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Az orosz elnökválAsztás

Mindenekelőtt a választást értékelném röviden – noha az eredmény aligha okoz-
hatott bárminemű meglepetést –, majd ahhoz kapcsolódóan az oroszországi 
politikai rendszer természetét mutatom be, végül pedig azt, hogy pillanatnyilag 

mi az, ami látható, illetve sejthető a következő hónapokat illetően. Vagyis, hogy az orosz-
országi politikának vannak-e – s ha igen, akkor hol – a folytonosságra utaló jegyei, illetve 
milyen vonatkozásban lehet változásokra számítani.

A választási eredményeket nem hiszem, hogy érdemes hosszasan elemezni. Annyi a 
különbség a legutolsó elnökválasztáshoz képest, hogy akkor – azaz 2004-ben – Putyin 
néhány százalékkal magasabb arányt ért el, mint most Medvegyev, ám az abszolút szava-
zói szám tekintetében az „utód” teljesítménye némileg jobb, merthogy több mint 51 millió 
támogatóra talált. Ez annak köszönhető, hogy a részvételi arány a 2004-es 64,4%-hoz 
képest most néhány százalékkal magasabban alakult. Egyébként ez a 70% körüli szavazói 
hajlandóság nem a legmagasabb az elmúlt két évtized oroszországi választásain. A legma-
gasabbat 1991. június 12-én, az első oroszországi közvetlen elnökválasztáson regisztrál-
ták. Ekkor még létezett a Szovjetunió, ám az oroszországi tagköztársaság polgárai először 
adhatták le voksaikat közvetlen választáson jövendő elnökükről. Akkor a mainál is ma-
gasabb, csaknem 75%-os volt a részvételi arány, de az egy egészen másfajta időszak volt, 
amikor a társadalmi aktivitás még javában „csúcsra járt”. A most megtartott választáson 
aligha lehetett bárminemű meglepetésre számítani, hacsaknem azzal kapcsolatban, hogy 
Medvegyevnek a közvélemény-kutató intézetek egy része által előre jelzett magas – 80% 
fölötti – támogatottsága milyen mértékben igazolódik majd. És valóban, ezek az előre-
jelzések szerfelett túlzónak bizonyultak. Minden józan mérlegelés hangsúlyozta, hogy 
e várakozások nem voltak teljesíthetők, hiszen a kampány során – bármennyire „lejtett 
is a pálya” – mégiscsak kezdtek „ébredezni” a rivális jelöltek – Gennagyij Zjuganov és 
Vlagyimir Zsirinovszkij – hívei. Ebben a választási történetben azonban felbukkant egy 
kifejezetten mesebeli alak is. Ez pedig nem más, mint Andrej Bogdanov, az oroszországi 
viszonyok közt törpepártnak számító Demokrata Párt jelöltje. Azért mesébe illő az ő 
története, mert nehéz komolyan venni, hogy neki – szemben nem egy jóval ismertebb po-
litikai szereplővel, mint amilyen például Mihail Kaszjanov, Putyin első elnöki ciklusának 
szövetségi miniszterelnöke – valóban sikerült időre kétmillió támogató aláírást gyűjtenie 
a választási törvényben előírt szigorú feltételeknek megfelelően. De erről aligha érdemes 
hosszasan értekezni…

Ám annál inkább érdemes a választás lebonyolításának körülményeiről. Az önállóvá 
vált Oroszország történetében, sőt még szélesebben szemlélve, a posztszovjet térség 
egészét tekintve – leszámítva a Szovjetunióból még annak felbomlása előtt kivált 
balti államokat – alig találni olyan választásokat az elmúlt 17 évben, amelyek európai 
mércével mérve nyíltnak és korrektnek tekinthetők. Szemben a konszolidált liberális 
demokráciákkal – ahol a versenyfeltételek ritkán változnak, azaz többnyire állandóak, 
miközben a várható eredmény nehezen prognosztizálható –, Oroszországban és az egykori 
szovjet belső periféria államaiban a választásokat többnyire folyamatosan változó törvényi 
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környezetben tartják meg, ám a várható eredmény tekintetében a lehető legkevesebbet 
bízzák a véletlenre. Vagyis Európa keleti peremén a szabályok változékonysága az 
eredmény pontos kiszámíthatóságával párosul. Eme általános szabály alól legfeljebb négy 
korábbi választás – egyik sem Oroszországban zajlott – jelentett kivételt. Az első kettőre 
még 1994-ben került sor, mégpedig Ukrajnában és Belorussziában. Ez volt az a két 
elnökválasztás, amikor egy hatalmon lévő államfővel (Kravcsuk), illetve miniszterelnökkel 
(Kebics) szemben egy politikai „kívülálló” – Ukrajnában Kucsma, Fehéroroszországban 
Lukasenko – sikert ért el. Ekkor még a hatalmi helyzetben lévők némi szégyenlőséggel 
vették igénybe az ún. „adminisztratív erőforrásokat” és tartották távol a politikailag 
releváns médiumoktól az ellenfeleket. Persze a modern kampánytechnológiák fortélyai 
sem voltak ekkor még olyannyira ismertek, mint amilyenné már a ’90-es évek második 
felére váltak. Az 1994-es ukrajnai választásokon az első elnök, az 1991-ben megválasztott 
Leonyid Kravcsuk vívta küzdelmét és maradt alul az akkor még kívülállónak számító 
Leonyid Kucsmával szemben. Ám nemcsak hogy alulmaradt, de vereségét minden 
további nélkül tudomásul is vette. Ugyanez történt Fehéroroszországban, ahol az akkor 
még teljes mértékben outsidernek számító Lukasenko nagy fölénnyel gyűrte le az 
ország miniszterelnökét, Kebicset. E két valóban méltányos – a hatalmi helyzetben lévők 
vereségével is kalkuláló, azt magától értetődő eshetőségként elfogadó – elnökválasztáson 
kívül legfeljebb két további választásról tudunk, ahol a versengő felek – függetlenül 
tényleges helyzetüktől – nyílt sisakkal vették fel a küzdelmet. Mindkettő parlamenti 
választás volt, mégpedig az ukrajnai „narancsos forradalmat” követő két Rada-választás. 
Ha van elismerésre méltó teljesítmény, amit Kijev a 2004-es őszi fordulat után joggal 
könyvelhet el, nos, ez mindenképpen az. Merthogy ezek a parlamenti választások valóban 
méltányos, európai mércével mérve is tisztességes és egyenlő feltételek között zajlottak, 
vagyis olyan körülmények között, amilyen a versengő, avagy plurális demokráciáktól 
elvárható.

