
132009. nyár

A putyini Oroszország bel- és gazdaság-
politikájának kialakulása és főbb elemei 
Bába Iván

A Szovjetunió 1991. decemberi felbomlását követően az egykori szovjet tagköz-
társaságok, így az Orosz Föderáció is az önálló fejlődés útjára lépett. A Függet-
len Államok Közösségének megteremtésével Jelcin orosz, Nazarbajev kazak és 

Suskievics fehérorosz vezető kihúzta a talajt Gorbacsov lába alól, akinek nem maradt 
más, mint a hatalomból történő távozás. Gorbacsov lemondásával a Szovjetunió meg-
szűnt létezni. Ismét előállt az orosz-szovjet történelem sajátos időszaka, az állandósulni 
látszó, örök átmenet. 

Az orosz politikai rendszer történelmileg rendkívül rövid idő, mintegy tíz év alatt 
szovjet típusú rendszerből az orosz történelmi fejlődés sajátos jegyeit magán viselő, 
autoriter elemekkel keveredő, de mégiscsak a demokratikus fejlődés irányába mutató 
politikai rendszerré alakult. A gyors átalakulással magyarázható az első orosz elnök, 
Borisz Jelcin személyéhez fűzhető politikai rendszer – ellentmondásoktól sem mentes 
– sajátos fejlődése. 

A Putyin által átvett „jelcini örökség” kétségkívül nem volt könnyű. 1999–2000 
fordulóján az ország a szétesettség állapotában volt, eluralkodott a bizonytalanság.  
A csecsen eredetű terroristaakciók az ország egységét veszélyeztették, a Kaukázusban 
polgárháborús állapotok uralkodtak, a csecsenek a terror kiterjesztésével próbálkoz-
tak. Mindez odáig vezetett, hogy már Moszkvában is házakat robbantottak fel. (Igaz, 
a mai napig nem tisztázódtak teljes mértékben ezek körülményei.) Mindenesetre tény, 
hogy Putyin felemelkedése a kialakult (kialakított) háborús pszichózis mentén történt. 
De nemcsak a csecsen törekvések veszélyeztették az ország területi egységét, az egyes 
régiók is a kiválás határán voltak. Néhány föderációs képződmény saját alkotmányos 
helyzetét úgy határozta meg, hogy „az Oroszországi Föderációval társult, szuverén 
állam”. Oroszország gazdaságilag is mélyponton volt, eljutott a fizetésképtelenség ha-
tárára, az oligarchák hatalma és a gazdasági bűnözés nem ismert határokat, az infláció 
36 százalékra szökött, a gazdasági helyzet összeomlást sejtetett. Az ország nem tudott 
kilábolni az 1998-as pénzügyi válságból, mind többen követelték az elnök távozását 
s új politika meghirdetését. A világpiacon az energiaárak növekedése 1999-től meg-
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kezdődött ugyan, de a fokozatosan növekvő, beáramló dollárok csak lassan éreztették 
jótékony hatásukat az orosz gazdaságra.

A Jelcin elnökségének utolsó időszakát jellemző vezetési válságot az elnök már csak 
a gyakori személyi változtatásokkal tudta áthidalni, így próbálva „bizonyítani” vezetői 
képességét. Utódját keresve sorra váltotta a vezetői posztokon a lehetséges utódjelöl-
teket, Kirijenkótól Nyemcovig számos politikust „kipróbált”. Amikor az összeomlás 
előtti utolsó pillanat elérkezett, az akkor már a miniszterelnöki posztot birtokló Putyin 
maradt az egyetlen, korábban általában a háttérben tevékenykedő, de kétségkívül 
pragmatikus, határozott politikus a hatalmi elitben – mint szóba jöhető utód. Ugyanak-
kor Jelcinre növekvő nyomás nehezedett a katonai-ipari komplexum részéről is, hogy 
adja át hatalmát, megelőzendő az ország összeomlását. Putyin megfelelő jelölt volt, hi-
szen titkosszolgálati múltjával teljes mértékben elfogadható volt számukra. Nem lehet 
kizárni, hogy ha Jelcin 2000 előestéjén nem mond le, akkor inkább előbb, mint utóbb 
puccsal távolították volna el. Ennek ellenére nem kis meglepetést okozott az ország 
és a világ közvéleményének, amikor 1999 szilveszterén Jelcin bejelentette: Vlagyimir 
Putyint tartja alkalmasnak arra, hogy kivezesse az országot a válságból. Az ország élén 
bekövetkezett személyi változás ténye már önmagában stabilizációs erővel bírt. 

