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A London School of Economics elvégzése 
után, a javak újraelosztását tárgyaló PhD-ját alig 
22 évesen befejezve, Piketty egyetemi adjunk-
tus lett a Massachusettsi Műszaki Egyetemen 
(MIT). Szellemi jelenléte érezhető volt a fran-
cia és az európai politika színterén, 2007-ben 
Ségolène Royalnak, a Szocialista Párt elnök-
jelöltjének gazdasági tanácsadójaként szolgált. 
2015 szeptemberében John McDonnell brit 
munkáspárti árnyékkancellár gazdasági tanács-
adó bizottságához csatlakozott, hogy már 2016 
júniusában le is mondjon, időhiányra és azon ag-
godalmaira hivatkozva, hogy az EU-s népszava-
zás során a Munkáspárt „gyengén kampányolt”.

Mit gondol, miért veszítette el a Munkáspárt a 
2019-es általános választásokat? „Ez a választás 
alapvetően a brexitről szólt. Nem állítom, hogy 
a Munkáspárt vezetősége a létező legjobb mó-
don kezelte a helyzetet, de ez messze túlmutat a 
Munkáspárt és Jeremy Corbyn ügyén. A problé-
ma a brexit, és a probléma a globalizáció: hogy 
miként szervezzük meg az utóbbit. Szerettem 
volna, ha a Munkáspárt sokkal építőbb javaslato-
kat tesz az ügyben, hogy miként változtassuk meg 
Európát.” Felhívta a figyelmet, hogy ha az EU 
nem szakít egy olyan gazdasági modellel, amely 
„kedvez a magas társadalmi mobilitással jelle-
mezhető csoportoknak” és „a hátrányos helyzetű-
ek ellen van”, akkor további tagállamok fognak a 
távozásra szavazni. „Ha nem változtatunk az EU 
felépítésén, akkor egy újabb brexit van kilátás-
ban.” Vajon az a probléma, hogy olyan politikusok, 
mint Boris Johnson és Donald Trump egyszerűbb 
és világosabb javaslattal állnak elő, mint a balol-
dal? „A bevándorlásellenes politikai üzenet, amely 
az idegeneket és a külföldi munkavállalókat okolja, 
elég egyszerű, ezzel szemben az általam képviselt 
szocialista föderalista tervezet elég bonyolult” – 
ismerte el Piketty. Majd így folytatta: „Végül a 
bevándorlásellenes üzenet nem fogja megoldani 
az egyenlőtlenség problémáját, nem fog működni. 
Egy ponton el kell majd jutnunk a bonyolultabb – 
nemzetközibb és szocialista – üzenethez.”

Azon a napon, amelyen találkoztunk, a ko-
ronavírus már beárnyékolta a világ gazdasági 
hangulatát. Fél-e Piketty egy újabb gazdasá-
gi összeomlástól? „Azt gondolom, hogy lesz 
egy újabb gazdasági összeomlás, ez világos 

mindazzal a végrehajtott mennyiségi enyhítéssel 
(QE), mindazzal az eszközképzéssel és a meg-
növelt vagyonmérleggel a pénzügyi szektorban. 
A pénzügyi összeomlások kora nem ért véget, ez 
biztos.” A fentiek és a baloldal sorozatos veresé-
gei ellenére Piketty kitart amellett, hogy jelenleg 
derűlátóbb, mint amikor A tőke a 21. században 
című könyvét írta. Történelmi kutatásai meg-
újították az emberi tevékenységbe vetett hitét. 
„Svédország rendkívül fejletlen társadalomnak 
számított a huszadik század elejéig – jegyezte 
meg. – Nagyon gyorsan átalakult egy békés tár-
sadalmi mobilizáció segítségével. Piketty még 
az ún. Overton-ablak szélesítésével is vigasztalt 
– ez azoknak az intézkedéseknek a körét jelenti, 
amelyet a szavazók és a politikai elit elfogadha-
tónak tartanak. Alig négy évvel ezelőtt egy bos-
toni vita során azon fáradozott, hogy meggyőzze 
a demokratikus elnökjelölt Elizabeth Warrent a 
vagyonadó előnyeiről. (Warren jelenleg 8 szá-
zalékos adókulcsot támogat.) „Na most akkor 
90 százalékot javaslok, és még így is mindig na-
gyon elébe megyek a dolgoknak, amelyek azon-
ban gyorsan változhatnak” – viccelődött Piketty.