Ami pedig Oroszországot illeti, nos, ott mindig is „lejtett a pálya”, és nem is kicsit. 
Bármelyik pillanatát is idézem fel e történetnek – például 1993 decembere, amikor elő-
ször tartottak Oroszországban a modern, versengő demokráciákra jellemző választást, 
amikor is nemcsak többpárti volt a voksolás (ahogy az a 20. század elején négy alkalom-
mal is történt), de a liberális demokráciák ama fontos elvárása is teljesült, hogy a válasz-
tások titkosak, általánosak, egyenlők és közvetlenek –, mindig feltűnő a versenyfeltételek 
egyenlőtlensége. 1993-ban, amikor tehát a választások immár nemcsak többpártiak, de 
a liberális minimumnak is megfeleltek, vele párhuzamosan megtörtént annak a referen-
dumnak a lebonyolítása is, amelynek a révén elfogadott új alkotmány hozta létre azokat 
az intézményeket – a ma is működő két kamarás parlamentet, az ún. Szövetségi Gyűlést –, 
amelyek tagjait éppen választották. Elvileg még az is megtörténhetett volna, hogy olyan 
intézményekbe – a Szövetségi Tanácsba, illetve az Állami Dumába – történik a választás, 
amelyek nemcsak de facto, de még de jure sem léteztek. Egyébként szakértők egy része – 
komoly bizonyítékokat felhozva – máig állítja, hogy az 1993. végi referendumon az új al-
kotmány nem nyert megfelelő arányú társadalmi támogatást, de mert mind az oroszorszá-
gi meghatározó politikai tényezők, mind a külvilág abban volt érdekelt, hogy a politikai 
bizonytalanság korszaka minél korábban lezáródjék, szemet hunytak e körülmény felett. 
Nem véletlen, hogy az 1993-as választások (+referendum) máig az egyedüliek, amelyek 
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részletes eredményét soha nem hozták nyilvánosságra, merthogy néhány héttel a voksolás 
után a választócédulákat megsemmisítették. Csak érdekességképpen teszem hozzá, hogy 
a ’93-as eredményeket a FAPSZI, a KGB egyik – a kormányzati hírforgalom titkosságá-
ért felelős – utódszervezetének számítógépein összesítették. Nem hiszem, hogy mindez 
különösebb kommentárt igényelne.

Hosszan lehetne értekezni a többi választás lebonyolításának „különös” körülménye-
iről, én azonban csak egy további alkalmat emelnék ki, mégpedig a 2003. decemberit. 
Ezt a parlamenti választást azért tartom különösen fontosnak – szakaszhatárt jelentőnek –, 
mert a függetlenné vált Oroszország történetében ekkor nyílt volna először mód arra, 
hogy mindenféle politikai kockázattól mentesen, nyílt és tisztességes versenyfeltétele-
ket biztosítva bonyolítsák le a soros duma-választást. Ám mégsem ez történt! Mindez 
számomra azt jelentette, hogy Putyin korai, 2000 és 2003 közti stabilizációs kurzusa 
nem egy majdani demokratikus konszolidációt alapozott meg, hanem legjobb esetben is 
„csak” egy autoriter modernizációt készített elő. Visszatekintve is azt gondolom, hogy 
a korai évek etatista politikája szükségszerű és elkerülhetetlen volt. Vagyis e nagyon is 
racionális stabilizációs magatartást illetve kitérőt aligha lehetett volna megspórolni. Ezzel 
együtt is felettébb árulkodónak találom a 2003 végén megtartott parlamenti választások 
lebonyolítási körülményeit. Ugyanis ekkor már – jelentős részben épp a korai putyini 
stabilizáció sikerességének köszönhetően – immár semmiféle komoly esélye nem volt 
annak, hogy a Kreml modernizációs programjával, illetve az oroszországi politikai és 
gazdasági transzformációval szembehelyezkedő csoportok politikai győzelmet arathassa-
nak. De még annak sem volt esélye, hogy e csoportok fontos pozíciókhoz jussanak, avagy 
a Dumát a Kreml számára politikailag nehezen kezelhetővé tegyék. Ennek ellenére ismét 
csak hihetetlen módon „lejtett a pálya”: a versenyfeltételek továbbra is látványosan egyen-
lőtlenek maradtak. Mindez pedig nyilvánvalóan kijelöli azt a világos politikai cezúrát, 
amire már korábban is utaltam, vagyis épp e választások nyomán vált egyértelművé, hogy 
az első három év – teljesen érthető és aligha megspórolható – stabilizációs kurzusa után 
a putyini rendszer nem egy majdani demokratikus konszolidáció, hanem legjobb esetben 
is csak egy autoriter modernizáció felé tart. Ezek a választások váltak számomra ennek 
legékesebb bizonyítékaivá.

A 2003. decemberi parlamenti, majd a 2004. márciusi elnökválasztást követően, ami-
kor is Putyint megerősítették posztján, a politikai osztály hatalmi helyzetben lévő cso-
portja váratlan kihívással találta szembe magát. Mégpedig azzal a problémával, hogy 
miként lehet a választások iránti társadalmi érdeklődést, illetve aktivitást fenntartani, ha 
minden ennyire világos és előre eldöntöttnek tetsző. Putyin ugyanis már első elnöki cik-
lusa végére oly mértékben vált elfogadottá – alternatíva nélküli politikai tényezővé –, hogy 
e helyzet a választási hajlandóság vészes erózióját vetítette előre. Ha ugyanis minden 
ennyire egyértelmű és világos, mi értelme a választásoknak? Vagy, ha annak van is még 
értelme, miért kell arra elmenni, ha úgyis lesznek elegen, akik megszavazzák Putyint 
vagy annak kijelölt utódját az elnöki poszton? Nos, ebben a helyzetben kezdődött el a 
2003–2004-es választási ciklus után a párt- és a választási törvény radikális átszabása. E 
grandiózus munkának például az lett az egyik következménye, hogy megszűnt a szavazás 
érvényességéhez szükséges részvételi küszöb. Már a most decemberben megtartott par-
lamenti választásokat is úgy bonyolították le, hogy az érvényességnek nem volt feltétele 
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a választási aktivitás semmiféle előre meghatározott szintje. Horribile dictu, ma már – el-
vileg – akár két ember is megválaszthatta volna az Állami Dumát. Azért kettő, mert az 
viszont feltétel, hogy legalább két pártnak be kell kerülnie a parlamentbe. Nem úgy, mint 
Kazahsztánban, ahol elég egy is. Ennyiben határozottan demokratikusabb ez a rendszer, 
mint a közép-ázsiai országé.