Vlagyimir Putyin a hadiipari komplexum és a titkosszolgálatok segítségével néhány 
év alatt stabilizálta Oroszországot, 

• helyreállítva és megerősítve a hatalmi vertikumot, újra központosította az országot; 
• a régiókkal újratárgyalva és elfogadtatva az új szövetségi szerződéseket, megállí-

totta az ország szétesésének folyamatát;
• döntő csapásokat mért a csecsen erőkre, s lokalizálta a konfliktust; 
• jelentős mértékben csökkentette a pénz kiáramlását az országból, amely korábban 

az évi 17 milliárd USD-t is elérte, majd megkezdte e pénzek visszaáramoltatását;
• leszámolt az engedelmeskedni nem hajlandó oligarchákkal;
• elsősorban a belső központosító és gazdasági eredményekre alapozva helyreállí-

totta az ország nemzetközi tekintélyét (ebben kezére játszott az Egyesült Államok 
ellen végrehajtott terrorakció, amikor nem habozott azonnal az amerikaiak mellé 
állni, majd a helyzetet jórészt a csecsenek elleni leszámolásra használta fel);

Oroszország egyre inkább stabilizációs erőként jelent meg a nemzetközi porondon, hi-
szen az orosz vezetés az ezredfordulón felismerte, hogy csak a Nyugattal történő együtt-
működés révén tudja megoldani az ország előtt tornyosuló modernizációs feladatokat. 

Mindezek következtében Oroszország az ezredfordulót követő időszakban ismét 
stabilizálódó, kiszámítható, pragmatikus partnerként jelent meg a nemzetközi politika 
színpadán.

Putyin hatalomra kerülése után megüzente az orosz oligarcháknak, hogy zavarta-
lanul dolgozhatnak a gazdaságban, ha távol tartják magukat a politikától. Ez az el-
híresült kijelentés azonban nem felelt meg a valóságnak. Putyin nemcsak azokkal az 
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oligarchákkal számolt le, akik a jelcini időszakban megszokottaknak megfelelően a 
további vagyonszerzés által motiválva továbbra is befolyásolni igyekeztek a politikai 
folyamatokat (lásd Hodorkovszkij, Berezovszkij, Guszinszkij stb.), hanem azokkal is, 
akik nem voltak hajlandók „beállni a sorba”, azaz nem követték vakon a Kreml utasí-
tásait (Hodorkovszkij ellehetetlenítésének, majd börtönbe vetésének egyébként nem az 
olajmágnás politikai ambíciói jelentették a fő okát, hanem az, hogy át akarta játszani a 
Jukosz jelentős részét egy amerikai tőkés csoportnak). 

Putyin és csapata megrendszabályozta tehát az oligarchákat, visszaszerezve egy 
részüktől a kilencvenes években szerzett, elprivatizált („prihvatizált”) vagyont (orosz 
szójáték: privatizálni – magánosítani, prihvatizálni – szerezni, elsajátítani, értsd: lopni). 
Meghagyta viszont azoknak a vagyonát, akik hajlandók voltak követni utasításait, s a 
Kreml adott szavára bármikor készek voltak nagyobb összegeket a hatalom rendelke-
zésére bocsátani vagy egyéb pénzügyi műveletet végrehajtani. 

Az elnök e lépéseit széles körű társadalmi elfogadottság övezte, mivel a hatalmas 
vagyonszerzés sértette a szocialista egyenlőségeszményen felnőtt lakosság igazságér-
zetét. Putyin ugyanakkor az oligarchák egy részének elüldözése mellett kiépítette saját 
oligarcháinak rendszerét is, jelentős vagyonhoz juttatva a hozzá hű üzletembereket. 

A Putyin és környezete által vezetett orosz fejlődés a stabilizációt követően, Putyin 
második elnöksége alatt egyre inkább eltorzult, a túlzott központosítás a tekintélyural-
mi rendszer kialakulása irányába hatott: 

• a vertikális hatalom kiépítése túlzott központosítással járt, amelyben az ellenzék-
nek a szerepét tudatosan csökkentette a hatalom;

• a demokráciát a régi szocialista időkre emlékeztetően jelzőkkel látták el (irányí-
tott, szuverén); 

• az elnöki adminisztráció emberei sorra foglalták el a gazdasági kulcspozíció-
kat (Dmitrij Medvegyev a Gazprom igazgatótanácsának elnöke, Igor Szecsin a 
Rosznyefty igazgatótanácsának elnöke, Szergej Ivanov első miniszterelnök-he-
lyettes az Egyesített Repülőgépipari Konzorcium igazgatótanácsának elnöke, 
Alekszandr Zsukov miniszterelnök-helyettes az Orosz Államvasutak igazgatóta-
nácsának elnöke, Alekszej Kudrin miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter a 
Vnyestorgbank igazgatótanácsának elnöke, Viktor Ivanov az Aeroflot igazgatóta-
nácsának tagja stb.)

