetének tekintse a 
volt Szovjetunió egész területét, amelyen belül – fogcsikorgatva – csak a balti államok 
esetében mondott le annak egy részéről. Ez még akkor is így van, ha a politika célja 
valóban nem a szovjet birodalom formális helyreállítása, azaz Putyin megbékélt azzal, 
hogy annak területén több önálló állam jött létre, de ezekben az államokban döntő, 
lehetőleg kizárólagos orosz befolyást szeretne létesíteni, aminek érdekében majd min-
den eszköz alkalmazását számításba veszi, beleértve szükség esetén akár a katonai erő 
alkalmazását is. A katonai erő, természetesen, nem feltétlenül, sőt lehetőleg nem is el-
sősorban nyílt katonai agresszió formájában jelentkezik, hanem számos más formát ölt 
a „békefenntartástól” (ami valójában a konfliktus befagyasztását és akár mesterséges 
fenntartását jelenti annak érdekében, hogy az orosz jelenlét nélkülözhetetlen legyen) 
a másik ország határ- vagy/és légvédelmének orosz csapatokkal történő biztosításáig, 
ami gyakorlatilag orosz csapatok állomásoztatását jelenti a másik ország területén Sok 
esetben az orosz katonai dominancia az adott ország haderejével való „együttműködé-
sen” keresztül történik, aminek következtében olyan helyzet alakul ki, hogy a másik 
ország hadereje orosz közreműködés nélkül gyakorlatilag működésképtelenné válik.

Az orosz befolyás megőrzésének igen fontos eleme a gazdasági függőség kialakítá-
sa, beleértve a másik ország politikai és gazdasági elitjének „megvásárlását” közvetlen 
vagy közvetett orosz beruházásokon keresztül. Sajátos esetben az orosz kisebbséget 
is felhasználják a nagyhatalmi célok elérése érdekében. Félreértések elkerülése érde-
kében, különösen a magyar olvasók számára, feltétlenül meg kell jegyezni, hogy az 
orosz kisebbség védelme egyáltalán nem hozható párhuzamba a magyar kisebbségek 
védelmével, nemcsak azért, mert azok kialakulása, történelme és társadalmi szerepe, 
beágyazódottsága merőben más, hanem azért is, mert Oroszország „törődését” nem-
zeti kisebbségeivel kimutathatóan elsősorban nem az irántuk érzett aggodalom, nem 
identitásuk megőrzésének elősegítése, hanem a másik állammal szemben folytatott 
orosz nagyhatalmi politika érdekei vezérlik. Ezt pontosan mutatja, hogy Oroszország 
szinte szó nélkül tűrte, hogy Kazahsztán kiszorítsa az orosz politikai elitet az ország 
irányításából, sőt eltűrte az orosz kisebbség majdhogynem nyílt hazatelepítésére irá-
nyuló kazah politikát is, mivel úgy látta, Kazahsztán kellően szorosan együttműködik 
Oroszországgal, és nem volt szükség az orosz kisebbség felhasználására. 

Ebben az orosz politikában sajátos helyet foglal el Közép- és Kelet-Európa. Kelet- 
Európa országai, Fehéroroszország, Moldova és Ukrajna ezen belül nagyrészt abban a 
körben foglalnak helyet, amelyet Oroszország saját érdekszférájának tart. Ezzel a cso-
porttal szemben Oroszország igen változatos eszközöket alkalmaz a katonai erőtől kezd-
ve (l. Moldova) az orosz kisebbségen keresztül (l. Ukrajna) a gazdasági befolyásolásig és 
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számos más eszközig annak érdekében, hogy meggátolja ezen országok eltávolodását 
Oroszországtól. Ennek jegyében még az olyan „enyhe” kezdeményezéseket is növekvő 
idegességgel kezeli, mint az Európai Unió Keleti Partnerség kezdeményezése.