Nos, ez a fajta – a választási hajlandóság körüli – bizonytalanság az oka annak, hogy 
a hatalmi elit már 2004-ben eldöntötte – biztos, ami biztos alapon – a részvételi küszöb 
eltörlését. Ezen aztán még az sem tudott változtatni, hogy a 2004 márciusában megtar-
tott elnökválasztásokra messze többen mentek el szavazni, mint ami az érvényességhez 
feltétlenül szükséges lett volna. Láthatóan a hatalmi elit – Putyin és környezete – szereti, 
ha a lehető legkevesebbet kell a véletlenre bíznia. Mert mi mással lehetne magyarázni 
például azt a döntést, amellyel már az elnökválasztási kampány nyitó szakaszában a po-
litikai versenyből kiemelik Mihail Kaszjanov egykori kormányfőt. Az ugyanis több mint 
nyilvánvaló, hogy Kaszjanov az elnökválasztás várható végeredményének tekintetében 
semmiféle veszélyt nem jelentett, legjobb esetben is csak néhány százaléknyi támogatóra 
számíthatott. Mitől volt mégis ennyire nem kívánatos szereplő? Nos, nyilván attól, hogy 
egykori státuszférfiúként tudhatott ezt meg azt, így akár még felettébb kínos dolgokat is. 
Jobb volt hát elejét venni annak, hogy a kampányidőszak nagy nyilvánosságot adó vala-
mely fórumán egy óvatlan pillanatban előálljon valami kellemetlen üggyel.

Az is nyilvánvaló, hogy – szemben a 2003/4-es választási ciklussal – a 2007/8-as peri-
ódusnak van még egy nagyon lényeges újdonsága. Ma már sem a választási eredmények 
összesítésébe, sem a kampány menetébe nem kellene belenyúlni ahhoz, hogy a hatal-
mi elit politikai céljai a választások végeredményében messzemenően érvényesüljenek. 
Ugyanis – a párttörvény és a választási szabályok radikális átigazítása nyomán – a politi-
kai folyamatok egésze került oly mértékben a Kreml felügyelete alá, hogy akár méltányos 
kampányt is lehetett volna folytatni, az sem befolyásolta volna érdemben a választások 
végkimenetelét. Az eredmény ugyanis immár nem hetekkel vagy hónapokkal a választást 
megelőzően dől el, hanem már évekkel korábban, s épp azoknak az új normáknak, illetve 
szabályoknak köszönhetően, amelyeket – egy kivételével – az EBESZ 2004-es ajánlása-
ival szemben alakítottak ki. Moszkva az EBESZ másfél tucatnyi, a választások lebonyo-
lításával kapcsolatban tett ajánlásaiból ugyanis mindössze egyetlen dolgot fogadott el, 
mégpedig azt, hogy el kell törölni azt a kissé egzotikus, de másutt sem teljesen ismeret-
len intézményt, amely lehetővé tette, hogy az elnökjelöltek, illetve a pártok felsorolása 
után szerepeljen még egy rubrika, az úgynevezett „protyiv vszeh”, azaz a „mindenki el-
len”-kategória. Ám a „mindenki ellen”-rubrika nem egyszerűen egzotikus színfoltja volt 
az oroszországi választási rendszernek, hanem annak egyik fontos garanciális eleme is. 
Kialakítása azzal a megfontolással függött össze, hogy ez az „intézmény” legális és utólag 
nem manipulálható módon adott alkalmat a politikai osztállyal szembeni egyetemleges 
nemtetszés, protestálás kifejezésére. Ha ugyanis csak azzal fejezné ki politikai ellenszen-
vét a választópolgár, hogy a választóurnákba üres, vagyis kitöltetlen cédulát dob be, úgy 
ezzel azt kockáztatná, hogy voksát utólag könnyen meghamisíthatják. Ám amennyiben 
van „protyiv vszeh”-rubrika, akkor ez lehetőséget ad a választói akarat nagyon világos 
és egyértelmű rögzítésére, anélkül, hogy ezt utólag bárki is manipulálhatná. Nos, épp e 
rubrikával kapcsolatos ajánlást találták orosz részről megszívlelendőnek és emelték ki a 
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választási rendszerből. A decemberi, illetve most márciusi választásoknak azonban volt 
meg egy további innovatív eleme; az tudniillik, hogy ezúttal az érvénytelen szavazatok 
összesített adatát se hozták hivatalosan nyilvánosságra, vagyis a protestálásnak még ezt a 
közvetett módját is elvették a választópolgároktól.