• kihasználva az energiadollárokból származó hatalmas bevételeket, Oroszország 
egyre agresszívabban jelent meg a nemzetközi porondon, s széles körű tulajdon-
szerzésbe fogott;

• a gazdasági felemelkedését exportálta Nyugatra is, a fő gazdasági és külpolitikai 
céllá a közép- és nyugat-európai országokban való tulajdonszerzés vált, minde-
nekelőtt az energetikai szférában. 
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A Putyin irányításával kiépített, „irányított demokráciának” nevezett, számos autoriter 
vonást hordozó politikai rendszerben nem lehetett kérdéses a 2007. december 2-án lebo-
nyolított oroszországi parlamenti választás végeredménye. A várakozásoknak megfelelő-
en a választásokon tarolt a hatalom pártja, az Egységes Oroszország, amely 62 százalékos 
részvételi arány mellett 64,3 százalékot kapott, s ezáltal 314 képviselői helyhez jutott a 
450 fős alsóházban. A második helyet 11,6 százalékkal a Kommunista Párt szerezte meg, 
57 képviselői helyhez jutva. Átlépte még a hétszázalékos parlamenti küszöböt a Liberális 
Demokrata Párt (8,1 százalék – 39 képviselő), illetve a felsőházi elnök, Szergej Mironov ál-
tal vezetett Igazságos Oroszország párt is (7,7 százalék – 38 képviselői hely). A jobboldali, 
nyugati értelemben vett liberális erők meg sem tudták közelíteni a parlamenti küszöböt, 
így az új parlamentnek ezúttal sem lett a tagja a Jabloko és a Jobboldali Erők Szövetsége. 

Ez a parlamenti összetétel azt jelenti, hogy a Kremlnek napjainkban az alsóházban 
nincs számottevő ellenzéke, valóban ellenzéki programja csak a kommunista pártnak 
van. A Vlagyimir Zsirinovszkij vezette Liberális Demokrata Párt, illetve a Kreml által 
létrehozott Igazságos Oroszország szavazatait valójában hozzá lehet adni az Egységes 
Oroszországéhoz, így a hatalomnak elsöprő többsége van az Állami Dumában. 

A Kommunista Párt alsóházi aránya miatt nem jelent konkurenciát a hatalom számá-
ra. Perspektivikusan különösen nehéz helyzetben van, hiszen választói bázisa inkább 
az idősebb korosztály tagjaiból tevődik össze.

Európai mércével mérve sem a választást magát, sem a választási előkészületeket 
nem nevezhetjük demokratikusnak, hiszen a Kreml uralta a választási felkészülési 
kampányt, a valódi liberális erőket ellehetetlenítette, s így befolyásolta a választásokon 
indulók listáját is. A hatalom irányította a kampányban a hírközlő eszközök munkáját 
is, s ezzel az ellenzéket megfosztotta a hatalom kritikájának lehetőségétől. Ezzel szem-
ben olyan párt is összegyűjtötte az induláshoz szükséges kétmillió aláírást, mint a tény-
legesen nem létező Demokrata Párt. A hivatalban lévő elnök, Vlagyimir Putyin aktívan 
részt vett a választási kampányban – az Egységes Oroszország mellett.

A parlamenti választások nagy mértékben meghatározták a 2008. március 2-án meg-
rendezett elnökválasztás kimenetelét, mely valójában tét nélküli volt. Bár Putyin korábban 
többször egyértelműen utalt rá, hogy nem kívánja megváltoztatni az alkotmányt hatalmon 
maradása érdekében – hiszen az alkotmány csak két egymást követő elnöki ciklust tesz 
lehetővé –, mégis 2007 decemberéig az a kérdés, hogy valamilyen formában átjátssza-e 
magának a legfőbb hatalmat, nyitott volt. A politikai életet uraló Kreml semmit sem bízott 
a véletlenre, gondosan felépített forgatókönyv szerint járt el. Mindenekelőtt négy politikai 
párt javaslatára Putyin elnök 2007 decemberében Dmitrij Medvegyev első miniszterelnök-
helyettes személyében megnevezte utódjelöltjét. Ez egy demokratikus politikai rendszer-
ben önmagában elfogadhatatlan. Putyin hetvenszázalékos, tartós bizalmi indexe alapján 
egy pillanatig sem volt kétséges, hogy az orosz társadalom többsége támogatni fogja az 
elnök jelöltjét. Mindez még együtt járt azzal, hogy az autokrata rendszer sorra tette lehe-
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tetlenné a liberális jelöltek indulását az elnökválasztáson. Végeredményként a kommunis-
ta Zjuganov lett a valóban ellenzéki programmal előálló elnökjelölt. 

