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Az 1998-as államcsőd után az 
egykori Szovjetunió legnagyobb 
utódállama gyorsan talpra állt, s 

Vlagyimir Putyin első és második elnöki 
ciklusa alatt egy korábban elképzelhetet-
len gazdasági szárnyalás vette kezdetét. 
Az ezredforduló utáni első évtized során 
Oroszországban érezhetően javultak az 

állampolgárok életkörülményei, folya-
matossá váltak a bérkifizetések, álla-
mi beruházások kezdődtek, s az ország 
nemzetközi megítélése is érezhetően 
javult. A „nagyobb Nyugat” koncepció 
hívei (pl. Zbigniew Brzezinski) igazolva 
látták nézetüket, amely szerint Oroszor-
szág a rendszerváltás után fokozatosan 

A „holland betegség”, azaz a monokulturális
gazdaság kihívásai és megoldási lehetőségei
Oroszországban és Azerbajdzsánban

Vaszari Tamás1

Közismert tény, hogy a Szovjetunió utódállamai közül több is igen jelentős szénhidrogénkész-
letekkel rendelkezik. A földgáz és a kőolaj kitermelése azonban a magas bevételek mellett 
jelentős gazdasági torzulásokat is eredményezett, amit a szakirodalom „holland betegségnek” 
nevez. A szerző kísérletet tesz arra, hogy két állam, Oroszország és Azerbajdzsán példáján 
keresztül összegyűjtse a jelenség kiváltó okait, hatásait, és bemutassa, hogy az irányító elit 
miként keresi a megoldást. A cikk fő kérdése, hogy a kitermeléshez kapcsolódó ágazatok 
mellett miként erősíthető meg a feldolgozóipar, a mezőgazdasági termelés vagy a szolgáltató 
szektor is. A munka során az író a saját tapasztalataira, hivatalos statisztikákra, valamint rele-
váns szakirodalmi forrásokra építi az állításait. A hivatkozott források között kiemelt helyen 
szerepel Daron Acemoglu és James A. Robinson: Miért buknak el nemzetek? című könyve.

It is a well-known fact that many member states of the former Soviet Union have extensive 
hydrocarbon reserves. Notwithstanding the significant revenues from oil mining and gas 
extraction, these industries also cause severe economic distortions as well, known as „Dutch 
disease”. Using two case studies, Russia and Azerbaijan, the author attempts to describe 
causes and effects – and the ways in which the ruling elites seek to respond. The main question 
of this article is how the agricultural, manufacturing and service sectors could be strengthened 
in the countries under analysis, in addition to the extractive sectors. To achieve their goal, 
the author relied on personal experience, official statistics and related publications. Among 
the cited sources, significant attention is given to the book „Why nations fail?” by Acemoglu 
and Robinson.

* * *
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integrálódni fog a nemzetközi rendsze-
rekbe, s szépen halad a WTO-csatlakozás 
felé is, s az még nyitottabbá teszi majd a 
gazdaságot.

Ebben az illúzióban ringatózva alig-
alig tűnt fel bárkinek is, hogy az orosz 
gazdaságon időközben megjelentek az 
úgynevezett „holland betegség” tünetei. 
Ez alatt azt a jelenséget értjük, amikor 
egy húzóágazat (többnyire az olajkiter-
melés és -export) ellehetetleníti a gazda-
ság többi részét, s az ország teljesítmé-
nye emiatt nemhogy emelkedne, inkább 
csökkenni kezd. A folyamat már több 
évtizede ismert, s a vezető közgazdászok 
– kötelességüknek eleget téve – soha nem 
felejtik el megkongatni a vészharangot 
sem. Az viszont már az adott országot 
vezető elit felelőssége, hogy a politikai 
szólamok zajában e jelzéseket észlelje, 
s cselekedjék. Véleményem szerint az a 
tény, hogy Oroszországban a politikusok 
időben értesültek a „holland betegség” 
veszélyéről, vitathatatlan, ugyanakkor 
kérdés, hogy az amúgy is közelgő, 2008-
ban Amerikából kiindult gazdasági vál-
ság előestéjén az orosz gazdaság immun-
rendszerét az illetékesek milyen mérték-
ben voltak képesek megerősíteni.