Ennél nyilván sokkal bonyolultabb azoknak a volt csatlósoknak a helyzete, amelyek ma 
már a NATO és az Európai Unió tagjaivá váltak. Ezekkel az országokkal szemben az előbb 
említett eszközök legtöbbje nem alkalmazható. Igaz, két balti országnak lehet kellemetlen-
ségeket okozni az orosz kisebbség felhasználásával, de ennek lehetősége egyre csökken, 
hiszen a balti országokban élő oroszok minden problémájuk mellett is sokkal szívesebben 
élnek Észtországban vagy Lettországban, mint Oroszországban, és ebből adódóan egyre 
kevésbé hajlandók az orosz ötödik hadoszlop szerepét eljátszani. Vannak azonban olyan 
területek, ahol Oroszország még mindig jelentős befolyással rendelkezik, és ezeken a terü-
leteken számos közép-európai országnak képes kellemetlenségeket okozni.

Az első és talán legfontosabb ilyen terület az energiapolitika. Szinte valamennyi új 
európai uniós tagország kisebb-nagyobb mértékben függ az orosz energiától: olaj- és 
gázellátása jórészt, egyes esetekben pedig kizárólagosan az orosz szállításoktól függ.  
Ez a helyzet már önmagában is jelentős befolyáshoz juttatja a Kremlt, amely az ener-
giaszállításban részt vevő cégeket, azok tulajdonviszonyaitól függetlenül, közvetlenül 
irányítja, és szinte leplezetlenül használja politikai céljai elérése érdekében. Nem ez az 
igazán nagy probléma azonban, hiszen józan, objektív elemzés esetén világossá válik, 
hogy ez a függőség – mint szinte minden gazdasági kapcsolatrendszer – kölcsönös: a vá-
sárló függ, különösen monopolhelyzetben lévő szállítójától, de az eladó sem független, 
hiszen termékét el akarja adni, mert csak így juthat megfelelő bevételhez és profithoz. 

Az energiaellátás területén ez a függőség sajátos, hiszen nem vagy nehezen helyette-
síthető termékről van szó, amely ráadásul stratégiai jellegű, azaz hiánya megbéníthatja az 
ország működését. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az eladó is sajátos hely-
zetben van, hiszen ő is nagy mértékben függ a vásárlótól. Oroszországnak óriási szüksé-
ge van az olaj- és gázeladásból származó jövedelemre. Amikor az árak magasan voltak 
(esetleg lesznek), akkor az extra jövedelem az ország számára extra lehetőségeket kínál. 
Normális esetben ezeket a jövedelmeket a gazdaság más területeinek fejlesztésére, az inf-
rastruktúra kiépítésére, tartalékok képzésére fordítják. Oroszország azonban autoriter 
társadalmi-politikai berendezkedésénél fogva és nagyhatalmi külpolitikájától vezérelve 
ezeknek a jövedelmeknek a döntő részét nem ilyen célokra fordította, hanem az állam 
erősítésére, a haderő fejlesztésére, a Putyin népszerűségét és hatalmának stabilitását bizto-
sító jóléti intézkedésekre. Még arra sem fordítottak figyelmet, hogy a jövedelem forrásául 
szolgáló olaj- és gáztermelő és -szállító kapacitásokat rendben tartsák, illetve elvégezzék 
az elengedhetetlen javításokat, hiszen ezek nagyrészt katasztrofális állapotban vannak. 

Ma, amikor a bevételek az árak csökkenéséből adódóan radikálisan csökkentek, 
Oroszországnak még nagyobb szüksége van a bevételre, hiszen gazdasága szinte min-
den egyéb területen a harmadik világ színvonalán maradt, és képtelen az állam műkö-
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déséhez szükséges bevételeket biztosítani. De egyben most látszik igazán, mennyire 
korlátolt, nagyhatalmi célok vezérlik az orosz vezetést, hiszen a radikálisan csökkent 
bevételeket most sem elsősorban a gazdaság legfontosabb szükségleteinek kielégítésé-
re fordítják, hanem – csökkenő mértékben ugyan – de továbbra is a nagyhatalmi politi-
ka eszközrendszerének fejlesztésére.