Ilyen előzmények után nem okozott meglepetést, hogy Medvegyev 2008. március 2-án 
már az első fordulóban megszerezte a szavazatok többségét, 70,28 százalékos eredményt 
elérve. A második a Kommunista Párt jelöltje, Gennagyij Zjuganov lett, a szavazatok 17,7 
százalékát megszerezve. Figyelemre méltó volt, hogy Zjuganov mintegy öt százalékkal 
több szavazatot kapott, mint a Kommunista Párt 2007 decemberében. Ebben az ered-
ményben feltétlenül megmutatkoztak azok a protestszavazók, akiknek nem adatott más 
lehetőség a putyini rendszerrel szembeni tiltakozásra. A harmadik helyen a Liberális De-
mokrata Párt vezére, Vlagyimir Zsirinovszkij végzett, 9,3 százalékkal. A populista, dema-
góg Zsirinovszkij szavazataránya azt jelezte, hogy az orosz társadalomban továbbra is 
viszonylag nagy számban vannak követői a politikai kalandorságnak. Andrej Bogdanov 
a megszerzett 1,3 százalékkal nem mutatott fel érdemi teljesítményt. Önmagában kérdé-
ses, hogy a választások megfeleltek-e a demokratikus játékszabályoknak, hiszen aligha 
hihető, hogy a parlamenti választásokon egy százalékot elérő párt vezetője valóban össze 
tudta szedni a választáson való induláshoz szükséges kétmillió aláírást. 

A magas, csaknem hetven százalékos választási részvétel összességében azt jelentet-
te Medvegyevnek, hogy megfelelő legitimációs alappal vághatott neki az elnökségnek. 
Személyében 2008. május 7-én a rendszerváltoztatást követően – Borisz Jelcin és Vla-
gyimir Putyin egyaránt két-két ciklusból álló elnökségét követően – a harmadik elnök 
kezdhette meg működését az orosz állam élén.

A parlamenti és az elnökválasztási eredmények világossá tették mindenki előtt: 
Oroszországot középtávon a jelenlegi politikai vezetés fogja irányítani, a világnak erre 
kell felkészülnie. A parlamenti választások eredményével már 2007 decemberében el-
dőlt, hogy Oroszország jövőjét középtávon a Putyin által vezetett csapat s azon belül a 
Putyin–Medvegyev-tandem fogja meghatározni. Dmitrij Medvegyev elnökké jelölését 
követően már néhány nap múlva jelezte, hogy elnökké választása esetén Vlagyimir 
Putyint fogja felkérni miniszterelnöknek, aki az Egységes Oroszország december 17-i 
kongresszusán adott egyértelmű választ, miszerint elfogadja a felkérést. Többször is 
egyértelművé tette ugyan, hogy a miniszterelnöki feladatkör kiszélesítése érdekében 
nem kíván az alkotmánymódosítás eszközéhez nyúlni, ám elnöksége utolsó szakában 
számos intézkedése arról tanúskodott, hogy növeli a miniszterelnök hatalmát. 

Ennek jeleként a föderációs körzetekben működő elnöki képviselők jogkörét kibőví-
tették, elsősorban gazdasági jellegű feladatokkal, s emiatt ebben a vonatkozásban nem 
az elnök, hanem a miniszterelnök alá rendelték őket. Politikai kérdésekben ugyanakkor 
az elnöki megbízottak a jövőben is az elnök felügyelete alá tartoznak. Ezzel azonban 
minden bizonnyal politikai problémákat gerjeszt a Kreml a régiókban, részben azért, 
mert a hatalmi átrendeződések következtében kiéleződhet az egyes régiókban a kor-
mányzó és az elnöki megbízott viszonya, amely az esetek többségében eddig sem volt 
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harmonikus, másrészt nagyon nehéz pontosan elhatárolni, hogy hol kezdődik a régiók-
ban a politikai és hol a gazdasági hatalom. Putyin 2008. márciusi rendelete értelmében 
a régióvezetők magukra vállalhatják a szövetségi hivatalok helyi kirendeltségeinek irá-
nyítását, s ebben a vonatkozásban a miniszterelnöknek lesznek alárendelve. 

A miniszterelnöki poszt egyébként már ezen intézkedések nélkül is, önmagában at-
tól felértékelődött, hogy oda az elmúlt években erősen központosított hatalmat kiépítő 
Putyin került. Vagyis Putyinnak a hatalmi átrendeződés mellett már attól is növekszik 
a hatalma a miniszterelnöki poszton, ha azt reális tartalommal tölti meg.

Szintén a miniszterelnöki befolyás növekedésére utal, hogy a miniszterelnöknek 
ezentúl joga lesz javaslatot tenni a kormányzók, vagyis a régiós köztársasági elnökök 
vagy más vezetők személyére. Ráadásul a közalkalmazotti törvény módosításával a 
régiók élén álló kormányzók közalkalmazottak lesznek, s ebben az értelemben a mi-
niszterelnök felügyelete alá tartoznak. 