A „holland betegség” lefolyását és 
hosszú távú hatásait vizsgálva sokkal ér-
dekesebb kép tárul elénk, ha megnézzük, 
hogy a Szovjetunió többi utódállamában 
miként alakult a helyzet. Oroszország 
ugyanis a regionális nagyhatalmi státu-
szából kifolyólag mintaként szolgál több 
olyan állam számára is, amelyik jelentős 
energiahordozó-készletekkel rendelke-
zik, s képes – vagy a jövőben képessé 

válhat – arra, hogy azokat kijuttassa a 
világpiacra. Kazahsztán, Türkmenisz-
tán és Azerbajdzsán egyértelműen ebbe 
a csoportba sorolható. Közülük a harma-
dikat igyekszem részletesen is megvizs-
gálni, s esetpéldaként az olvasó elé tárni.

A „holland betegség”
kiteljesedése Oroszországban

A jelenséget először a The Economist 
című hetilap írta le, 1977-ben. 

A „holland betegség” nevét az 1960-
as évek holland gazdasági helyze-
téről kapta. 1959-ben nagy meny-
nyiségű földgázt találtak Hollan-
dia területén, melyet azonnal el is 
kezdtek kitermelni és értékesíteni 
a nemzetközi piacokon a következő 
egynéhány évben. Ez a nyersanyag-
export sajnálatos módon olyan jól si-
került, hogy az akkori holland forint 
árfolyama az egekbe emelkedett, és 
elsorvasztotta az exportpiacot, majd 
később ennek hatására az ipar is ha-
nyatlásba fordult át.2

Mivel a drága hazai valuta nehéz hely-
zetbe sodorta az exportőröket, és kifize-
tődővé vált az import, a holland vállalatok 
a termelés csökkentésével párhuzamosan 
elbocsátásokba kezdtek, s kisvártatva fel-
ütötte fejét a munkanélküliség is.3

Bár a hatások mások, a „holland beteg-
ség” lefolyását Oroszországban is megfi-
gyelhetjük. 2013-ban az ország exportjá-
nak 68 százaléka származott az energia-
hordozók kiviteléből, s ez a tevékenység 
biztosította az állami bevételek felét.4 
Azt, hogy az egyik gazdasági ágazat a 
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többi rovására aránytalanul megerősö-
dött, ezekkel az adatokkal igazoltnak 
tekinthető.5 Azt is tudjuk, hogy az Euró-
pába irányuló földgázexport a következő 
évtizedekben csökkenni fog, csakúgy 
mint az olajexport. Mindez arra kény-
szeríti az oroszokat, hogy egyrészt új 
felvevőpiacokat keressenek, másrészt át-
alakítsák az ország gazdaságszerkezetét. 
A feladat azonban sokkal nehezebb, mint 
amilyennek első látásra tűnik. Az orosz 
kőolaj és földgáz Európán kívül csak 
Ázsiába exportálható, az ottani vevők 
(Kína, s talán India) viszont lényegesen 
alacsonyabb átvételi árakkal dolgoznak, 
mint az európaiak.6 A gazdaságszerke-
zet átalakítása szintén nem megy egyik 
napról a másikra, sőt még lassan sem na-
gyon, hiába van évtizedek óta napirenden 
a kérdés.

Daron Acemoglu és James A. Robin-
son a Miért buknak el nemzetek? című 
könyvben7 inkluzív és extraktív álla-
mokat különböztet meg, attól függően, 
hogy az elit hol helyezkedik el a társa-
dalmon belül. A szerzők Oroszországot 
az extraktív, sőt a szuperextraktív or-
szágok körébe sorolják, amelyeket így 
jellemeznek:

Ezekben az államokban az elit ve-
zényli le a nyersanyagokkal folyta-
tott külkereskedelmet, a lakosság 
bevonása nélkül. A szuperextraktív 
államokban az elit nem a lakosságot 
sarcolja, csak a nyersanyag-kereske-
delemből származó hasznot fölözi le, 
ezért ezekre az államokra alacsony 
adószint jellemző. Ezzel szemben a 
magas adóbevételre alapozott po-
litika a társadalom magas hatásfokú 