Mindezek ismeretében azt gondolom, az a vita, ami a Nyugat és Oroszország közt az 
utóbbi néhány évben kialakult az ún. külső megfigyelői gyakorlatról, egyfelől persze na-
gyon beszédes, másfelől viszont épp arra mutat rá, hogy Oroszország tekintetében immár 
csaknem teljesen mindegy, hogy a választások megfigyelését a külső szereplők a voksolást 
megelőző két héttel, avagy mindössze egy nappal korábban kezdik-e meg. Merthogy ma 
már a lényeget tekintve a választási folyamat sorsa sokkal korábban és sokkal „mélyebb” 
struktúrákban dől el, mintsem hogy ez a választási kampány megfigyelésével „bemérhető” 
lenne. Azt is érdemes itt mindehhez hozzátenni, hogy Oroszország már 2003/2004 idején 
fölállította „saját”, ún. FÁK-megfigyelői csoportjait. Ezeket aztán rendre elküldi a soros 
FÁK-térségbeli választásokra, ahol is kivétel nélkül azt az álláspontot képviselik – történjék 
mindez Ukrajnában, avagy Üzbegisztánban –, hogy a választások rendben és méltányos 
feltételek mellett zajlottak le. Ezek a választási „jóváhagyások” arra hivatottak, hogy poli-
tikailag ellenpontozzák és semlegesítsék a nyugati megfigyelőcsoportok kritikus ítéletét. 
Ugyanakkor egészen a legutolsó grúziai elnökválasztásokig, azaz 2008 januárjáig e FÁK-
megfigyelői csoportok magatartása merőben „defenzív” maradt, vagyis arra korlátozó-
dott, hogy védelmébe vegye a lebonyolított választásokat, függetlenül attól, hogy azok 
méltányosak, avagy a versengő demokráciákhoz méltatlanok voltak. Grúzia szolgáltatta 
az év elején az első olyan példát, amikor a Moszkva irányította FÁK-csoport megfigyelői 
határozott bírálatot fogalmaztak meg a választások lebonyolításával kapcsolatban, azaz 
az orosz magatartás kilépett a korábbi defenzív szerepkörből, és egyértelműen támadóvá 
vált. De ez az orosz–grúz kapcsolatok minőségének ismeretében nem is olyan meglepő. 
Annál meglepőbb viszont az az orosz könnyedség, ahogy a legkisebb kétség vagy aggály 
nélkül kérték számon a grúzokon az „adminisztratív erőforrásokkal” való visszaélést. 
Egy pillanatig sem zavartatták magukat attól, hogy néhány héttel korábban – a decemberi 
oroszországi parlamenti választásokon – legalább ilyen mértékben, ha nem jobban, éltek 
maguk is vissza ugyanezzel az eszközzel.

Mindez valószínűleg azzal függ össze, hogy ma már annak a néhány éve használatos-
sá vált ideologémának, amit „szuverén demokráciaként” tartunk számon, nemcsak az a 
jelentése, hogy Oroszország maga dönt a saját magára vonatkozó ügyekben, és Moszkva 
maga definiálja az általa elfogadható demokrácia tartalmát, hanem még valami más is. 
Nevezetesen az az utóbbi időben egyre sűrűbben emlegetett tézis is, hogy a világban 
voltaképpen csak két szuverén demokrácia létezik, mégpedig Oroszország és az Egyesült 
Államok. Merthogy a többi állam vagy nem kellőképpen szuverén, bár kétségtelenül de-
mokratikus (lásd az Egyesült Államok nyugat-európai szövetségeseit vagy Japánt), vagy 
lehet, hogy szuverén, mint például Kína, de semmiképpen sem demokratikus. Mindebből 
pedig világosan kiolvasható, hogy Oroszországot ma már – és feltehetően még jó ideig – 
vajmi kevéssé foglalkoztatja az a kérdés, hogy a külvilág mit is gondol róla és választá-
sairól. Ma már nincsenek jelen azok az érzelmi, avagy lelkiismereti „fékek”, amelyek a 
’90-es években még jelentős mértékben befolyásolói voltak Moszkva magatartásának. Az 
orosz vezetés számára alig van jelentősége annak, hogy mit gondol róluk és országukról a 
Nyugat. Ez a „vonat” néhány éve elment és a közeljövőben aligha fog visszatérni.
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A sok bíráló megjegyzésen túl egy dolgot feltétlenül le kell szögezni, mégpedig azt, 
hogy számos vonatkozásban hiába súlyosan kétséget keltő az orosz választási rendszer 
és maga a választás lebonyolítása is, mégis aligha tagadható, hogy a márciusi választás 
az oroszországi politikai közösség többségének akaratát fejezte ki. Ezen persze lehet so-
pánkodni, bár nem különösebben érdemes. Mindenesetre alighanem ez a magyarázata 
annak, hogy a számos aggasztó körülmény dacára egyetlen mértékadó nyugati politikus 
sem gondolta úgy, hogy az elnökválasztást illegitimként kezelje. Nyilván az ország nagy-
sága és nemzetközi jelentősége is erősen problematikussá tenné az efféle nyilatkozatokat, 
de a döntő körülmény valószínűleg mégiscsak azzal függ össze, hogy kívülről is látszik: 
Medvegyev megválasztása a társadalmi többség tényleges akaratát tükrözte.