Végül azzal, hogy Putyin elvállalta az alkotmányos többséggel bíró politikai erő, az 
Egységes Oroszország elnöki posztját, gyakorlatilag uralja az Állami Dumát is. Ösz-
szességében tehát Putyin alkotmánymódosítás nélkül jelentős hatalmi átcsoportosítást 
hajtott végre – a miniszterelnöki poszt megerősítésére.

Ezekkel az intézkedésekkel, továbbá azzal, hogy még elnöki hivatala utolsó idősza-
kában meghirdette Oroszország 2020-ig szóló stratégiáját, Putyin egyértelművé tette: a 
tandemben a jövőben is ő fogja játszani a vezető szerepet. Formailag ugyan a minden-
kori elnök bármikor – akár indoklás nélkül – felmentheti a mindenkori miniszterelnö-
köt, de a gyakorlatban erről aligha lehet szó. Végül is egységes csapatról van szó, amely 
a vezér, Putyin körül csoportosul. 

A Putyin-csapatban mutatkozó különbségeket, irányzatokat sem alábecsülni, sem 
túlértékelni nem szabad. Két nagy csoportot szokás megkülönböztetni:

• a szilovikokat, akik a különféle „erőminisztériumok” és titkosszolgálatok képvi-
selői. Ide tartoznak a belügyminisztérium, a hadsereg és a védelmi minisztéri-
um, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB, a KGB utódszervezete), a Külföldi 
Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetői posztjait elfoglaló „szentpéterváriak”. Vezető 
személyiségei mind közel állnak Putyinhoz: 

• Alekszandr Bortnyikov, az FSZB vezetője; 
• Vlagyimir Szergyukov védelmi miniszter;
• Viktor Cserkeszov, a fegyverszállításokat felügyelő szövetségi ügynökség 

vezetője; 
• Mihail Fradkov volt miniszterelnök, az SZVR vezetője.

• A liberálisokat, az elsősorban a gazdasági és politikai élet vezető posztjait elfoglaló 
szentpéterváriak. Vezető személyiségeik: 

• Dmitrij Medvegyev elnök, a Gazprom igazgatótanácsának volt elnöke;
• Alekszej Kudrin miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter.
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Putyin hatalmának átrendezésével párhuzamosan Medvegyev nyilatkozataiban min-
dent megtett annak érdekében, hogy az elnöki hatalom primátusát hangoztassa. Alkot-
mányjogilag Medvegyev az ország erős embere, ami a gyakorlatban is magától értetődő-
en érvényesülhetne, kivéve a jelenlegi sajátos helyzetet, amikor is egy markáns, elnökből 
kormányfővé lett politikus ül a miniszterelnöki bársonyszékben. Medvegyev azzal is iga-
zolta politikai másodrendűségét, hogy elnöki programalkotásánál a Putyin által 2020-ig 
meghirdetett stratégiát kezdte el tartalommal kitölteni. Ennek során meghirdette a „négy 
I programját (orosz kezdőbetűk alapján): az intézmények, az infrastruktúra, az innováció 
és a befektetések fejlesztését, illetve ösztönzését. Medvegyev tervei az adóterhek csök-
kentését, a magánvállalkozásoknak, azon belül a kisvállalkozásoknak nyújtott állami tá-
mogatás növelését, az állami hivatalnokok számának csökkentését ígérik.

Összességében megállapítható, hogy a Putyin–Medvegyev-tandem a vártnál jobban 
működik. Problémák elsősorban az elnöki és a miniszterelnöki apparátusok személyi 
ellentéteiből adódhatnak, de ezek egyelőre nem éreztetik hatásukat. Retorikában és 
a felszínen mindenképpen lehetnek kettőjük között különbségek, de a dolgok lénye-
gét illetően aligha. Medvegyev felszólalásaiban máris igazolni kívánja a róla tudatosan 
kialakított képet, miszerint ő liberális politikus. Ennek jegyében szónokol a korrup-
cióellenes harc fontosságáról, a bírói függetlenség megerősítéséről, a demokrácia jelző 
nélküli (értsd: „irányított” vagy „szuverén”) használatának szükségességéről.

Mindez elsősorban azzal magyarázható, hogy Medvegyevnek elnökként meg kell 
határoznia önmagát, ki kell alakítani önmagáról a választók számára egy olyan képet, 
amely eltér a Putyinról alkotott képtől. Úgy kell kilépnie Putyin árnyékából és úgy kell 
új politikai kurzust kialakítania, hogy megőrizze a putyini rendszerrel a folytonossá-
got, s eközben javítsa az ország helyzetét.