termelékenységét feltételezi, és a tár-
sadalom kontrollját a pénzek elosztá-
sa fölött. A szuperextraktív államok-
ban a lakosságnak is lehetősége van 
rá, hogy jól éljen. Ez fontos különbség 
az extraktív modellel szemben – mint 
például a jobbágyfelszabadítás előtti 
Orosz Birodalom –, ahol gigászi kü-
lönbségek voltak az elit és a nép élet-
módja között. A szuperextraktív álla-
mokban az elit folyamatosan gondját 
viseli a lakosságnak, de egyben kont-
rollt is gyakorol felette. Mivel az adók 
alacsonyak (egykulcsos, alacsony 
adó), a társadalomnak kevesebb le-
hetősége van a kontrollra. Acemoglu 
és Robinson szerint, amikor az állam 
adót szed be, egyfajta szerződést köt 
az állampolgárokkal. Minél nagyobb 
az adóbevétel, a társadalom annál 
inkább igényli az állami bevételek 
igazságos elosztását, az állami jöve-
delmek feletti rendelkezést. Az elit 
kénytelen kompromisszumokat köt-
ni, racionalizálja kiadásait, többet 
fektet közjavakra, oktatásra, tudo-
mányra, ami kedvez a modernizáci-
ónak. A modernizáció új javakat állít 
elő, ami jót tesz az elitnek és a nép-
nek is. Az alacsony adókkal működő 
szuperextraktív állam azonban nem 
függ az adófizetőktől. Az elit számá-
ra nem a gazdaság termelékenysége 
igazán fontos, hanem a világpiaci 
nyersanyagárak alakulása. Ezekben 
az államokban az egyes ember jogai 
és kötelességei attól függenek, mi-
lyen közel áll a nyersanyagforrások-
hoz. Az elithez való tartozás lassan 
örökletessé válik.8
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E szöveget olvasva egyértelművé válik, 
hogy az ország gazdasági berendezkedé-
se miként formálta át a társadalom viszo-
nyait is.9

Az oroszországihoz hasonló gazdasá-
gokban az elitnek nem érdeke, hogy a 
termelésbe bevonja a lakosságot is, vagy 
munkájukat a saját boldogulása szolgá-
latába állítsa, hiszen remekül él nélküle 
is. Ehelyett a cél legfeljebb egy általános 
elégedettség elérése, s az azzal járó legi-
timáció és politikai stabilitás megterem-
tése, illetve a későbbiekben a fenntartása. 
Mivel az állami bevételek fele mindössze 
egyetlen ágazatból származik, a fejlesz-
tések többsége is ott koncentrálódik, a 
többi szektor rovására. A szerző tapasz-
talatai szerint Oroszországban az egyes 
gazdasági ágazatok fontossága határozza 
meg a működési környezet minőségét is. 
A fontos ágazatokban a politikai elit sem 
rest a szereplők segítségére sietni, a ke-
vésbé fontosnak bélyegzett területeken 
viszont csak magukra számíthatnak az 
ott dolgozók.

E szelekció mellett problémát jelente-
nek a különböző látszat- és presztízsintéz-
kedések is, amelyek hiába emésztenek fel 
jelentős összegeket, nem érnek célt. Ilyen 
beruházás volt például a Szkolkovóban 
felépült Innopolisz is, amely arra a ma 
már megbukott elképzelésre alapult, 
hogy a gazdaságra felülről is rákénysze-
ríthető az innováció. Az ugyanis mindig 
alulról szerveződik, a hétköznapi problé-
mák szintjéről indul, s ha nem bátorítják 
– amint arra Oroszországban sok példát 
láthatunk –, akkor bizony képtelen lesz 
arra, hogy jótékony hatását kifejtse.

Annak ellenére, hogy az ezredforduló 
után folyamatosan arról volt szó, hogy az 
orosz gazdaságot az olaj- és gázexportból 
származó bevételekből az elit felülről irá-
nyítva fogja modernizálni, 2013-ra nyil-
vánvalóvá vált, hogy ez nem következik 
be. A strukturális reformok elmaradása 
miatt ugyanis az orosz gazdaság már ak-
kor sem volt képes növekedést produkál-
ni, s ebben az amúgy sem kellemes hely-
zetben 2014-től az olaj világpiaci árának 
a mélyrepülése mellett csak olaj volt a 
tűzre az a szankciós intézkedéscsomag, 
amellyel a Nyugat sújtotta Oroszországot 
az ukrajnai konfliktus miatt.

A növekedés kifulladását sokan az 
alacsony hatékonyságú gazdaságélén-
kítő intézkedésekkel is magyarázzák. 
Azzal vádolják az orosz kormányt, hogy 
a rendelkezésére álló forrásokat nem a 
legmegfelelőbb infrastrukturális és ipar-
fejlesztésekre költötte (ami miatt alacso-
nyabb lett a befektetett összeg multipli-
kátor hatása), illetve gyakran juttatott 
forrásokat cégeknek úgy is, hogy közben 
csak szociális szempontokat (munkahely-
megőrzés) mérlegelt. Azonban e forrás-
kihelyezések is elégtelennek bizonyultak 
ahhoz, hogy a vidék helyzetét sikerüljön 
érdemben javítani. Mivel az energiaszek-
tor munkahelyteremtő képessége – a tár-
sadalom és az ország méretéhez képest – 
kicsi és koncentrált, a vidéki, elsősorban 
rurális térségek lakóinak foglalkoztatása 
továbbra is megoldásra vár.

