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Seremet Sándor 

Oroszország 2022. február 24-én kezdte meg a speciális katonai műveletét 
Ukrajnában. Az invázióra reagálva a Nyugat eddig soha nem látott szankciós 
nyomást helyezett az orosz gazdaságra, amely importfüggő és ezáltal számos 
szektora sebezhető. A Kreml minden lehetséges módon igyekszik védeni a 
gazdaságát, aminek az egyik alkalmazott eszköze az importhelyettesítés. Az 
elemzés során bemutatásra kerül az importhelyettesítés folyamata 
Oroszországban, kitérve azokra a kritikus ágazatokra, amelyekben a megvalósítása 
a legégetőbb kérdés. Az elemzés rámutat az importhelyettesítés legfőbb 
kihívásaira is, kitérve az elért eredmények mértékére, valamint a lehetséges 
kudarcok okaira. 

Kulcsszavak: Oroszország, importhelyettesítés, szankciók, reverse engineering, 
kilátások 

Abstract 

Russia launched the special military operation in Ukraine on February 24th. In 
response to the invasion the West imposed unprecedented sanctions on the 
Russian economy which is dependent on imports, henceforth many of its sectors 
are vulnerable. The Kremlin aims to protect its economy in every possible way. One 
of the tools used is the import substitution. The paper presents the process of the 
import substitution in Russia, focusing on the critical sectors in which the 
implementation of the import substitution policy is the most crucial issue. The 
study points out the main challenges for the import substitution, the extent of the 
achieved results and the reasons for plausible failures. 

Keywords: Russia, import substitution, sanctions, reverse engineering, 
perspectives 

Bevezetés 

Oroszország régóta áll szankciós nyomás alatt1, az első korlátozások még 2014-ben 
a Krím-félsziget annektálása és a kelet-ukrajnai szakadár köztársaságok 
támogatása következtében léptek életbe. Mára a szankciók száma meghaladja a 12 
ezret és annak ellenére, hogy a kulcsfontosságú pénzügyi intézményeket, a 
gazdaságnak a technológiai, az olaj- és gázipari-, a bányászati-, a közlekedési- és 
más ágazatait érintik Oroszország képes volt elkerülni a gazdasági összeomlást. A 
kialakult körülmények között az orosz gazdaság megmutatta az 
alkalmazkodóképességet foglalta össze Mihail Misusztyin miniszterelnök 2022 
novemberében. Oroszország komoly hangsúlyt helyez az áruforgalom 
diverzifikálására (elsősorban ázsiai, közel-keleti, latin-amerikai és afrikai 

https://iz.ru/1419168/2022-11-01/mishustin-otmetil-ustoichivost-ekonomiki-vopreki-12-tys-sanktcii-zapada
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országokkal), különböző vállalkozásfejlesztési programok megvalósítására, 
valamint a vállalkozások állami támogatására.  

De vajon elég ez? A kezdeti „tünetek”, mint amilyen a rubel rohamos gyengülése, 
külföldi bankkártyák belföldi használatának kérdése, kezeléséhez valószínűleg 
igen. Bár a szankciók hatása egyelőre nem mutatkozott meg olyan látványosan, 
mint ahogyan azt a meghozói elvárták volna, Oroszországnak már középtávon 
hatásos választ kell adnia rájuk, amíg gazdasága (elsősorban ipara) az elmúlt 
években felgyülemlett lendülete által mozgásban van. Ehhez hozzájárul az is, hogy 
az „Oroszország-erőd”2 stratégiának és az Orosz Nemzeti Bank ügyes 
intézkedéseinek köszönhetően a pénzügyi szektort érő szankcióknak nem sikerült 
pénzügyi válságot generálniuk Oroszországban, emellett számos orosz intézményt 
még nem sújtják a teljes körű szankciók, és továbbra is hozzáférnek a nemzetközi 
piacokhoz. A reálgazdaság, az ipar és a technológiák fenntartásához azonban 
csupán pénzügyi eszközök biztosítása nem elegendő. Oroszországban ugyanis sok 
ipari cikk és termék előállításához magasan fejlett technológiai gyártás szükséges, 
ez azonban olyan innovatív komponensektől függ, amelyek sebezhetővé teszik a 
termelést az egyes csúcstechnológiás alkatrészek vagy berendezések külső 
beszerzésének fennakadása esetén. Egyes esetekben ezért az orosz termékek 
előállítása során kritikussá vált a külföldi beszállítóktól való függés (lásd 1. táblázat). 
Az importfüggősége mérséklése érdekében, valamint hogy biztosítsa az orosz ipar 
működését a Kreml importhelyettesítésbe kezdett.  