Ezek után pedig áttérnék a megválasztott új elnök, Dmitrij Medvegyev személyére és 
várható politikai magatartására, illetve arra a kérdésre, hogy miként alakulhat Putyin és 
Medvegyev politikai „együttélése”. Amiben minden bizonnyal lesz különbség kettejük 
között – és ez már ma is látható –, az a politikai retorika, a hanghordozás, a nyelvhaszná-
lat. Mindezt talán azzal a példával tudnám érzékeltetni, hogy szemben Putyinnal – aki a 
decemberi parlamenti választásokat bíráló nyugati megnyilatkozásokra azzal a fordulattal 
vágott vissza, hogy a Nyugat már megint beleüti a „taknyos orrát” a dolgaikba – Medvegyev 
hasonló helyzetben feltehetően majd megelégszik azzal, hogy mindezt a „taknyos” jelző 
nélkül mondja. De ennél sokkal fontosabb az a kérdés, hogy miként képzelhetjük el kette-
jük jövendő együttműködését. Úgy gondolom, hogy a jövőre vonatkozóan pillanatnyilag 
négy forgatókönyv írható le. Az első lényegében azzal számol, hogy Putyin kormányfői 
jelenléte Medvegyev mellett ideiglenes. Azt a célt szolgálja, hogy politikai védernyőt terít-
sen az új elnök fölé, aki távolról sem biztos, hogy hatékonyan ellenőrzése alá tudja vonni 
az erőszak-apparátusokat, és képes megfékezni a paravánok mögött megütköző befolyá-
sos érdekcsoportokat, klánokat. Putyin e szcenárió szerint azért marad, hogy kezdetben 
segítsen Medvegyevnek, ám ahogy az utóbbi beletanul feladatába, fokozatosan hátrébb 
lép, majd pedig távozik a politika első vonalából. Noha ebben a vízióban kétségtelenül 
jelen van egy jó adagnyi jóhiszeműség, mégsem zárnám ki, hogy a következő néhány 
évben épp e menetrend megvalósulásának lehetünk majd szemtanúi. A második forgató-
könyv – ez a rosszhiszemű változat – azt feltételezi, hogy Putyin miniszterelnöki szerep-
vállalása valóban átmeneti lesz, de nem azért, mert politikai távozását készítené elő, épp 
ellenkezőleg. A most távozó államfő azért vállal kormányfői szerepet, mert így könnyebb 
lesz elnökként visszatérnie. Putyin, tehát, azért miniszterelnök, mert vagy Medvegyev 
első mandátumának lejártakor, vagy már az első ciklus közben szeretne ismét elnök len-
ni. És utódként azért esett épp Medvegyevre Putyin választása, mert személyében látja 
a legkevesebb kockázatát elnöki visszatérésének. A harmadik lehetséges szcenárió abból 
indul ki, hogy egyáltalán nem elképzelhetetlen Putyin tartós miniszterelnöki szerepválla-
lása. Ám ez a forgatókönyv egyben azt is feltételezi, hogy mindez párosul a kormányfői 
jogkör jelentős kiszélesítésével. Sőt, az sem zárható ki, hogy már viszonylag rövid időn 
belül megkezdődik a mai orosz prezidenciális rendszer kancellária típusúvá történő átala-
kítása. Ez ugyan meglehetősen idegen az orosz tradícióktól és politikai kultúrától, ezért 
nem nagyon valószínű, ám kizárni sem lehet, tekintettel Putyin német minták iránti fogé-
konyságára, németes pedantizmusára és jurátus észjárására. Mindenesetre, ha a politikai 
design átszabása a stratégiai célja a most felálló tandemnek, akkor ezt valószínűleg már 
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néhány hónap múlva látni fogjuk. Végül, de nem utolsó sorban az is elképzelhető, hogy 
Dmitrij Medvegyev korunk Hudinijének – szabadulóművészének – bizonyul, és láncait 
letépve önállósítja magát. Ez azonban nem csupán személyes képesség kérdése. Jelentős 
részben attól is függ majd, hogy azok a bürokratikus csapatok, illetve részben újraszer-
kesztett adminisztratív hierarchiák, amelyek a következő hónapokban fölállnak, merre 
terelik majd a tandem két szereplőjét. Nehéz ma még megítélni, ki mögött áll majd föl 
hatékonyabb csapat. És azt is nehéz fölmérni, hogy miként megy majd végbe a lojalitások 
átrendeződése. Mindez ma még nyitott kérdés. De – többek között – épp ezért izgalmas 
feladat Oroszországgal foglalkozni.
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Az orosz „klángAzdAság” jellemzői

Az előzetes megállapodásnak megfelelően én nem is annyira az elnökválasztást és 
annak közvetlen következményeit, mintsem a Putyin időszakában kialakult „bü-
rokratikus kapitalizmus”, „államkapitalizmus” vagy más néven „klángazdaság” 

vonásait boncolgatnám kicsit. Ezt az elnevezést gyakran használjuk az orosz politikai, 
gazdasági viszonyok leírására anélkül, hogy pontosabban körül tudnánk írni, meg tud-
nánk határozni, mit is jelent. Ezzel az elnevezéssel egyrészt distinkciót kívánunk tenni a 
kelet-közép-európai vagy akár néhány posztszovjet gazdasági rendszer között, jelezvén, 
hogy Oroszország ebben a tekintetben más pályát fut be. Másrészt a „bürokratikus” vagy 
az „állam” előtagokat megnyomva, egy etatista rezsim „talán leginkább kapitalista” be-
rendezkedésére utalunk.

Ha azonban pozitív tartalmat keresünk ennek a kifejezésnek, érdemes hasonszőrű cso-
portok, a hasonló ázsiai rendszerek vagy az olajállamok felől közelíteni hozzá. Az „alap-
csomagon” – tehát a közrend és közintézmények fenntartásán, az ehhez szükséges fiskális 
és a monetáris politikán – jelentősen túlmutató állami beavatkozást a világ országainak 
jelentős hányada produkál. Ezek sok tekintetben különböznek egymástól, vannak köztük 
fejlett és fejletlen államok egyformán. Az ázsiai csapat egyik jellegzetes darabja Japán 
egyfajta „tervkapitalizmusa”, ahol – bár magánvállalatok tevékenykednek – a gazdasági 
minisztérium, a MITI egészen 2001-ig meglehetős aprólékossággal megegyezett velük a 
fejlesztés és a termelés kérdéseiben. Ennek némileg korruptabb és kevésbé hatékony ki-
adása a dél-koreai „chaebol” rendszer, ahol az államigazgatásból kinőtt néhány nagyobb 
csoport, család diszponál a gazdaság egyes ágazatai felett, és élvez aránytalan politikai 
befolyást. De ide sorolható valahol Kína vagy részben Vietnam is.

Az olajállamok köre látszólag magától értetődő közösség az orosz államkapitalizmus 
számára. Ugyanakkor ez a csoport sem homogén. Az Öböl menti királyságok meglehető-
sen zárt elitje és koherens irányítási módszerei ugyanúgy ideférnek, mint a latin-amerikai 
esetek, Venezuela vagy Mexikó. Szélsőséges példaként: éppenséggel Brunei kapitalista 
palotagazdasága vagy az iráni fundamentalista rezsim is olajállamok – utóbbi jelentős 
„szentélygazdasági” zárványokkal –, noha nem sok közös vonást találunk Oroszországgal. 
Arról nem is beszélve, hogy az orosz esetben a szénhidrogénexport nem tekint vissza olyan 
jelentőségre és folyamatos, hosszú múltra, mint ezen országok körében. Végezetül, az 
orosz etatista reflexek iránt megengedőbb szerzők gyakran idézgetik a francia dirigizmus 
esetét, mint az orosz államkapitalizmus lehetséges konszolidációs irányát.