A világgazdasági válság az orosz tandemnek is rosszkor jött, mert Oroszországra sok-
kal nagyobb hatással van, mint azt korábban hitték. Ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetet 
megértsük, fel kell idéznünk az 1990 után kialakult gazdaság főbb ismérveit. A Szovjet-
unió utolsó korszakában a gazdaság teljesen összeomlott. Létezésének utolsó hónapjai-
ban a Szovjetunióban, illetve a függetlenség első időszakában Oroszországban nem volt 
fizetőképes kereslet, s az ország a csőd szélén állt. Erről a mélypontról kellett talpra állnia. 
A kilencvenes években végrehajtott árliberalizáció, majd rablóprivatizáció (az úgyneve-
zett „vócseres” privatizáció), a piacgazdasági viszonyokra való radikális áttérés – bármi-
lyen fájdalmas volt is az átlagember számára – már az évtized közepén megmutatta első 
eredményeit. Az 1989–91-es hiánygazdaság 1993-tól fokozatosan megváltozott. A 150 
milliós piac csábította a külföldi befektetőket és kereskedőket, s 1995-re megjelent az áru-
bőség az orosz piacon, jóllehet ez elsősorban külföldi termékekből állt. A piaci vonzerő 
miatt kialakuló versenyhelyzet kedvező hatást gyakorolt az orosz gazdaságra. Ezt a fel-
lendülést csak időlegesen állította meg az 1998-as pénzügyi összeomlás, amely legalább 
annyira volt tudatos, az oligarchák által irányított pénzügyi manőver – melynek révén 
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polgárok megtakarításai tűntek el, hogy aztán más vagyonformában feltűnjenek –, mint a 
Kreml által vezérelt folyamat, melynek jegyében 1995-től rubelben jegyzett értékpapírok 
tömeges kibocsátásával felduzzasztották a külső és a belső adósságot. Az eurókötvények 
kibocsátása után kialakult pilótajáték végül összeomláshoz vezetett. 

Az évtized végére a világgazdaságban elkezdődött az energiaárak – időnként drasz-
tikus – növekedése, amely azonban értelemszerűen nem azonnal éreztethette jótékony 
gazdasági hatását. A nehéz gazdasági és politikai helyzet által kikényszerített hatalom-
váltást követően az orosz gazdaság növekedési pályára állt, s az elmúlt nyolc évben 
rendkívül figyelemre méltó, évi hat-nyolc százalékos gazdasági növekedést produkált. 
A növekedés elsődleges forrása kétségkívül az energiaárak világpiaci robbanásából fa-
kadt. Emellett az orosz gazdasági vezetés gazdaságpolitikai lépései is segítették a ki-
bontakozást a mesterségesen erősen tartott rubel leértékelésével, a bankszektor átalakí-
tásával, az adórendszer egyszerűsítésével, a gazdasági jogbiztonság megteremtésével 
(amely visszacsalogatta a külföldi befektetőket). 

Első pillantásra a putyini gazdasági stabilizáció eredményei valóban lenyűgözők 
voltak:
• a központi bank aranytartaléka elérte, majd meghaladta a 600 milliárd dollárt, s 

mintegy heti egymilliárddal növekedett (ezzel Oroszország a valutatartalék tekin-
tetben a 3. helyen állt a világon); 

• mintegy 150 milliárd dolláros stabilizációs alapot hoztak létre, amelyet nagyrészt 
külföldi beruházásokra, tulajdonszerzésre fordít az orosz állam;

• a lakosság reáljövedelme 8 év alatt a 2,5-szeresére nőtt;
• 2007-re Oroszország a világ hetedik legerősebb gazdaságává vált, a GDP meghalad-

ta a 2000 milliárd dollárt;
• az egy főre jutó GDP elérte a 13 700 USD.