(The New Statesman)

Jekatyerina Szinyelsikova

Oroszország legjobban fizetett állásai

A fúrómestereknek és a dohánytermelőknek 
Oroszországba vezet az aranybilétájuk4

Oroszországban alacsonyak a fizetések, de 
magas a foglalkoztatottság. Itt nem sokan gaz-
dagodnak meg, de bőséggel van állás, és már 
jó pár évtizede ez az uralkodó tendencia. 
„Ez az ára annak a döntésnek, amelyet az orosz 
hatóságok még annak idején az 1990-es években 

4 Utalás a Charlie és a csokigyár (Charlie and 
the Chocolate Factory) című, 2005-ben készült 
amerikai filmre, amely Roald Dahl Karcsi és a 
csokoládégyár című híres regényén alapul. A fő-
szereplő szegény sorsú kisfiút egy csokoládéba 
rejtett aranybiléta indítja el azon a kalandos úton, 
amelynek a végén megörökli a csokoládégyárat.
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hoztak, hogy elkerüljék a társadalmi robba-
nást” – mondja Tatjána Maleva, a RANEPA, 
az Orosz Nemzetgazdasági és Közigazgatási 
Akadémia Társadalmi elemzés és előrejelzés 
intézetének igazgatója. Még e realitások elle-
nére is, néhányan hajlandók felárat fizetni bi-
zonyos készségekért. A Szövetségi Statisztikai 
Szolgálat (Rosstat) szerint 2018 első félévében 
(ezek a legfrissebb adatok) a következő szak-
emberekre volt a legnagyobb igény:

▪ Pénzügyi és biztosítási szakember
Néhány évvel ezelőtt az orosz finanszírozók 
karrierlehetőségeit igen kellemetlenül érintet-
ték a szankciók, a munkakövetelmények pedig 
még szigorúbbak lettek. Akik azonban kitar-
tottak, ma szerencsések. Övék a legmagasab-
ban fizetett szakma az országban, 149 778 
rubel vagy 2340 dollár havi átlagfizetéssel (kb. 
670 000 forint). „A szankciók idején, amikor a 
nyugati cégek hagyják el Oroszországot, nincs 
értelme annak, hogy [a nyugati cégek] orosz 
szakértőket alkalmazzanak”, mondja Felix 
Kugel, a Unity HR cég ügyvezető igazgatója. 
Tapasztalt pénzügyi szakemberek jó ajánlato-
kat kezdtek kapni a hazai piacon is, „tisztessé-
ges díjazással, függetlenül attól, hogy mi folyik 
az orosz gazdaságban”, tudjuk meg Kugel 
úrtól. A pénzügyi és biztosítási szakemberek 
fizetése között mindössze 8 rubel (33 forint) 
a különbség. Ezenkívül a pénzügy és a bizto-
sítás az egyik terület, ahol a leghatalmasabb a 
bérszakadék Oroszországban az álláskezdők és 
a vezető állásúak között – az utóbbiaké tizen-
hétszer nagyobb!