Ha megnézzük, hogy mi a közös és mi nem ezekben a modellekben, azonnal érde-
mes leszögezni, hogy az állami redisztribúció szintje kifejezetten nagy szórást mutat. 
Japánban a közösségi újraelosztás hagyományosan az egyik legalacsonyabb a fejlett vi-
lágban. Oroszországban a költségvetés kiadási oldala mostanában éri el a GDP 20%-át, 
amivel az amerikainál is „jóval szabadabb” gazdasági rendszer benyomását kelti a felü-
letes szemlélő számára. Az állami redisztribúcióról így csak az a konvencionális igazság 
mondható el, hogy a gazdasági fejlettség és a költségvetési újraelosztás szintje a világ-
ban egyenesen arányos, közepesen erős sztochasztikus viszonyt mutat. Egy fejlettebb 
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állam rendszerint hatékonyabb adószedő, és nagyobb jóléti rendszereket is üzemeltet, míg 
a skála másik végén, ahol az egy főre jutó GDP sem sok, gyakorta még állam sincs. 
Egy államkapitalizmusban pedig végképp nem tudunk semmit az állami újraelosztásról. 
A szovjet tervgazdaságban például úgyis mindent meghatároztak, tehát nem sok értelme 
volt adószedéssel bajlódni. A tervhivatal elintézte ezt a dolgot a költségvetésen kívüli 
eszközökkel.

Van azonban két-három dolog ezekben a modellekben, ami közös. Az egyik az állam 
missziója, ami legitimálja a gazdaságban való térnyerését. Ez többnyire a fejlett világ 
utolérésének víziója, vagy – a Közel-Keleten – a gyarmati múlt lezárása és a szuverenitás 
teljes visszaszerzése. Franciaország esetében például kifejezetten nagyhatalmi megfonto-
lások vezettek egyes fejlesztési irányok erőltetéséhez. A másik fontos terület – és talán ez 
a leginkább izgalmas dimenzió az orosz esetben – az állami és a gazdasági elit közötti in-
formális összekapcsolódás. Ez Kínában a párthierarchia megfelelő szintjeinek tulajdonosi 
bevonásában, Japánban többek között az elhíresült hitelpolitikában, az Öböl menti monar-
chiák esetében a családi vagy – rosszhiszeműbb elnevezéssel – „hárem-elitek” létében, 
de Franciaországban is a hatvanas-hetvenes évek dirigizmusából egzisztenciát teremtett 
magánvállalkozásokban manifesztálódik. Végezetül értelemszerűen mindegyik esetben 
van az államnak egy markáns szabályozási és fejlesztéspolitikai „lába”, karakteres ipar-
politikával, esetenként feltűnő protekcionizmussal.

Ha az orosz esetet e szempontok tükrében vizsgáljuk, meglehetősen sajátos arculat 
bontakozik ki előttünk. Amennyiben az állam gazdasági szerepvállalását vesszük górcső 
alá, aligha lehet a Kreml magatartását egyetlen motívumra visszavezetni. Az elsődleges 
és leginkább látványos állami térnyerés a nyersanyag-kitermelő ágazatokban következett 
be. A putyini gazdaságpolitika fő szegmense, amely mind a mai napig a nemzetgazda-
ság, és annál is inkább az állami költségvetés gerincét alkotja, a médiával kiegészítve 
a kilencvenes évek közepe óta folyamatosan a politikai küzdelmek fókuszában állt. Az 
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itt végrehajtott putyini rendteremtés fő motívuma elsősorban politikai és nem gazdasági 
jellegű volt. A Putyin-rezsim kezdettől a nemzeti oligarchia antitéziseként határozta meg 
önmagát. Nem volt kétséges, hogy a jelcini korszak visszásságait – amikor a nemzeti 
tőkés csoportok saját kedvük szerint rendezkedtek be ezekben az iparágakban, és vívták 
annak fellegváraiból politikai küzdelmeiket – az új rendszer fel fogja számolni.

A kérdés sokkal inkább az volt, hogy milyen eszközökkel, milyen mértékben és milyen 
ideológia jegyében történjék mindez. Ebben feltehetőleg már nem volt egységes a putyini 
tábor. Az instrumentumok vonatkozásában értelemszerűen markáns szabályozáspolitikai 
eszközrendszer is elégséges lett volna elvileg. Természetes monopóliumok, járadékos és 
kitermelő ágazatok esetében az államnak mindenhol ki kell alakítania a vonatkozó adó- 
és licenckiadási rendszert, a versenyfelügyeleti és tarifaszabályozást, befektetésvédelmet 
és az iparági ösztönzők széles skáláját. Nincs ez máshogy az Egyesült Államok vagy 
Norvégia esetében sem. Ebben a vonatkozásban a jelcini korszakhoz képest egyértelmű 
lépést tett előre a putyini rezsim. Ez a szabályozás nem elfogulatlan: a nagyobb állami 
vállalatok, „nemzeti bajnokok” sok privilégiumát bebetonozta, és erősen protekcionista 
jellegű. Mindazonáltal az olaj- és egyéb bányászati tevékenységek mára egy létező, nyu-
gati mércével felfogható és megérthető rendszere épült ki. Nem egyenként, az Elnöki 
Adminisztráció és a miniszterek kabinetjeiben dőlnek el az ilyen jellegű ügyek.

Ugyanakkor a putyini gárda jelentős hányada ezt elégtelennek találta, és az erős szabá-
lyozáspolitika mellett vagy helyett az állami tulajdont vélték a nemzeti oligarchia alterna-
tívájának. Ez nem volt teljesen alaptalan elgondolás, tekintettel arra, hogy az orosz állam 
szabályozáspolitikai kompetenciáját eleve kétségbe lehetett vonni. A független iparági 
ellenőrző intézmények orosz közegben gyakran vagy a korrupció melegágyaivá, vagy 
egy-egy érdekelt csoport nyomás- és hatalomgyakorló eszközévé aljasulnak. Nincs ez, 
persze, máshogy az állami tulajdonnal sem, de mégiscsak közvetlenebb befolyást bizto-
sítanak adott területen. Ennyiben például fel sem merült egyetlen klasszikus természetes 
monopólium esetében sem, legyen az az olaj-, gáz- vagy villamosvezeték hálózat, hogy 
magánkézbe adják, noha egy jól szabályozott piacon ez minden további nélkül megtehe-
tő. Azonban e szabályozáspolitikai kétségek ellenére ezen iparágak jelentős szegmense-
inek renacionalizációja nem volt magától értetődő. A Hodorkovszkij-ügy egyik legfőbb 
hozadéka épp ez utóbbi elképzelések térnyerése lett. Az olajmágnás volt olyan botor, és 
mindkét fronton támadást indított a putyini rendteremtés ellen: a törvényhozásban és 
az államigazgatásban aktívan szabotálta az új adóztatási és licenckiadási rendszer beve-
zetését, s egyes politikai kérdésekben látványosan és nyilvánosan a Kremllel ellenkező 
álláspontot vallott. A rendszer egységet mutathatott ő és tágabb értelemben vett politikai 
nexusai ellen, noha a küzdelem fő haszonélvezőivé kétségtelenül a radikálisabb elképze-
lések pártfogói váltak.