A gazdasági növekedés elsődleges forrása a nyersanyag, földgáz és kőolaj kitermelése 
és értékesítése volt. Mivel az állam visszaszerezte mindenható hatalmát az energetikai 
szektorban, az exportból fakadó bevételek tekintélyes része az állami bevételt gazdagí-
totta. A GDP csaknem egyharmada (31,6 százalék) e termékek exportjából származott. 
Mindez azt is jelentette, persze, hogy az ország gazdasága erőteljesen ki van téve az 
energiaárak világpiaci ingadozásának. Ennek ellenére Oroszország hosszú távon nem 
építhet kizárólag nyersanyag- és energiaexportjára, mert a jelenlegi energiakitermelés 
nem növelhető, sőt jelenlegi szintje nem is nagyon tartható. Nyersolajból Oroszország 
napjainkban napi tízmillió hordót termel ki, de elérkezett a növekedés határához. Föld-
gázból is egyre többet kell külföldről, mindenekelőtt Közép-Ázsiából beszereznie a 
Gazpromnak a hazai igények kielégítéséhez és nyugat-európai exportkötelezettségei-
nek teljesítéséhez. Ráadásul a kitermelési helyszínek egyre nehezebben megközelíthető 
földrajzi környezetben vannak, s az időjárás viszontagságai mellett meg kell küzdeni a 
kitermelési költségek növekedésének problémájával is. 
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Nyilvánvaló volt, hogy az elmúlt évekbeli gazdasági növekedési tempó aligha tart-
ható tovább – még a világgazdasági válság nélkül sem. A korábbi lenyűgöző gazdasági 
adatok mellett nyilvánvalóvá váltak az árnyoldalak is. Az egyik fő probléma az egyen-
lőtlen fejlődés, amely csak részben természetes ebben a földrajzi méreteit tekintve szin-
te felfoghatatlanul hatalmas országban. A gazdasági növekedés elképesztő méreteket 
öltött Moszkvában és Szentpétervárott, továbbá még néhány nagyvárosban. Ennek ér-
zékeltetésére álljon itt egyetlen adat. A főváros központjában, a Moszkva folyó partján 
épül a City Center, a többhektáros, részben a folyón átívelő, hatalmas üzletközpont. 
A kereskedelmi-gazdasági központ fő épülete 174 emelet magas lesz. A City Centerbe 
2015-ös elkészültéig 3000 milliárd dollárt fektetnek be. Ezzel szemben Oroszország el-
dugott vidékein kihalóban vannak a falvak, a néhány ott ragadt idős ember gyakorlati-
lag naturálgazdálkodásra rendezkedett be (értsd: azt eszi, amit megtermel). A leggaz-
dagabb Moszkva és a legszegényebb Ingusföld között az átlagjövedelmek tekintetében 
8,4-szeres a különbség. A munkanélküliség Moszkvában a legkisebb, az orosz átlag 
alatt van, míg Ingusföldön 43 százalékos. Az átlagfizetés az energia-kitermelés miatt 
a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben a legmagasabb, 37 366 rubel, míg Ingusföldön 
csak 5663 rubel. Az ipari termelés nyugaton és délen 10-13 százalékkal nőtt tavaly, a 
Távol-Keleten azonban csak hat-hét százalékkal. Felvetődik a kérdés, hogy egy ilyen 
hatalmas országban egyáltalán érdemes-e átlagról beszélni. 

A másik alapvető gond a gazdasági, mindenekelőtt termelési-szerkezeti modernizá-
ció hiánya. Oroszországnak gyors tempóban kellett volna modernizálnia gazdaságát, 
hiszen nem élhet hosszú távon a nyersanyageladásból, különben elveszti megszerzett 
versenyképességét. A Putyin-korszak kritikusai már hangoztatják ennek elmaradását. 
A probléma gyökere részben mentális, a pillanatnyi energiadollár-beáramlás ugyanis 
nem sürgette, nem kényszerítette ki a változást, kicsit „elaltatta” az orosz vezetést. 

Rendkívül nehezen kezelhető az orosz társadalom hagyományos „rákfenéje”, a min-
dent átszövő korrupció. Ráadásul a titkosszolgálatok szerepének növekedésével pár-
huzamos korrupciós struktúra jelent meg az orosz gazdaságban, amely tovább nehezíti 
a működőképes belső gazdaság kialakulását. 

Az orosz állam a bevételnövekedésekre alapozva az elmúlt években jelentősen emel-
te a közszféra fizetéseit. Mindez és egyéb gazdasági tényezők következményeképpen is 
jelentős mennyiségű pénz halmozódott fel az embereknél. Részben ennek köszönhető-
en megugrott az infláció, amely 2007-ben már hivatalosan is 11,9 százalékra futott fel, 
2008-ban pedig 14 százalék volt (sejtéseink szerint valójában ennél jóval nagyobb). Bár 
hivatalosan „csak” négy-öt százalékos a munkanélküliség, jó okunk van feltételezni, 
hogy a valós adatok ennél jóval magasabbak.

A fenti problémák miatt a Gazdaságfejlesztési Minisztérium az alternatív fejlődési 
pályák közül mára már csak az innovatív, modernizációt végrehajtó gazdaságfejlesztési 
lehetőséget tartja megoldásnak az ország bajaira. Radikális intézkedések szükségesek 
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ahhoz, hogy teljesüljenek a Gazdaságfejlesztési Minisztérium 2020-ig elérendő céljai: 
a GDP 2,3-szorosára növelése; a 13 700 dolláros fejenkénti nemzeti jövedelem 30 ezer 
dollárra történő növelése; a népességcsökkenési folyamat megállítása, majd a lakosság 
számának növelése, aminek révén a jelenlegi 142 millióról 145 millióra nő a lakosság 
létszáma; a lakosság 80-90 százaléka részesüljön minőségi egészségügyi ellátásában a 
jelenlegi 10-20 százalék helyett.

