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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. 
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Mindenkinek úgy kell ennie, dolgoznia és szó-
rakoznia, ahogy a felsőbb hatalmak mondják.

A nyugati kávéházláncok továbbra is 
a legnagyobb népszerűségnek örvende-
nek Oroszországban. Sok kisebb városban a 
McDonald’s vagy nemzetközi vetélytársai je-
lentik annak a kevés helynek az egyikét, ahová 
egy átlagos jövedelmű család elmehet egy 
vasárnapi ebédre vagy gyerekzsúrra. Ez egy-
felől arról árulkodik, hogy az ország szegény. 
Az Egyesült Államokban például a hasonló 
középáras étteremláncokba főként a lakosság 
legszegényebb rétegei járnak. Másrészt a szo-
morúság ideje még nem érkezett el5: az orosz 
emberek többsége 2020-ban megfelelő szolgál-
tatásokat szeretne, nem pedig gorombaságot és 
az ország önmaga választotta elszigetelődését. 
Nemcsak a „moszkvai ügy” [a 2019-es moszk-
vai zavargások] alakjai, hanem a McDonald’s-
ot felkeresők is útját állják azoknak, akik ar-
ról álmodoznak, hogy visszatérnek a jelenlegi 
brezsnyevi Szovjetunióba.

(Novaja Gazéta)

Abhijit V. Banerjee és Esther Duflo6

A haladás sokféle útja –                        
és annak akadályai

Korunk mindenféle aggodalma ellenére, amely 
a gazdag országokat érintő robbanásszerűen 
növekvő egyenlőtlenségről szól, az utolsó né-
hány évtized feltűnően kedvező volt a szegé-
nyek számára. 1980 és 2016 között a keresők 
alsó 50 százalékának átlagos jövedelme csak-
nem megkétszereződött, mivel ez a csoport 
könyvelhette el magának a globális GDP nö-
vekedésének 12 százalékát. A – Világbank „a 

5 Szó szerinti utalás Szergej Szeljanov híres, ha-
sonló című filmjére: Время печали еще не 
пришло (1995).

6 A 2019-es közgazdasági Nobel-díjat Abdhijit 
Banerjee, Esther Duflo és Michael Kremer kapta 
megosztva. A díjat a globális szegénység enyhí-
tésére tett kísérleti megközelítésükért nyerték el.

szélsőséges szegénység” küszöbértékét jelentő 
– napi 1,90 dollárnál (kb. 500 forintnál) keve-
sebből élők száma 1990 óta több mint felével 
esett vissza, közel kétmilliárdról körülbelül 
700 millióra. Az emberiség történelme során 
soha még ennyi ember nem emelkedett ki ilyen 
gyorsan a szegénységből.

Az életminőség terén is jelentős javulás 
történt, még azok számára is, akik szegények 
maradtak. 1990 óta a gyermekágyi halálozások 
számát sikerült a felére csökkenteni a világon. 
Ugyanez igaz a csecsemőhalandóságra – több 
mint 100 millió gyermek életét mentették meg. 
A súlyos társadalmi problémákat mutató he-
lyektől eltekintve, szinte minden gyereknek, 
fiúknak és lányoknak egyaránt hozzáférése van 
az általános iskolai oktatáshoz. Még a HIV/
AIDS, egy valaha reménytelennek tűnő járvány 
okozta halálesetek is, amelyek nem sokkal az 
ezredforduló után csúcspontot értek el, azóta 
egyfolytában csökkennek.

Ezeknek az eredményeknek a nagy része a 
gazdasági növekedésnek köszönhető. Az em-
berek jövedelmének növelése mellett a fo-
lyamatosan emelkedő GDP lehetővé tette a 
kormányoknak (és másoknak), hogy többet 
fordítsanak iskolákra, kórházakra, gyógysze-
rekre és a szegényeknek járó jövedelem-át-
csoportosításokra. A szegénység nagymértékű 
csökkenése két olyan nagy gazdaságban ment 
végbe, amelyek különösen gyorsan növeked-
tek: Kínában és Indiában. Ma azonban, amikor 
mindkét helyen elkezdett lassulni a növekedés, 
van ok aggodalomra. Képes-e Kína és India 
bármit is tenni az elakadás ellen? Továbbá, 
vajon kínálnak-e ezek az országok egy olyan 
biztos receptet, amelyet más országok is követ-
hetnek, hogy embermillióikat kiszabadíthassák 
a szegénységből?

Közgazdászok, saját magunkat is beleért-
ve, szentelték egész pályafutásukat a fejlődés 
és a szegénység tanulmányozásának, és az a 
kellemetlen igazság, hogy a szakma még min-
dig nem érti teljesen, hogy egyes gazdaságok 
miért gyarapodnak, mások pedig miért nem. 
Nem igazán van egyértelmű képlet a növeke-
déshez. Amennyiben van közös szál, akkor az 
vélhetően az, hogy a leggyorsabb növekedés 