A „holland betegség” egyik tipikus tü-
nete az ország valutájának a felértékelő-
dése. Oroszország esetében ennek nem 
lehettünk tanúi, csak a rubel viszonylagos 
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stabilitásának, mivel a felértékelődést 
az orosz központi bank valutafelvásár-
lási akciói teljesen semlegesítették. E fo-
lyamatnak köszönhetően egyrészt nem 
kerültek nehéz helyzetbe az exportőrök, 
másrészt egy minden korábbinál jelen-
tősebb, 600 milliárd dollár közeli va-
lutatartalékot sikerült felhalmoznia az 
államnak, amelyen belül a politikai elit 
egy ún. Stabilizációs Alapot is elkülö-
nített.10 Az abból kialakított tartalékalap 
nagyságát mutatja, hogy 2009-ben az 5,9 
százalékos államháztartási hiányt teljes 
egészében külföldi források bevonása 
nélkül sikerült finanszírozni.11 Emellett 
fontos azonban megemlíteni, hogy az or-
szág valutatartalékai 2013-tól kezdődően 
jelentősen apadni kezdtek, s 2014-re már 
csupán 360 milliárd dollár körül jártak.12 
Az összeg az utóbbi másfél évben ezen a 
szinten ingadozik, de tudnunk kell, hogy 
ezért Oroszország komoly árat fizet: az a 
tény, hogy a központi bank nem avatko-
zott be a rubel árfolyamának a védelme 
érdekében, 2014 őszén jelentős leértéke-
lődést vont maga után.

A fent leírt jelenség egyetlen hoza-
déka, hogy ráirányította a figyelmet az 
orosz politikai elitnek az ezredforduló 
utáni legnagyobb kihívására. Attól kezd-
ve egyre többen bírálták Oroszországot 
amiatt, hogy az olajbevételek felélése 
mellett szinte semmit sem tesz a gazda-
ság tényleges megreformálása érdeké-
ben. A kitermelőipar mellett alig fejlődik 
a feldolgozóipar, de gondok vannak a 
mezőgazdaságban és a szolgáltatások pi-
acán is. Sikeres receptet találni ugyanak-
kor meglehetősen nehéz, hiszen a WTO-

csatlakozás után egyre bonyolultabb úgy 
támogatni a hazai cégeket, hogy az ne 
ütközzék nemzetközi ellenállásba, vagy 
ne pörgesse fel az importot is.

A jelen írás szerzője nem ért egyet 
azokkal a véleményekkel, amelyek ösz-
szemossák a politikai és a gazdasági 
kérdéseket, s úgy vélik, hogy gazdasági 
fejlődésre csak egy elitcsere után nyílik 
lehetőség. Ennek két oka van:
• Jelenleg az elitet az orosz társada-

lomnak csak az a része képes alkotni, 
amelyik a gazdaság húzóágazatához, 
az energiahordozók kitermeléséhez 
és exportjához, a bányászathoz, il-
letve a hadiiparhoz vagy az erőszak-
szervezetekhez kötődik, s emiatt 
képtelen arra, hogy új irányvonalat 
képviseljen.

• A „holland betegség” tüneteit eny-
híteni képes gazdasági ágazatok 
mostanra a tevékenységükkel és a 
személyközi kapcsolataikkal is rá-
épültek a húzóágazat vállalataira, és 
egy esetleges elitváltással együtt járó 
átrendeződés olyan időveszteséget 
jelentene számukra, amely szintén 
kárt okozna.

Ezért kívánatosabb, hogy a mosta-
ni gazdaságfejlesztési politika forrásait 
és fókuszált figyelmét sikerüljön minél 
inkább szétteríteni, és a fejlesztésekbe 
olyan szektorokat is bevonni, amelyek 
eddig a bemutatott szindróma vesztesei 
voltak. Mindez nem jelent egyebet, mint 
hogy a feldolgozóiparnak és a szolgálta-
tó szektornak erősítenie kell az érdek-
érvényesítő képességét, hogy az állami 
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bevételek gazdaságfejlesztésre fordítható 
forrásaiból nagyobb arányban részesül-
hessen, illetve a maga számára kedve-
zőbb fejlesztéspolitikai döntéseket tudjon 
kicsikarni.