A különbségek és az Oroszországban zajló ellentmondásos folyamatok a szűkebben 
vett energetikán belül is kiválóan tapasztalhatók. A skála egyik széle értelemszerűen az 
Anatolij Csubajsz-féle villamosenergia-ipari reform. Ennek során a csak félig végrehajtott 
magyar reformot megszégyenítő módon liberalizálták és privatizálták – az esetek meg-
határozó részében külföldi tőke bevonásával – Oroszország egyik legnagyobb iparágát. 
Ez nemcsak azért nem hasonlít a kilencvenes évek rablóprivatizációjához, mert most több 
tízmilliárd euró bevétel származik a folyamatból, hanem mert mindez átgondoltan, az 
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állami szerepvállalás újradefiniálásával történik. A történet másik végpontja a Jukosztól 
elvett aktívákon felépült, „rablónacionalizált” Rosznyeft, amely a legutóbbi időkig Igor 
Szecsin, az Elnöki Adminisztráció egyik harcias klánjának a hűbérbirtokaként működött. 
Ez utóbbi csoportok értelemszerűen szuverenitássérelemként és nem egy szabályozás-
politika kihívásaként, megregulázandó kérdésként fogták fel vagy állították be mind az 
orosz magán-, mind a külföldi tulajdon megjelenését ezeken a területeken.

Összességében a kitermelő és energetikai szektorokban végrehajtott renacionalizációk 
nem önmagukban jelentősek. Arányuk, a Rosznyeftet leszámítva, nem érdemi. Az Öböl 
menti arab országok a hetvenes évek elején sokkal többet vettek el az amerikai és angol 
befektetőktől, mint a putyini vezetés a saját nemzeti tőkéseitől. Ezekben az ágazatokban 
az állami tulajdon esetenként eleve meghatározó volt – mint például a Gazpromban –, vagy 
még csökkent is a putyini ciklus folyamán. A külföldi részesedések az elmúlt nyolc, de 
még az utóbbi négy év folyamán is nőttek: a TNK-BP 50%-a, a Lukoil 20%-a, a Gazprom 
bő harmada ma is nyugati befektetők kezén van, vagy került oda. E területek legfőbb 
problémája tehát nem önmagában a renacionalizációs hullám, hanem az a tény, hogy az 
államigazgatás jelentős hányada szimpatizál az ilyen törekvésekkel, napirenden tartja 
azokat, és a szabályozási környezet is egyre inkább restriktívebb, rendre az állami válla-
latokat hozza előnyös helyzetbe. Ez utóbbiak képességeire vonatkozólag pedig meglehe-
tősen vegyes a kép.

Más kérdés, hogy az egyéb gazdasági területekre mennyire terjed ki ez a protekcionis-
ta magatartás. A modern gazdaságok teljesítménye 60–70%-ban nem a kitermelő szekto-
ruktól függ, legyen az akár olyan jelentős, mint a kanadai vagy az amerikai. Oroszország 
részlegesen rendelkezik a kelet-közép-európai növekedések jellegzetességeivel: alacsony 
induló bázis, tanult munkaerő és ipari hagyomány, fogyasztói minták terjedése és viszony-
lag nagy, egységes piac. Az elmúlt években az olajban szegény posztszovjet gazdaságok – 
az orosznál nem több szerkezeti reformmal a hátuk mögött – nagyon szép növekedést pro-
dukáltak. Nincs okunk kételkedni, hogy az orosz növekedésnek van egy autonóm „lába”, 
és nem minden vezethető le az olajárból. A kérdés inkább az, hogy ez a növekedési vektor 
mennyire törékeny, milyen kapcsolatban áll az exportágazatok által az orosz piacra zúdí-
tott likviditáscunamival, illetve a kitermelő szektorokban megfigyelt restriktív magatar-
tás, a „nemzeti bajnokok” politikája átcsap-e ide. Mindenesetre az orosz kormányzat egé-
szen a legutóbbi időkig az elméleti közgazdaságtan által megálmodott anticiklus-politikát 
folytatta. Radikálisan csökkentette a feldolgozóipart és a munkabéreket sújtó adókat, és 
kiszívta a pénz egy részét a piacról. Ismételten a távlatokat, a magánszféra nagyipari 
konglomerátumainak a terjeszkedési irányait, az állam képességeit és a Kremlben, illetve 
a társadalomban meglévő ambíciókat illetően merülnek fel jogos kétségek.
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Az állam tulajdonosi szerepvállalásának másik fajsúlyos területe a tágabban értelme-
zett védelem- és fejlesztéspolitika. Összekapcsolja a kettőt az a jelcini és putyini kor-
szakon átívelő modernizációs igény, amely Oroszországból a „Nyugat benzinkútjának” 
antitéziseként fejlett ipari államot akart teremteni. Így az a fonák helyzet állt elő, hogy az 
orosz elit számára a létező lehetőségek egyike sem felel meg: sem a nyersanyag-beszál-
lító, sem a kelet-közép-európai modell, a „modernitás alacsonyabb szintű kiadása”. Az 
orosz elit ragaszkodik a csúcstechnológiák jelentette perspektívához, amit jelen esetben 
főként a szovjet örökségként megmaradt, tágan értelmezett hadiipar, illetve a nem létező, 
de mégis ambicionált feltörekvő technológiák jelentenek. A helyzet éppen ezért ambiva-
lens. A hadiipar természetszerűen állami felségterület marad, és jelentős összegeket kell 
majd beleölni. Ez a birodalom, illetve az orosz realitások ára. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez 
a szféra elfogadható szintű termékeket elfogadható költségen produkáljon, nyugati min-
tára ötvözni kellene a polgári célú termeléssel. A repülőgép-, hajó- vagy autógyártás, a 
híradástechnika akkor lehet hatékony egy hadseregben, ha versenyképes a civil életben 
is. Ez az orosz goszholding-rendszer hadiiparból kiinduló terjeszkedésének legitimációja. 
Más kérdés, hogy ez a struktúra aligha alkalmas arra, hogy a hozzá fűzött elvárásoknak 
eleget tegyen. Jövője sokkal inkább a hadiipari szegmensekben, mintsem a nemzetközi 
versenyágazatokban van.
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Talán nem ennyire üdvös, de az állami térhódítást kétségtelenül alátámasztó megfon-
tolás volt Putyinnak a saját csapatára vonatkozó konszolidációs kényszere. A 2000-ben a 
Kremlbe érkezett gárda nem rendelkezett sem gazdasági tapasztalatokkal, sem az azok 
megszerzéséhez szükséges tulajdonnal. Putyinnak „ki kellett fizetnie” táborát, amely 
irigyen szemlélte az általa jobbára ellenszenvvel kezelt oligarchikus struktúrák vagyoni 
tobzódását. Meg kellett jutalmaznia a hozzá lojális csoportokat, csak így biztosíthatta 
odaadásukat. A putyini felosztás két módon zajlott: az állami tulajdonban lévő cégek 
egyes klánoknak történő „hűbérbirtokba” adása révén, illetve a magánszféra politikai 
patronációjának, védelmének keretében. Ebben a tekintetben mindegyik jelentősebb álla-
mi, sőt magáncég „tartozik valakihez”, szoros politikai kötődése van. Napi üzleti értelem-
ben nem is nagyon van értelme állami cégekről beszélni, hiszen azoknak behatárolható 
gazdáik vannak, akiknek hozzájárulása nélkül gyakorta még a legfelsőbb szintű politikai 
utasítások sem kerülnek végrehajtásra. A jelcini korszak politikai-üzleti összefonódásai-
nak nem a léte, hanem az iránya változott meg: míg Jelcin idején az oligarchák szabadon 
osztogatták a politikai pozíciókat, addig jelenleg a hatalomba került csoportok oszthatják 
fel egymás között a gazdasági szférát.
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Néhány fontosabb kinevezés az állami vállalatok igazgatótanácsaiba