1. táblázat Az orosz ipari ágazatok importfüggősége a 2022 II. negyedévi adatok 
szerint 

Szoftverfejlesztés és számítástechnika 94,2% 

Gyógyszerek és orvosi eszközök 70,2% 

Gépjármű alkatrészek, tartozékok, utánfutók 47% 

Vegyszerek és vegyipari termékek 44,7% 

Papír és papírtermékek 35,9% 

Gumi-, és műanyag termékek 26,8% 

Kész fémtermékek 11,9% 

Forrás: Аргументы и факты, aif.ru 

Importhelyettesítés 

Az Eurasian Scientific Journal-ban megjelent az Importhelyettesítés matematikai 
modellezése című tanulmány, amely az importhelyettesítés szükségének 
felmerülésének feltételeit is vizsgálja, szerzői szerint a modern gazdaságot a 
világgazdaság szereplői közötti szoros gazdasági kapcsolatok jellemzik. Szerintük a 
problémák az olyan országokban merülnek fel, amelyek gazdasága a nyersanyagok 
kitermelésére és a mezőgazdasági termékek előállítására összpontosít. A piaci 
kereslet és kínálat ingadozása miatt az ilyen országok gazdasága elsősorban a piaci 
feltételek változásainak van kitéve. Ezekben az országokban a nyersanyagokat 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/12/16/955555-kak-dolgo-budet-slabet-rubl
https://fincult.info/article/protiv-rossii-vveli-sanktsii-kak-eto-zatronet-moi-finansy/
https://www.bruegel.org/policy-brief/how-have-sanctions-impacted-russia
https://www.bruegel.org/policy-brief/how-have-sanctions-impacted-russia
https://aif.ru/money/economy/ne_sdelano_v_rossii_mihail_hazin_rassuzhdaet_o_hromayushchem_importozameshchenii
https://esj.today/PDF/07ECVN322.pdf
https://esj.today/PDF/07ECVN322.pdf
https://esj.today/PDF/07ECVN322.pdf
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exportálják, és cserébe a termeléshez is szükséges berendezéseket és iparcikkeket 
importálják. Az export bevételt hoz a költségvetésbe, az import pedig nem csak a 
termeléshez szükséges berendezések és technológiák, de a fogyasztási cikkek 
szükségletét is fedezik. Az exportorientált gazdaságnak viszont ára van, az egyik 
negatív oldala az ipara gyenge és ezáltal alacsony hozzáadott értékű, kevésbe 
versenyképes termékeket állít elő. Az orosz gazdaság is ilyen, ezért számára az 
importhelyettesítés nem csupán a szankciók hatásának csökkentése érdekében 
kezdeményezett intézkedés, hanem egy elengedhetetlen szükséglet, hiszen saját 
előállítású termékekkel pótolhatja az importált cikkeket. Az importhelyettesítés 
tehát elsősorban az országok gazdaságának a külső környezettől való függőségét 
hivatott csökkenteni. 

Az importhelyettesítés nem egy új keletű fejlemény Oroszországban. Az első ilyen 
tapasztalatra még az 1930-as években sikerült szert tenni, amikor a Szovjetunióban 
gyakorlatilag a nulláról építették fel az akkori mércével mérve fejlett ipart és 
megteremtették a hatékony működéséhez szükséges erőforrásbázist. Emellett 
kialakult az ipar kutatás-fejlesztési támogatásának rendszere is, amelynek 
köszönhetően a szovjet gazdaság saját költségén rendszeresen elvégezhette az 
ipar műszaki korszerűsítését. Ez lehetővé tette az ipari termékek és berendezések 
külső beszerzésének visszaszorítását. A tervgazdaság sajátosságai miatt a várt 
hatás csak taktikai eredményhez vezetett.  