Minden olvasóban jogosan merül fel a 
kérdés, hogy egy olyan, gyakran autok-
ráciával is megvádolt vezetés számára, 
mint a jelenlegi orosz politikai elit, mind-
ez elfogadható-e? Véleményem szerint 
csak akkor, ha ebből az érintettek is pro-
fitálhatnak. A politikai elit – gazdasági 
alapú – pluralizálódása azonban bizonyo-
san hosszú folyamat lesz, kezdődjék bár-
mikor is. Arra nem vállalkoznék, hogy a 
lefolyás módját előre jelezzem, mindösz-
sze egy lehetséges forgatókönyvet kívá-
nok felvázolni.

Tegyük fel, hogy a húzóágazatban 
működő vállalatok perifériáján lesznek 
olyan cégek, amelyek képesek annyira 
megerősödni, hogy a tulajdonosaik, ve-
zetőik politikai befolyást is szerezhetnek, 
illetve a húzóágazaton kívüli szektorok-
ba tudnak befektetni! Ha ez megtörténik, 
akkor a jelenleg nehéz helyzetben lévő 
termelő, feldolgozó és szolgáltató szek-
torok cégei is tőkéhez jutnak, illetve a 
fejlesztéseknek köszönhetően lassan ver-
senyképessé válnak, ami azt jelenti, hogy 
tőke- és hatalmi csomópontok jelennek 
meg a mostani húzóágazaton kívül is. Az 
egyre erősödő új ágazatok pedig lassan-
ként képessé válnak arra, hogy az érdeke-
iket a legfelsőbb szinten is képviseljék, s 
kapcsolatba lépjenek a jelenlegi politikai 
elit tagjaival. A folyamat előrehaladtával 
a politikai eliten belül megerősödnek a 
nem energetikai, bányászati vagy hadászati 

szektorok támogatását is élvező politi-
kai csoportosulások. Olyan személyek is 
befolyáshoz jutnak, akik már nemcsak a 
régi rendszer támogatásától függnek, de 
számíthatnak a korábban rendszeren kí-
vüliek jóindulatára is.

Ha ez megtörténik, akkor az esetleges 
érdekkülönbségek (például: a fejlesztési 
források elosztása) esetén finom törésvo-
nalak alakulnak ki, ugyanakkor az egyelő-
re még gyengébb új belépők kerülni fog-
ják a nyílt konfrontációt, hiszen tisztában 
vannak a régiek erejével. A finom törés-
vonalak azonban – a kínai rendszerhez 
hasonlóan, amelyben egy párt létezik, 
két szárnnyal – kialakíthatnak egymással 
némileg szemben álló frakciókat, illet-
ve párbeszédre kötelezhetik a korábban 
csupán a saját belátásuk szerint cselekvő 
döntéshozókat. A kikényszerített párbe-
széd ezek után felelősebb, s ezáltal ha-
tékonyabb munkavégzésre kényszeríti 
majd az elit tagjait, hiszen annak hiányá-
ban könnyen szembetalálhatják magukat 
az immár ténylegesen létező ellenzékkel.

A „holland betegség”
a Kaukázusban
és Közép-Ázsiában

Tévedés volna azt hinni, hogy a „holland 
betegség” csak Oroszországot sújtja. 
A Szovjetunió felbomlása után létrejött 
Független Államok Közösségében több 
olyan tagország is szerepel, amelynek 
gazdasága erősen függ az energiahor-
dozók exportjától. Azerbajdzsán export-
jának 86, Kazahsztánénak 69 százaléka 
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származik nyersolakivitelből (nem szá-
mítva a feldolgozott termékek arányát), 
a földgáz exportrészesedése pedig mind-
két országban 6 százalék körüli.13 Türk-
menisztánban az olaj- és gázkitermelés-
hez kapcsolódó exportbevételek aránya 
2010-ben elérte a 85 százalékot.14 Ezek 
az adatok nemcsak azt jelentik, hogy az 
energiahordozók aránya a teljes export-
volumenen belül igen magas, de arra is 
felhívják a figyelmet, hogy az adott or-
szág többi gazdasági ágazata alig jut sze-
rephez. Ha viszont egy ország cégei nem 
jutnak ki az exportpiacokra, akkor csak 
a korlátos méretű helyi keresletre számít-
hatnak, ami ritkán elegendő ahhoz, hogy 
a vállalatok elérjék a méretgazdaságos-
ság minimumát.

Mindez oda vezet, hogy a helyi cégek – a 
globális piacokon működő versenytársa-
ikhoz képest – sokkal kisebb összegeket 
fordíthatnak kutatás-fejlesztésre, így a 
termékeik és a termelési folyamataik egy 
idő után elavulnak. A hazai áruk a kül-
földieknél drágábbak és szinte minden 
mérhető paraméter tekintetében rosszab-
bak lesznek. Mindez azt eredményezi, 
hogy az olaj- és gázbevételekből részesü-
lő lakosság (vagy lakossághányad) egyre 
szívesebben vásárol importált javakat, 
még az esetleges piacvédő intézkedések 
és vámok ellenére is.