▪ Olajmunkások
Az olajtermelésben/finomításban dolgozók 
mindig is közel álltak a ranglista éléhez. Az 
olajgyártás szakembereinek havonta 142 044 
rubelt (kb. 600.000 forintot) fizetnek, finomí-
tásban dolgozóknak pedig majdnem azonos 
összeget. A fizetés természetesen igencsak függ 
a helytől. Például, egy fúrómester az orosz 
észak zord éghajlati körülményei közt többet 
fog keresni a Baskíriában vagy Tatárföldön 
dolgozóknál. Ezzel együtt az utóbbiak is jó 
fizetést visznek haza. Az egyetlen hátrány az 

elemzők szerint az, hogy a növekedési lehe-
tőségek szinte teljesen kifogytak, az olajárak 
pedig nem emelkednek magasabbra.

▪ Űrhajós és pilóta
Szinte minden szovjet fiú álmodozott arról, 
hogy majd űrhajós lesz. Azok, akiknek sike-
rült, a mai Oroszországban átlagosan 109 307 
rubelt (kb. 450 000 forintot) kapnak. A pilóták-
nak ezzel szinte teljesen azonos bért fizetnek. 
Ezenkívül az orosz űrhajósok fizetése világvi-
szonylatban (pontosabban: világűr-viszonylat-
ban) függ a küldetés jellegétől és időtartamától. 
Oroszországban az űrrepüléseket magasabbra 
értékelik, mint a földön végzett, „terra firma” 
munkát, és a fizetésbeli különbség hétszeres 
lehet. A Forbes szerint Oroszországban a leg-
magasabb bér havonta meghaladja az 1,5 millió 
rubelt (6,2 millió forintot). De ez még mindig 
töredéke annak, amit kollégáik keresnek, pél-
dául az Egyesült Államokban.

▪ Dohánytermelők és -kutatók
A dohánytermelésben dolgozók átlagosan 
102 604 rubelt (kb. 425 000 forintot) keresnek 
– és ez egy olyan iparág, ahol a bérek emelke-
dőben vannak. Ami pedig a tudományos kuta-
tók fizetését illeti, azok rendkívül ingadozók és 
nagy a bérszakadék. Például, ismét a Rosstatot 
idézve, a kutatók 2017 végén 49 000 rubelt 
(kb. 200 000 forintot) kerestek, ugyanakkor 
2018 elejére ez akár 100 000-ig (kb. 415 000 
forintig) is felmehetett. Ennek az az oka, 
hogy a Tudományos Szervezetek Szövetségi 
Ügynökségét (FANO) megkérték a fizetések 
megemelésére. Következésképpen nőttek a bé-
rek, de nem világos, milyen hosszan képes a 
szakma megmaradni ennyire a rangsor elején.

▪ Telekommunikáció és számítástechnika
Már jó ideje ez a leggyorsabban növekvő 
és legjobban fizetett iparágak egyike mind 
Oroszországban, mind az egész világon. 
Az oroszországi szoftver- és számítástech-
nika-iparban továbbra is óriási – 18-szoros 
– a bérszakadék, mégis a leginkább keresett 
állások közé tartozik: a szakértők azt jósol-
ják, hogy tíz éven belül kétmillió szakember 
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fog hiányozni Oroszországban. A HeadHunter 
munkaerőkölcsönző cég szerint időközben 
kevesebb, mint három pályázat érkezik ál-
láshelyenként. Különösen nagy a kereslet az 
adatelemzők, programozók és műszaki szak-
emberek iránt. 

https://www.rbth.com/lifestyle/331379-
highest-paid-professions-russia
(Russia Beyond The Headlines)

Kirill Martinov

Nagy orosz Big Mac                                 
Hogyan politizálta a McDonald’s 

Oroszországot harminc évvel              
megjelenése után?

A McDonald’s harmincéves fennállása 
Oroszországban heves társadalmi-politikai viták 
forrásává vált. A cég a jubileum tiszteletére akciót 
szeretett volna rendezni Moszkvában első árusítá-
si helyén, és történelmi három rubelért adta volna 
a Big Mac-et. Ennyibe kerültek ugyanis 1990-
ben, amikor még szovjet pénz volt az ország-
ban, és létezett a zöld háromrubeles bankjegy, a 
treska. Szellemes elképzelés: a McDonald’sban 
valójában azokat a híres kígyózó sorokat akarták 
rekonstruálni, amelyekben annak idején órákig 
vártak a szovjet polgárok, akik először akarták 
hallani, hogy „Tessék, mit adhatok?”.