A Putyin által 2020-ig meghirdetett gazdasági stratégia a gazdaság korszerűsítését 
tartja a legfontosabb feladatának. Ennek során előtérbe helyezi az innovációt, vagyis 
az emberi tudás és képesség fokozottabb bevonását a termelésbe. Át kívánja alakítani 
az oktatási rendszert, annak érdekében, hogy bevonják a legmodernebb ismereteket és 
technológiákat. Az orosz gazdaság fő ágazataiban 12 év alatt a négyszeresére kívánják 
emelni a termelékenységet. Fejleszteni akarják a piaci intézményeket és a versenyképes 
ágazatokat, gyökeresen javítják a gazdasági hatékonyságot, mégpedig főleg a munka 
termelékenységi szintjének emelésével. Az államigazgatást is az innováció szolgálatá-
ba akarják állítani. Fontos cél a túlzott centralizáció csökkentése s a szubszidiaritás el-
vének a gyakorlatba történő átültetése. Ennek részeként célul tűzték ki az adórendszer 
egyszerűsítését, a jogszabályok önkényes értelmezésének szűkítését. Az innovációt az 
adózási rendszernek is támogatnia kell. 

E célok realitását azonban megkérdőjelezik a kibontakozó és súlyosbodó világgaz-
dasági válság oroszországi hatásai. A válság mélypontját még Putyin miniszterelnök 
véleménye szerint sem érte el az ország. A Putyin–Medvegyev-tandem legfontosabb 
feladata jelenleg, hogy a válság körülményei között találja meg a gazdasági stabilizáció 
lehetséges útját. Mindezt a jelenlegi orosz vezetés úgy akarja megtenni, hogy a szociális 
kiadásokat nem csökkenti. Kérdéses, hogy ez sikerülhet-e? A helyzet nagyon súlyos-
sá vált, mert a gazdaság szerkezetének átalakítása nem történt meg, évek óta először 
deficites a költségvetés, és ha az olajárak tartósan 50 USD alatt maradnak, akkor egy 
év alatt kimerülhetnek a valutatartalékok. A belső gazdasági nehézségek ugyanakkor 
minden bizonnyal együttműködőbb politikára kényszerítik az orosz vezetést a nemzet-
közi politikában is. Márpedig erre – a nehéz világpolitikai helyzetben – nagy szüksége 
lenne mind Oroszországnak, mind a nyugati világnak.
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Résumé

The Emergence of the Domestic and Economic Policies of Putin’s Russia 
and Their Main Elements

The Russian political system was transformed from a Soviet-style regime into one 
which shows elements of the unique Russian historical development mixed with au-
thoritarian characteristics within ten years. ’Yeltsin’s legacy’ was not an easy one: the 
country was on the brink of disintegration in late 1999 and early 2000. The terrorist ac-
tions originated by the Chechens threatened the unity of the country, while there were 
civil war conditions in the Caucasus. Putin’s rise was along a war psychosis – which 
was partly created consciously by the power.

By the end of Boris Yeltsin’s rule, a crisis in leadership had taken shape, and the 
President was under increasing pressure by the military-industrial complex to hand 
power over. Vladimir Putin was an acceptable candidate with his secret service past. It 
cannot be ruled out that if Yeltsin had not resigned on the eve of 2000, he would have 
been removed with a coup d’etat.

Vladimir Putin stabilized Russia with the assistance of the military complex and the 
secret service sin a few years. He restored and strengthened the power structure and 
centralized the country again. He stopped the process of falling apart. He decisively de-
feated the Chechens. He reduced the flow of money out of the country to a large degree. 
He forced the oligarchs into submission. Finally, he restored the international respect of 
the country relying primarily on internal centralization and economic successes.

However, the Russian political system became more and more distorted during Pu-
tin’s second presidency: the excessive centralization pointed towards the emergence 
o fan authoritarian system. In these circumstances, the results of the Russian parlia-
mentary elections on December 2, 2007 were a foregone conclusion. Because of the 
composition of the Parliament, the Kremlin does not have any substantial opposition 
in the lower house; it is only the Communist Party that has a genuine opposition pro-
gram. The parliamentary elections practically decided the outcome of the presidential 
election of March 2, 2008. The two elections made it clear that Russia would be led by a 
political leadership picked by Vladimir Putin.

The economic stabilization implemented by Putin looked really impressive at first 
sight. However, the primary source of this achievement was the production and sale of 
such raw materials as natural gas and oil. However, the former impressive economic 
achievements is counterbalanced by the uneven regional development and the lack of 
modernization in the structure of production. Nevertheless, the internal economic dif-
ficulties are likely to force the Russian leadership to pursue a more cooperative policy 
in international politics. In fact, it is badly needed for both Russia and the West in the 
current difficult world political situation. 