A Szovjetunió felbomlásával Oroszország egy elmaradott ipart örökölt. A szovjet 
köztársaságok meglehetősen gyorsan átorientálódtak a kapitalista országokból 
érkező új partnerek felé, aminek következtében az orosz gazdaság elesett a volt 
szovjet termelési láncok jelentős részétől. A piacgazdaságra való áttérés hamar 
rávilágított az orosz ipar versenyképtelenségére és az ország külföldi gyártók 
felvevőpiaca lett. Az importhoz szükséges anyagi hátteret pedig az 
energiahordozók exportja biztosította, ironikus módon rövid időn belül a teljes 
ágazat külföldi berendezések alkalmazásával működött. Az első posztszovjet 
importhelyettesítést az 1998-as válság kényszerítette ki, amikor a toronymagas 
dollár árfolyam miatt a fogyasztói cikkek külföldi beszerzése gyakorlatilag 
lehetetlenné vált. Ez lehetőséget teremtett az orosz ipar egyes ágazatainak a 
regenerálására. Ha az 1998-as intézkedések úgymond ösztönösen valósultak meg 
a 2014-ben, a gazdasági szankciók hatására indított importhelyettesítés viszont 
állami beavatkozással és tervezetten zajlott és zajlik, valamint mind a fogyasztói 
mind a termeléshez, az iparhoz szükséges cikkeket is érinti.  

A 2014-es intézkedések óta nyolc év telt el, a folyamat sikere azonban 
megkérdőjelezhető. Bár az élelmiszerek és bizonyos mezőgazdasági termékek 
terén az importhelyettesítés ért el sikereket, igazi, az egész gazdaságot érintő 
áttörésre  nem került sor. A Gaidar Intézet felmérése szerint 2015-ben a 
vállalkozások 30%-a foglalkozott ténylegesen a gép- és berendezésimport 
helyettesítésével, 22%-a pedig a nyersanyagok helyettesítésére törekedett. Vagyis 
bizonyos fokig orosz árut vásároltak a külföldiek helyett. 2018 őszére az ilyen 
vállalkozások aránya (mindkét esetben) 8-9%-ra csökkent. A 2015-2018-as 
importhelyettesítés képe azt mutatta, hogy annak mértéke csekély, és idővel 

https://cyberleninka.ru/article/n/importozameschenie-v-rossii-istoricheskiy-opyt-i-tekuschie-perspektivy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/importozameschenie-v-rossii-istoricheskiy-opyt-i-tekuschie-perspektivy/viewer
https://russian.eurasianet.org/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.iep.ru/files/news/Tsukhlo_24.09.19.pdf
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halványulni kezdett. A gazdaság legfontosabb ágazataiban továbbra is a nyugati 
berendezések és technológiák domináltak, az importhelyettesítés pedig inkább 
párhuzamos import formájában valósult meg harmadik országok bevonásával 
vagy hasonló berendezések kínai és indiai megfelelőivel történő helyettesítésével. 
Az oroszok nem voltak igazán rászorulva a valódi importhelyettesítés 
megvalósítására. 2022-re, amikor a helyzet akuttá vált, Oroszország számára pedig 
nem csak bizonyos áruk beszerzése vált lehetetlenné, de még az ország területén 
gyártó-, vagy forgalmazó gazdasági szereplők is kivonultak, az orosz ipar mára 
ténylegesen komoly kockázatnak lett kitéve.  

Az importhelyettesítés kritikus területei: szoftverek és 
technológiák 

Az egyik legnagyobb gondot az orosz gazdaság részére a saját technológiák hiánya 
jelenti. Az orosz ipar bizonyos területei, mint a fegyvergyártás, rakéta ipar, 
atomenergetika nagyrészt saját fejlesztésű berendezésekre és technológiákra épül. 
Az orosz ipar többi része viszont jobbára beruházási import mentén fejlődött, azaz 
ahelyett, hogy a befektetések a saját termelés modernizálásába történjenek a 
befektetéseket külföldi, magas minőségű eszközök vásárlására és a termelésbe 
való integrációjára fordították. A szénhidrogének exportjából származó bevételek 
erre megfelelő lehetőséget biztosítottak. Ennek eredményeképpen az orosz 
gazdaság jelentős része elmaradott. Ennek első jelei már 2014-ben is 
megmutatkoztak, de ahogyan az fentebb bemutatásra került az akkori 
intézkedések sikeres felemás. 