Az utolsó pillanatban lefújták az egészet. A 
hivatalos verzió szerint a koronavírus miatti 
készenlét volt az oka, az összeesküvés-elmé-
letek hívei szerint pedig azért, mert féltek 
az ingyen szendvicsekért megjelenő polgárok 
tolongásától. Akárhogy is történt, az elmaradt 
akció társadalmi konfliktust váltott ki. Néhány 
polgár emlékezett arra, hogy miként álltak 
abban a sorban, vagy álmodoztak arról, hogy 
bekerüljenek oda. Az internet tele van arról 
szóló történetekkel, hogy az emberek miként 
próbáltak hozzájutni az amerikai ételekhez, és 
hogy a McDonald’s szolgáltatása mennyiben 
különbözött a szokásos szovjet közétkeztetés-
től. Továbbá arról, hogy az 1990-es években 

hogyan vitték Moszkvából az üres kólás pa-
pírpoharakat a rokonoknak, és hogyan tették ki 
azokat dísznek a tálalószekrénybe.

A papírpohár ezek alatt az évek alatt nagy 
történelmi utat járt be együtt az országgal: a 
szabadság szimbólumából a gyűléseket szét-
oszlató orosz nemzeti gárdisták elleni halálos 
fegyverré változott.

Más polgárok elítélik azokat, akik egykoron 
ott álltak a sorban, „vadembereknek” és „maj-
moknak” nevezve őket. Az ilyen polgárok a 
McDonald’s-szal kapcsolatos kételyeiket olyan 
rituális bizonygatásokkal támasztják alá, mi sze-
rint életükben nem ettek gyorsétteremben, illetve 
nyilvános nosztalgiázás jellemzi őket a szovjet 
termékek kiváló minőségével kapcsolatban, ame-
lyek minden bizonnyal a GOST [orosz nemzeti 
szabványok] szerint készültek. Különösen kifino-
mult esetekben a szovjet kiszolgálás mentegetése 
is előfordul. Például, amikor az eladó durva a 
vevővel szemben, akkor ez arra utal, hogy sza-
bad ember, nem pedig a cég rabszolgája, akinek 
kötelező mosolyognia. A hamburgerek körüli in-
dulatok effajta elszabadulása természetesen azzal 
függ össze, hogy a vita itt egyáltalán nem a gyors-
ételek egészségtelenségéről vagy a kompóttal zárt 
ebéd előnyeiről szólt. A McDonald’sban álló sor 
egyik szimbóluma volt annak, hogy a szovjet 
állampolgárok betörtek a szabad világ területére: 
oda, ahová eddig csak a kiválasztott pártemberek 
látogathattak el. Mesélik, hogy az 1980-as évek 
végén a szovjet filozófusok először egy kongresz-
szuson jelentek meg Franciaországban, és napo-
kon át hallgatták nyugat-európai kollégáik elő-
adásait a kapitalizmus válságáról. Szabadidejüket 
pedig a szupermarketekben töltötték entellek-
tüeljeink, összevásárolva ott mindent, ami nél-
külözhetetlen volt a túléléshez a szovjethatalom 
idején. Számukra nem tűnt túl lényegesnek a 
kapitalizmus kritikája.

Hasonlóképpen, az amerikai gyorséttermek 
kritikája Oroszországban, 2020-ban inkább az 
elszigetelődés politikájának kifejeződésévé 
válik, semmint az étrenddel kapcsolatos dön-
téssé. Ha valaki arról beszél, hogy harminc 
évvel ezelőtt „vademberek” álltak sorba a 
McDonald’sban, akkor ezzel azt állítja, hogy 
senkinek sem jár meg a döntés szabadsága. 