Medvegyev, Dmitrij (első miniszterelnök-helyettes) – Gazprom
Ivanov, Szergej (első miniszterelnök-helyettes) – Egyesített Repülőgépipari Konzorcium (OAK)
Zsukov, Alekszander (miniszterelnök-helyettes) – Orosz Államvasutak (RZSD)
Nariskin, Szergej (miniszterelnök-helyettes) – Rosznyeft, Pervij Kanal Szovmorflot
Kudrin, Alekszej (pénzügyminiszter) – Vnyestorgbank, Alrosza
Szobjanyin, Szergej (Elnöki Adminisztráció /EA/, vezető) – TVEL
Szecsin, Igor (EA, vezető-helyettes) – Rosznyeft
Ivanov, Viktor (EA, tanácsos) – Almaz-Antej konszern, Aeroflot

Putyin számára ebben a helyzetben nem is az volt a kérdés, hogy kialakítja-e ezt a 
kapitalista hitbizományi rendszert, hanem inkább az, hogy ezen keresztül mennyire lesz 
képes saját klánjai lojalitását biztosítani, illetve mennyiben lesz képes ez a gárda a rá 
bízott vagyonnal felelősen bánni. A putyini utódlás kapcsán pedig újonnan felmerül az 
a kényes kérdés is, hogy egy-egy csoport politikai csillagának leáldozása után mi történ-
jék a rájuk bízott gazdasági ágazattal. Amennyiben üres kézzel kénytelenek elhagyni a 
hatalom bástyáit, akkor értelemszerűen nem sokat ér számukra az állami nagyvállalatok 
által kínált mézesbödön. A hasonló „minden vagy semmi” helyzeteket eddig igyekezett 
elkerülni az orosz vezetés, sokkal inkább az apró lépések és a két-három évenkénti na-
gyobb átszervezések politikáját követték. Putyin nem adott lehetőséget egyetlen nagyobb 
klánnak sem arra, hogy hosszabb távon beássa magát egy politikai-gazdasági övezetbe, 
és ott konszolidálódjon. Rendszeresen társbérleteket hozott létre az állami nagyvállalatok-
ban – a legbonyolultabbat a Gazpromban –, és nem bízta a vezetőkre, hogy teljes mér-
tékben megválasszák saját csapataikat. Mindazonáltal az ilyen jellegű kormányzásnak 
vannak fizikai korlátai: nemcsak a rendszernek, magának a felosztható tortának a gyors 
növekedését feltételezik, de egy idő után a „bukás”, egy-egy agresszívabb klán kiiktatá-
sának a feladatával is szembesülni kell. Ezzel még adós a putyini rendszer, és Medvegyev 
felemelkedése kétségtelenül közelebb hozza ezt a kihívást.

Medvegyev számára – nagyobb adag jóhiszeműséggel mind politikai jövőjére, mind 
szándékaira vonatkozólag – a legfőbb kihívás a mostani államkapitalista környezetben 
való fejlődés beindítása lenne. Ha hihetünk Putyin és Medvegyev nyilatkozatainak, akkor 
a konszolidáció korszakát nem egyszerűen a növekedés, de a minőségi fejlődés periódu-
sának kell követnie. Márpedig a politikai konszolidáció és a gazdasági fejlődés szempont-
rendszere gyakran nemhogy nem esik egybe, de jobbára ellentmond egymásnak. Utóbbi 
nemcsak a klánok „mézesbödön” felfogásának mond ellent, de a „nemzeti bajnokok” pri-
vilegizált világával is ellentétes. Még ha el is fogadjuk az orosz állam modernizációs 
alanyiságát, a mai rendszer sokkal inkább az oligarchikus struktúra helyettesítésére és a 
putyini gárda egzisztenciális igényeinek kielégítésére jött létre. Ahhoz, hogy a fejlődés 
motorjává válhasson, felsőszintű konfliktusok sokaságát kellene felvállalnia. Éppen ezért 
az érdemi fejlődési dinamikát aligha ebből a nagyipari körből, sokkal inkább a gazdaság 
kevésbé frekventált és politikailag kevésbé kényes szegmenseiből érdemes várni.
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