A politikai berendezkedés szintén a 
gazdasághoz idomul, hiszen mind a há-
rom említett országban azt láthatjuk, 
hogy egyetlen politikai erő ragadta ma-
gához a hatalmat, számottevő ellenzék 
nélkül. Ha valaki hiányolná a fejlett de-
mokráciákban megszokott politikai palettát, 

mindegyikben ugyanazt a választ kapná: 
mivel csak egyetlen helyes út létezik, 
mindenki útja egy irányba vezet, s nincs 
olyan politikai erő, amely ezt ne látná be.

Azt azonban észre lehet venni, hogy a 
„holland betegség” tüneteinek enyhítésére 
mindenhol történnek kisebb-nagyobb re-
ményekkel kecsegtető kezdeményezések. 
Mivel kizárólag az azerbajdzsáni helyzet-
ről rendelkezem személyes tapasztalatok-
kal (amelyek maguk is igen csekély mérté-
kűek), a továbbiakban annak ismertetésén 
keresztül igyekszem e kezdeményezéseket 
bemutatni, s hogy egy földrajzilag elszige-
telt, tengeri kijárattal nem rendelkező, de 
a regionális nagyhatalmak gyűrűjében15 
– sőt, ütközőzónájában – fekvő kis ország 
miként keresi a kiutat.

Azerbajdzsán vezetése nemcsak azzal 
van tisztában, hogy az ország gazdasá-
gán belül egészségtelen túlsúlyban van 
az olajkitermelés, de azzal is, hogy az 
olajkészletek végesek. Egy ilyen hely-
zetben hibás stratégia volna, hogy az 
életszínvonalat növelő kiadásokat köz-
vetlenül a bevételekből fedezzék, így 
az ország vezetői inkább a gazdaság és 
a társadalom átalakítására helyezik a 
hangsúlyt, hiszen annak pozitív eredmé-
nyei az olajkészletek elapadása után is az 
országban maradnak majd. Az olajbevé-
telekből az állam pénzügyi alapokat hoz 
létre,16 s így teremti meg a közvetett és 
célzott fejlesztési támogatási rendszer 
kereteit. A kutatók nem felejtik el meg-
említeni azt sem, hogy az azeriek így 
elkerülhetik azt a társadalmi nyomást, 
amely Oroszországban megfigyelhető, s 
arra kényszeríti a politikusokat, hogy a 
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külföldi exportbevételeket becsatornáz-
zák a szociális kiadások finanszírozásába.

Azt, hogy a jelenlegi stratégia mennyi-
re lesz eredményes, csak a jövőből visz-
szatekintve állapíthatjuk majd meg. Min-
denesetre már most is vannak látványos 
eredmények: a Világbank adatai szerint17 
2001-ben még a lakosság fele élt a sze-
génységi küszöb alatt, 2011-ben viszont 
már csak 7,6 százalék volt ez az arány. 
Az infrastruktúra viszont még most is 
kritikus pontot jelent az ország életében. 
Bár a közúthálózat a fővárosban kielégí-
tő, a vidéki úthálózat fejlesztésre szorul. 
A Baku–Kandzsa–Tbiliszi-vasútvonal 
felújítása már megtörtént, s Grúzián 
keresztül a tengeri kijutás is megoldott. 
A hegyi-karabahi konfliktus ugyanakkor 
súlyos problémát jelent, mivel az ország 
jelenleg kettészakadt, s az összekötte-
tés csak Iránon keresztül oldható meg. 
A tervezett fejlesztési projekteknek kö-
szönhetően Azerbajdzsán jelentősége 
tranzitországként is felértékelődhet, hi-
szen összekötheti Iránt Oroszországgal, 
illetve Grúziával (és talán egyszer Ör-
ményországgal is), közösen pedig a Föld-
közi-tengert a Kaszpi-tengerrel, illetve 
Közép-Ázsiával.

Az ország vezetői a humántőke fejlesz-
tését is olyan kitörési pontnak tekintik, 
amely szintén képes arra, hogy önmagát 
megsokszorozó hatást fejtsen ki. A Vi-
lágbank adatai szerint az azeri feladatok 
listája még igen hosszú, amely a pedagó-
gusok és az egyetemi oktatók bérének 
rendezésével kezdődik, hiszen csak egy 
vonzó tanári pálya képes arra, hogy a jó 
szakembereket oda csábítsa. Tapasztalataim 

szerint a képzési infrastruktúra fejleszté-
se mostanra magyar szemszögből irigy-
lésre méltónak mondható, de a köznép 
számára is elérhető (tehát nem csak az 
elitet kiszolgáló) felsőoktatás minőségé-
nek a javítása még tartogat lehetőségeket.