A 2014-óta eltelt idő, de legnagyobb mértékben a Covid-19 világjárvány jelentősen 
megnehezítették az orosz vállalatok munkáját elsősorban a szokásos ellátási láncok 
elakadása miatt. A nehézségek azonban tanulságosnak bizonyultak és jártak némi 
pozitívummal: a járványkorlátozások fokozatos feloldásával a vállalatok igyekeztek 
feltölteni a tartalékokat a számukra elengedhetetlen berendezésekkel, 
eszközökkel, valamint sok berendezést továbbra is ázsiai árucikkekkel 
helyettesítenek. Így a vállalatok számára adott némi idő az átállásra. A könnyű ipar 
esetében, például a szakértők szerint a meglévő tartalékok és a berendezések 
életciklusát figyelembe véve az iparág zavartalan működése biztosításához 
szükséges átállásra korlátozott importlehetőségek mellett alig két év áll 
rendelkezésre. A hardver rész jobbára biztosított, annak nagy része javítható, 
karbantartható és szükség esetén pótolható akár saját fejlesztésekkel, vagy 
párhuzamos import útján. Az elektronika, a chippek és a szoftver viszont már 
gondot okoz.  

Oroszországból egyik napról a másikra vonultak ki az olyan informatikai óriások 
mint a Microsoft, SAP, Oracle. A mai események azonban már a hosszan tartó 
folyamatok kicsúcsosodásai. Tehát nem radikális irányváltásról vagy egy 
alapvetően új tényező megjelenéséről van szó, amely megváltoztatja a 
szoftveripart, vélekednek az orosz szakértők, mivel a szoftverek 
importhelyettesítése már évek óta napirenden van. Eredményei viszont 
megkérdőjelezhetők. Az első lépéseket a Távközlési és Tömegkommunikációs 

https://aif.ru/money/economy/ne_sdelano_v_rossii_mihail_hazin_rassuzhdaet_o_hromayushchem_importozameshchenii
https://kontur.ru/articles/6739
https://kontur.ru/articles/6739
https://aif.ru/politics/russia/ekspert_ostalos_dva_goda_dlya_importozameshcheniya_v_legkoy_promyshlennosti
https://aif.ru/politics/russia/ekspert_ostalos_dva_goda_dlya_importozameshcheniya_v_legkoy_promyshlennosti
https://globalaffairs.ru/articles/importozameshhenie-po/
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Minisztérium 2015. április 1-jén kelt 96. számú, „A szoftver importhelyettesítési terve" 
és az Orosz Föderáció kormányának 2015. november 16-i 1236. számú rendelete 
jelentették. Az utóbbi megtiltotta, hogy az állami szférában olyan külföldről 
származó szoftvereket vásároljanak, amelyek nem szerepelnek az orosz programok 
és adatbázisok egységes nyilvántartásában. 

A háború kitörése miatt, valamint a legnagyobb cégek kivonulására reagálva 2022. 
március 30-án Vlagyimir Putyin elnök aláírta az „Orosz Föderáció kritikus 
információs infrastruktúrája technológiai függetlenségét és biztonságát biztosító 
intézkedésekről szóló” 166. számú rendeletet, amely 2025. január 1-től megtiltja a 
külföldi gyártású szoftverek használatát a kiemelt jelentőségű kritikus információs 
infrastruktúra (KII) létesítményeiben. Az átállásra tehát alig három év áll 
rendelkezésre bár 2022. március 31-től már tilos importált szoftvert vásárolni ezeken 
a létesítményeken történő felhasználásra a felhatalmazott szervek hozzájárulása 
nélkül. A törvény az állami szervekre, állami intézményekre és kiemelt jelentőségű 
KII létesítményeket birtokló és üzemeltető orosz vállalatokra vonatkozik, amelyek 
az egészségügy, a tudomány, a közlekedés, a kommunikáció, a banki és a pénzügyi 
piac egyéb területein, az üzemanyag- és energiaipar, az atomenergia, védelemi, 
rakéta- és űripar, bányászat, kohászati és vegyipar területén tevékenykednek.  