A kölcsönös függés azonban azt is jelenti, hogy a felvevő országoknak nem kell(ene) 
már-már paranoid módon félniük az orosz reakcióktól, hiszen Oroszország zsarolási 
potenciálja igencsak korlátozott. Meggyőződésem szerint a közép-európai országok 
már jelenleg is képesek lennének különösebb megpróbáltatások nélkül szembenézni a 
gáz- vagy olajszállítás akár hosszabb ideig történő leállításával is. Ezt azonban Orosz-
ország nagy valószínűséggel nem fogja megtenni. Egyrészt azért nem, mert nem érde-
ke, hogy túlfeszítse a húrt az Európai Unióval és az azzal kétségtelenül szolidaritást 
vállaló Egyesült Államokkal. De nem vállalná azért sem, mert a kieső bevételek a jelen-
legi helyzetben és a belátható jövőben is csődbe juttatnák az orosz államot. Másrészt 
viszont azért sem érdeke Oroszországnak egy ilyen erőpróba, mert ha ennek során 
kiderülne, hogy a másik fél jobban bírja a konfrontációt, és végül is győztesen kerül ki 
belőle, a Kreml egyszer s mindenkorra elveszítené ezt a befolyásolási lehetőséget, ami 
aztán végképp nem érdeke az orosz vezetésnek.

Oroszország zsarolási potenciálja Európával szemben – beleértve a közép-európai or-
szágokat is – abból származik, hogy elhisszük: nekünk nagyobb szükségünk van az orosz 
olaj- és gázszállításokra, és általában Oroszországra, mint Oroszországnak miránk. Ezt kü-
lönösen a nyugat-európai országok gondolják így, és ilyen értelemben alakítják saját Orosz-
ország-politikájukat és befolyásolják az uniót s benne a közép-európai országokat is. 

A problémára a megoldás egyszerű: az Európai Unió közös energiapolitikája. A megol-
dás, természetesen, csak papíron egyszerű, hiszen az unió tagországai között jelentős ér-
dek- és még komolyabb percepcióbeli eltérések vannak. Ezt a lehetőséget az orosz vezetés 
– s nemcsak az energiapolitika területén – a lehető legnagyobb mértékben ki is használja. 

Ebben a helyzetben a magyar politika nem tehet mást, mint hogy megpróbál egyen-
súlyozni a különböző eltérő érdekek között. Eközben ügyelni kell azonban arra, hogy 
az orosz befolyás ne nyerjen túlságosan nagy teret Magyarországon. Ehhez arra is szük-
ség van, hogy nagy figyelemmel kísérjük a még ártatlannak tűnő orosz beruházásokat 
is, és megfontoljuk az olyan törvényi szabályok bevezetését is, amelyek lehetővé teszik 
nemzetbiztonsági okokból bizonyos tőkefolyamatok korlátozását és megakadályozá-
sát. Ez, természetesen, nagy körültekintést igényel elkerülendő, hogy olyan esetekben 
is beavatkozási lehetőséget teremtsünk a kormányzat számára, amikor erre nincs valós 
nemzetbiztonsági oka, és egyeztetni kell a szabályozást az Európai Unióval is. Ilyen 
lehetőség megteremtésére egyébként nemcsak az orosz befolyás megakadályozása ér-
dekében van szükség: hamarosan jó néhány más olyan eset is elképzelhető és valószí-
nűsíthető, amely ilyen lépéseket tesz szükségessé.
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Résumé

The Bear Is Sharpening its Claws Again: A Show or Reality?

Russia has changed – again. In some respect it changed back: it became a classical 19th 
century power that promotes the “concert of powers” concept. This is fully understand-
able, since Russia, despite its short-term “renaissance”, is a declining power and has 
zero chance to match the power of the only (although also declining) superpower, not to 
mention the rising powers such as China and India. It is Russia’s only chance to become 
one of those powers. That being said we also must see that in order to achieve that it 
uses 21st century methods combined with the classical use of military power, when and 
where possible. The use of energy in many ways is a novelty, balancing on the border of 
hard and soft power, one that we haven’t been able to find the ways of dealing with it. 
Russia also shows many faces to its partners. It is quite hostile to the United States, though 
strives to become its partner – on equal footing, which is a desire doomed to fail. It is friendly 
with Europe, especially with its Western part, first of all with Germany and Italy. But it is less 
than friendly with the former allies and explicitly hostile with the former Soviet Republics. 
These two new approaches are too much for the West. We have not been able to define 
a common approach, let alone a common strategy and it does not look like we will be 
able to find one in the foreseeable future either. That should not discourage us to look 
for one, especially in such crucial areas as NATO’s new Strategic Concept.