A mezőgazdaságban rejlő potenciál 
becslésére nem vállalkozom. Bár néhá-
nyan azt is kitörési pontként aposztrofál-
ják, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt 
a tényt, hogy Azerbajdzsánban megle-
hetősen gyér a csapadék mennyisége, és 
az ország jelenleg még az önellátáshoz 
elegendő élelmiszer-mennyiséget sem 
tudja megtermelni. A mezőgazdaság ré-
szesedése jelenleg 7 százalékos a GDP-n 
belül, de több mint beszédes adat, hogy a 
munkaképes lakosság közel fele ebben az 
ágazatban dolgozik.

Az ipar főleg a kőolaj kitermelésé-
hez kapcsolódik, de az állam jelentősen 
ösztönzi a feldolgozóipar fejlesztését 
is. Baku környékén és a Kaszpi-tenger 
partján több ipari parkot is létrehoztak, 
ahová a nyugati multinacionális vállala-
tokat várják. Fontos megemlíteni, hogy 
a külföldi működőtőke-befektetőket is 
elsősorban az olajszektorhoz kapcsolódó 
tevékenységekhez kötődően várja az or-
szág, tehát a „holland betegség” tüneteire 
az csak részmegoldást jelenthet.

A felsoroltak mellett vannak alternatív 
lehetőségeket kínáló ipari parkok és in-
novációs központok is, de a tapasztalata-
im szerint azok életképessége (az állami 
dotáció elapadása után) néhány esetben 
igencsak kérdéses. A Kaszpi-tengeri Gáz-
vezeték megépítése18 hatalmas tranzitbe-
vételekhez juttathatná Azerbajdzsánt, de 
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a projekt egyrészt pénzhiánnyal küzd, 
másrészt súlyos ellenállásba ütközik 
Oroszország és Irán részéről, amelyek je-
lenleg a türkmén földgáz szállítását vég-
zik. A tranzit mellett a Sah Deniz-i olaj- 
és gázmező kitermelését Azerbajdzsán 
saját jogon is végezhetné, de annak mé-
rete nem éri el az export-méretgazdasá-
gosság minimumát, ami azt jelenti, hogy 
Baku csak akkor juthat hozzá az abból 
származó bevételekhez, ha rendelkezésé-
re áll egy nemzetközi összefogással épült 
vezetékrendszer.

Mindez azt jelenti, hogy az azeri fej-
lesztéspolitika fókuszpontjában továbbra 
is a legnagyobb bevételt garantáló pro-
jektek, a gázkitermelés felpörgetéséhez 
kapcsolódó beruházások állnak, így alig-
ha várható, hogy a „holland betegség-
ként” leírt gazdasági jelenséget kiváltó 
húzóágazat mellett más területek is szá-
mottevő szerephez jutnak.

Kapcsolat a külfölddel

Magára hagyhatunk-e egy beteget? Mi-
ként az emberek, a gazdaságok esetében 
is egyértelmű a válasz: nem! Ha ugyanis 
egy országot legyőz a „holland beteg-
ség”, az az oda befektető külföldi tőkét 
is igen érzékenyen érintheti. Mivel a 
gazdaság mellőzött ágazatai a lehetséges 
legjobbnál gyengébben teljesítenek, az 
oda befektetett tőke hozama sem éri el a 
maximumot – ami szemben áll a tőkebe-
fektetők érdekeivel.

A vizsgált országok közös tulajdon-
sága, hogy a gazdaság modernizálását 
külföldi partnerek segítségével képzelik 

el. Oroszország elsősorban német be-
fektetőket igyekszik megnyerni,19 Azer-
bajdzsánban pedig a törökök mellett az 
angolokat és az amerikaiakat látják kü-
lönösen szívesen. Az orosz–német kap-
csolatokban viszont mára egyértelműen 
kimutatható, hogy a német tőke számára 
az orosz piac veszített a korábbi vonze-
rejéből, s ezért egyre csökken a beruhá-
zásaik száma és értéke is. Hiába látjuk, 
hogy a legfelsőbb orosz politikai körök is 
azonnal aktivizálják magukat, amikor az 
energiahordozók exportjáról van szó, ha 
közben az Oroszországban működő ve-
gyes vállalatok folyamatosan a nehézkes 
bürokráciára, a korrupcióra és tulajdon-
biztonsági problémákra panaszkodnak. 
A külföldiek számára a legjobb üzlet 
továbbra is az energiaszektor, ha az nem 
végződik olyan csúfos kudarccal, mint a 
TNK-BP vegyes vállalat története 2013-
ban.20 Jellemző, hogy Azerbajdzsánban 
2014-ben a külföldi direkt tőkebefekteté-
sek 83 százaléka az olaj- és gázágazatba 
érkezett, ami azt mutatja, hogy a többi 
iparág még nem elég attraktív a külföld 
számára.