A szoftverek kiesésének hatása ágazantoként változó. Az orosz rendszer-, és 
alkalmazásszoftverek polgári változatai sem funkcionalitásban, sem 
kezelhetőségben nem maradtak el az ismertebb nyugati társaiktól. Vannak olyan 
iparágak, ahol a KII hagyományosan orosz megoldásokat alkalmaz, ilyen például az 
atomenergia, a védelmi-, a rakéta- és az űripar. Ezek azonban a teljes érintett kör 
elenyésző részét képezik. Egyértelműen komoly problémát jelent majd az 
importált alkatrészek és szoftverek cseréje az automatizált folyamatirányító 
rendszerekben, az orvosi informatikában pedig semmi sem helyettesítheti a 
mágneses rezonancia képalkotáshoz (MRI) használt importált hardver- és 
szoftverrendszereket. A kommunikáció területén is nagyon sok az importált 
szoftver és hardver, ahol rendkívül nehéz lesz a rendelet által érintett szinteket 
elkülöníteni, és a vonatkozó szoftverrészt oroszra cserélni.  

Van-e kiút, és hogyan tovább? 

A szankciók hatása közép és hosszú távon mutatkozhat meg, amikor a már említett 
tartalékok megcsappannak, a pótlandó technológiákat, szoftvereket pedig nem 
sikerül „kerülőúton” vagy alternatív forrásból kiváltani.  

Annak ellenére, hogy például az élelmiszeriparban, és egyéb ágazatokban is 
sikerült jelentős mértékben csökkenteni az importfüggőséget a sikeres 
importhelyettesítés hosszú és drága folyamat: a szakértők szerint az 
importhelyettesített saját előállítású termékek biztosan drágábbak lesznek és a 
megfelelő minőség eléréséhez is időre lesz szükség. Ennek oka, hogy a kiesett 
technológiák helyettesítéséhez komoly beruházásokra van szükség, amelyek nem 
csak közvetlenül a gyártásra vonatkoznak, hanem a szakemberképzésre, az új 
technológiák fejlesztésére, valamint a tudományos kutatásra is összpontosítanak. 
Ez országos viszonylatban is hatalmas, hosszú távú feladat. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/68090
https://globalaffairs.ru/articles/importozameshhenie-po/
https://aif.ru/money/economy/ne_sdelano_v_rossii_mihail_hazin_rassuzhdaet_o_hromayushchem_importozameshchenii
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Egyelőre a legkisebb ellenállással járó út az a kiesett import alternatív importtal, 
vagy a drágább párhuzamos importtal történő helyettesítése. Ebben fontos 
szerepet játszik Kína. Reális alternatíva nélkül azonban Kína kihasználhatja 
kizárólagos helyzetét és kedvezőtlen feltételeket szabhat Oroszország számára. 
„Kína olcsón fog majd vásárolni és drágán eladni, mi több sok kritikus cikket nem is 
ad majd el nekünk, mivel a kínai vállalatokra komoly hatással van az Egyesült 
Államok3” – nyilatkozta Mihail Hazin közgazdász. Hazin aggályai mellett a 
párhuzamos import nagymértékben függ a szállítmányok megvalósíthatóságától, 
illetve a további szankciók kivetésétől. Időnyerésre és tünetkezelésre alkalmas, de 
tényleges megoldást nem biztosít.  

A párhuzamos import alternatívájaként egyre nagyobb teret nyer a reverse 
engineering4 amely lehetővé teszi a külföldi berendezések beágyazását az orosz 
vállalatok egyedi kéréseinek megfelelő finomítással. Megfelelő anyagi 
támogatással és elég rendelkezésre álló idővel bizonyos ágazatok számára ez 
megoldást jelenthet, ugyanakkor fontos, hogy a visszafejtés ne banális „koppintás” 
legyen, hanem a külföldi fejlesztések továbbfejlesztésére és az orosz viszonyokhoz 
való adaptálására törekedjen. Ellenkező esetben a már ismert külföldi minták 
egyszerű másolása nem más, mint állami jóváhagyással technológiai 
elmaradottságra ítélni az adott ágazatot, ahogyan ez a szovjet érában történt az 
IBM technológiái visszafejtése során. 

Az orosz vállalatok számára több kormányzati támogatást is kiírtak, korábban is 
említett intézkedések is előnyöket biztosítanak számukra például a közbeszerzések 
terén ezzel serkentve az importcikkek hazai termékkel való helyettesítését. 2019-
ben a Rosztelekom például 300 000 hazai gyártású Avrora operációs rendszerrel 
működő okostelefont vásárolt az orosz hivatalnokok számára. Mindez azonban 
„importhelyettesítési csapdába” sodorhatja vállalatokat. A csapda lényege, hogy 
állandó állami támogatás mellett megszűnik a piaci ösztönző tényezők szerepe 
mint az üzleti hatékonyság és az előállított termékek versenyképességének fő 
mozgatórugója. A vállalkozásokat és az ipart a tervgazdaságokra jellemző pangás 
várja, hiszen a reálisan elérhető alternatíva hiánya és a törvényi előírások miatt a 
gyártók versenyképtelen terméke is eladásra van ítélve.  

Összegzés 

Az orosz gazdaság nyersanyag-exportorientáltságából kifolyólag saját 
technológiákban szegény, jelentősen importfüggő iparral rendelkezik. Bár 
technológiai fejlesztésekben elmaradt nyugati versenytársaitól a magas 
exportbevételek lehetővé tették, hogy a saját technológiák fejlesztése helyett 
importberuházásokra, külföldi technológiák alapján építse ki saját magas 
technológiákat igénylő iparát. Az ebből fakadó importfüggőség miatt az orosz 
gazdaság és ipar igen sebezhetővé vált, az ország részesedése a világgazdaságban 
pedig folyamatosan csökken. Annak ellenére, hogy a Kreml 2014 óta igyekszik 
megvalósítani az importhelyettesítést, az ukrajnai invázió után kivetett több mint 
tízezer szankció rámutatott az orosz ipar sebezhetőségének mértékére, valamint az 
eddig folytatott importhelyettesítési politika hiányosságaira. Az Orosz Nemzeti 

https://rueconomics.ru/23727939-hazin_otkril_glaza_rossiyanam_na_kitai_posle_demarsha_huawei
https://www.rbc.ru/newspaper/2022/12/01/6386025c9a79472b2a658961
https://www.rbc.ru/newspaper/2022/12/01/6386025c9a79472b2a658961
https://cyberleninka.ru/article/n/importozameschenie-v-rossii-istoricheskiy-opyt-i-tekuschie-perspektivy/viewer
https://www.forbes.ru/biznes/470355-svinina-svoa-odezda-net-import-kakih-tovarov-udalos-zamestit-s-2010-goda?gallery=460949
https://www.kommersant.ru/doc/3967595
https://cyberleninka.ru/article/n/lovushka-importozamescheniya-v-realiyah-avtomobilestroeniya
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Bank intézkedéseinek köszönhetően, mint például a szankciókkal sújtott bankok 
pénzügyi támogatása, az irányadó kamat növelése, vagy a hitelezés feltételeinek 
enyhítése, az orosz pénzügyi szektor stabil maradt, a szénhidrogének 
értékesítésének köszönhetően generált bevétel pedig egyelőre biztosítani tudja az 
orosz gazdaság működését, az abból származó devizabevétel kötelező értékesítése 
elősegíti a rubel stabilizálását. Bár a külföldi berendezések és technológiák 
bizonyos részeit az orosz vállalatok párhuzamos import útján tudják még pótolni, 
az elektronikai cikkek és a szoftverek terén a hiány már érezhető. Az orosz gazdaság 
a legnagyobb mértékben a szoftverek és a magas technológiákra épülő 
tevékenységek terén van kitéve az importkiesés által okozott nehézségeknek. A 
legtöbb iparág gyártásához, tudományos, egészségügyi és egyéb létfontosságú 
tevékenységek folytatásához szükséges technológiák, szoftverek mára alig 
elérhetők az orosz piac számára a megfelelő helyettesítés pedig egyelőre nem 
látszik megoldottnak. Közép és hosszú távon az orosz technológiák 
elmaradottsága, a megfelelő szoftverek és IT szakemberek krónikus hiánya komoly 
negatív következményekkel járhat. Az 2022 őszén meghirdetett mozgósítás 
hatására Oroszországot rengeteg fiatal szakember hagyta el, amelyek pótlására 
több évre lesz szükség. A fenti példákból kiindulva az orosz gazdaság két opcióból 
választhat: új beszállítókat keres az egyelőre még baráti országok körében, vagy a 
szükséges technológiákra vonatkozó szabadalmak és gyártási jogok kivásárlása. 
Utóbbi esetében viszont a kooperáció és nem a hazai gyártás lenne hatásosabb. Az 
import tényleges kiváltásához orosz gyártású cikkekkel, orosz fejlesztésű 
szoftverekkel még a legkedvezőbb körülmények között is több évre és hatalmas 
pénzügyi ráfordításokra lesz majd szükség és objektív körülmények miatt teljes 
mértékben nem is valósítható meg. A negatív tendenciák ellenére az orosz 
gazdaság egyelőre állóképes. Átgondolt és konzekvens gazdaságpolitikával az 
ország gazdaságára mért szankciók hatása mérsékelhető lehet. 