Összegzés

A „holland betegség” néven ismert je-
lenség akkor következik be, amikor egy 
sikeres gazdasági ágazat (például az 
energiahordozók kitermelése és export-
ja) egy ország gazdaságában túlzottan 
dominánssá válik, s emiatt a működési 
környezet a többi iparág számára kedve-
zőtlen lesz. A folyamatnak Oroszország-
ban, Azerbajdzsánban, Kazahsztánban 
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és Türkmenisztánban egyaránt tanúi le-
hetünk. A kérdés az, hogy az országok 
vezetői miként kezelik ezt a jelenséget: 
felélik a beérkező jövedelmeket, vagy a 
befolyó összegeket befektetik az ország 
jövőjébe. Ebből a szempontból igen ér-
dekes German Grefnek, az orosz állami 
tulajdonú bankóriás, a Szberbank elnö-
kének a meglátása. Az ő problémakata-
lógusa szinte egy az egyben megegye-
zik a „holland betegség” jellemzőjeként 
leírt problémakörrel.21 Nyilatkozata azt 
bizonyítja, hogy a jelenlegi orosz ve-
zetés teljes mértékben tisztában van a 
monokulturális gazdaság korlátaival.

A feladat még akkor sem könnyű, ha a 
gazdaságfejlesztési stratégia központjá-
ban a gazdaság reformja és diverzifikálá-
sa áll, hiszen a megtérülési mutatók és a 
siker esélye mindenhol a húzóágazatban 
a legmagasabb. Oroszországot egyre több 
bírálat éri amiatt, hogy az 1998-as állam-
csődöt követő fellendülést nem használ-
ta fel arra, hogy strukturális reformokat 
hajtson végre, és helyzetbe hozza a fel-
dolgozóipart és a szolgáltató szektort.

Részleges sikerek azért mégis vannak, 
hiszen Oroszország – elsősorban az óri-
ási belső piacára, illetve a Független Ál-
lamok Közösségén belül elfoglalt vezető 
szerepére támaszkodva – több külföldi 
tőkebefektető és multinacionális vállalat 
számára is vonzó célponttá tudott vál-
ni, s ennek köszönhetően jelentős tőke 
áramlott a gépgyártásba, az építőiparba 
és a szolgáltatások piacára is. A folyamat 
azonban megtorpanni látszik, hiszen a 
működési környezet a 2012-es WTO-
csatlakozás óta is csak lassan javul. Ebben 

szerepe van a szociális szerkezetnek is, 
hiszen a szuperextraktív társadalmat irá-
nyító elit csak lassan ismeri fel, hogy a 
változásokat miként állíthatja a saját ér-
dekei szolgálatába.

Azerbajdzsánban az odalátogató egy 
tudatos átalakítási program tanúja lehet, 
ahol az elit igyekszik diverzifikálni az or-
szág gazdaságát. Ugyanakkor látni kell, 
hogy az eltolódás mértéke ott még súlyo-
sabb, hiszen a teljes exportforgalomból 
az energiaszektor részesedése 92 száza-
lékos. A gáz- és olajexport mellett a többi 
ágazat felfutását gátolja, hogy a belátható 
időn belül kimerülő kőolajkészletekből 
származó bevételek pótlása érdekében a 
rendelkezésre álló forrásokból mielőbb be 
kell indítani a földgázkészletek kiterme-
lését és exportját, amihez hatalmas infra-
strukturális beruházásokra van szükség. 
A viszonylag kisméretű (hazánkhoz mér-
hető területű és népességszámú) ország-
ban mégis sikerült látványos eredménye-
ket elérni, hiszen a lakosságon belül tíz 
év alatt 50-ről 8 százalék alá csökkent 
a szegénységben élők aránya. A kérdés, 
hogy az elért eredmények mennyire lesz-
nek tartósak és fenntarthatók, illetve a 
politikusok által zászlóra tűzött jelszavak 
közül hányat sikerül megvalósítani.

Jegyzetek
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2 Serdült Máté: „A Skóciai függetlenedés gaz-
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