Jegyzetek 

 
1 Az ország ellen 2014-ben intézett szankciókra a Kreml is reagált. Az orosz kormány megtiltotta 
számos hús- és tejtermék, hal, zöldség és gyümölcs behozatalát az Egyesült Államokból, az Európai 
Unióból, Norvégiából, Ausztráliából és Kanadából. Később, 2015. augusztus 13-án az Orosz Föderáció 
kormánya felvette Albániát, Montenegrót, Izlandot, Liechtensteint és Ukrajnát azon országok listájára, 
amelyek esetében tilalom vonatkozik a mezőgazdasági termékek, nyersanyagok és élelmiszerek 
Oroszországba történő behozatalára. 2022 májusában 31 energetikai vállalat került orosz szankciók alá 
Németországból, Franciaországból, Nagy-Britanniából, valamint az USA-ból és Szingapúrból. Ezek 
főként a Gazprom egykori, a Gazprom Germania GmbH-hoz és a Gazprom Marketing & Trading Ltd-
hez kapcsolódó leányvállalatai. A listán szerepel a Wingas / WIEH / WIEE csoport, amely az orosz gáz 
szállítására vonatkozó szerződések nagy csomagjával rendelkezik, valamint az Astora, Európa 
legnagyobb gáztároló üzemeltetője. Az EUROPOL GAZ S.A. is a korlátozások hatálya alá került. a 
Gazprom és a PGNiG, a Jamal-Európa gázvezeték lengyel részét üzemeltető vegyes vállalat.  
2 Oroszország erőd – „Zamok Rosszija” A kifejezést az orosz hatóságok konzervatív makrogazdasági és 
pénzügyi stabilitási politikájának adták, amelyet a szankciókra reagálva alkalmaz az Orosz Nemzeti 
Bank. 
3 Hazin szerint a kínai vállalatok globális piaci érdekeltségei miatt igen óvatosak az Oroszországba 
szállítandó termékek terén. Példaként a Huaweit hozta fel, amely fokozatosan felfüggeszti termékei, 
köztük az alap mobilhálózat működéséhez szükséges berendezések eladását és a már eladottak 
technikai támogatását, mivel ezek eladását az USA is nyomon követi. Hazin úgy véli, hogy a nyugati 
piacok elvesztését Kína nem kockáztathatja meg csak azért, hogy kisegítse Oroszországot. 

https://tass.ru/politika/16016921
https://www.fontanka.ru/2022/05/12/71323517/
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4 Valamilyen szerkezet, termék vagy program működési elvének, felépítésének visszafejtése a kész 
változat, annak műszaki leírása, tervdokumentációja elemzése alapján. 
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