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Faust Anita 

A tanulmány a jelenlegi nagyhatalmi konfrontációhoz vezető két fő fejleményt 
elemzi. Az Egyesült Államok 1990 óta megjelent 16 nemzetbiztonsági stratégiája 
alapján bemutatja azt, hogy azért tekinti az USA Oroszországot és Kínát kihívójának, 
mert az amerikai felfogás szerinti strukturális hatalom egyes elemeire szert tettek. 
A vizsgált időszakban a transznacionális vállalatok is birtokába jutottak a 
strukturális hatalom több elemének, ám ezt nem tekinti az USA fenyegetésnek, 
mert ezek a vállalatok az USA strukturális hatalmának is tényezői. A másik fő 
fejlemény az, hogy a strukturális hatalom egy vagy több tényezőjével rendelkező 
szereplők 2021 során kinyilvánították a világrenddel kapcsolatos kifogásaikat és 
elvárásaikat. Az USA számára a hatalom megoszlása nem elfogadható, 
Oroszország, Kína és a BRICS államok a világrend normáinak alkalmazását utasítják 
el, míg a Világgazdasági Fórum által megjelenített transznacionális vállalatok is új, 
transznacionális kormányzású világrend megvalósítását irányozták elő. 
Thuküdidész csapdájának mai megnyilvánulásából – a tét nagyságából, a 
konfliktusban résztvevő felekből és a mai strukturális hatalom természetéből – 
fakad a kibontakozó konfrontáció összetettsége, globális kiterjedése és súlyossága. 

Kulcsszavak: struktúraképző hatalom, világrend, USA, BRICS, Világgazdasági 
Fórum 

Abstract 

The paper presents the two overall developments that have led to the present-day 
great power confrontation, that is, the contemporary expressions of Thucydides’ 
trap. Through the 16 national security strategies issued by the United States since 
1990, it shows what exactly made Russia and China emerging rivals in the eyes of 
the US: their advancement in gaining elements of structural power as understood 
by the US. Transnational enterprises also gained significant elements of structural 
power over the same period, but because they have been constituents of US 
structural power, they are not considered a threat. The other development was, in 
2021, the expression of dissatisfaction with the distribution of power by the US, and 
the expression of dissatisfaction by Russia, China, and the BRICS countries with the 
application of the norms of the world order. The TNCs, embodied by the World 
Economic Forum also presented their own scheme for a new order, governed 
transnationally. The complexity, the globality and the unfolding severity of the 
present confrontation arises from the stakes, and the multiple participants in 
possession of partial or comprehensive structural power. 

Keywords: structural power, world order, USA, BRICS, World Economic Forum 



 
 

 
 

4 

Bevezetés 

„Nekünk nem igazán számít, miféle fura gondolatok ötlenek fel emberekben 
Albániában vagy Burkina Fasoban, minket ugyanis az érdekel, amit bizonyos 
értelemben az emberiség közös ideológiai örökségének mondhatunk,”1 írta Francis 
Fukuyama 1989-ben megjelent, a történelem végét üdvözlő írásában. Szavaira 
tekinthetünk az akkori amerikai erőpozíció megnyilvánulásaként, de beleláthatjuk 
a világrend mai, krízisbe torkollott állapotának egyik okát is. Az erőpozíció 
természetét is és az univerzalizmust is jól kell értenünk ahhoz, hogy az Ukrajna 
területén zajló fegyveres küzdelem kontextusát, és globális kísérő jelenségeit 
értelmezni tudjuk. Ezt tűzi ki célul a tanulmány, amely a hidegháború utáni 
amerikai hatalom- és világrend felfogásból indul ki, és a jelenlegi konfliktust 
megelőző egy évben publikált amerikai, orosz, kínai, és BRICS álláspontokat 
mutatja be a világrenddel kapcsolatban. 

A tanulmány elsődlegesen az 1990 óta megjelent amerikai nemzetbiztonsági 
stratégiák elemzésére, valamint a konfliktust megelőző év során a globális 
szereplőknek a világrend átalakításával kapcsolatos koncepcióira épül. Ezek 
Vlagyimir Putyin és Xi Jinping 2021 januárban a Világgazdasági Fórum online 
megtartott davosi konferenciáján elmondott beszéde, a Világgazdasági Fórum 
konferenciáján kifejezésre jutott koncepciója, az Egyesült Államok 2021 
márciusában megjelent ideiglenes nemzetbiztonsági stratégiája, valamint a BRICS 
2021 szeptemberében kiadott deklarációja.  
Az elemzés bemutatja az amerikai világvezetői pozíció alapját jelentő hatalmi 
képletet, és ennek tükrében feltárja azt, hogy mely hatalom mit változtatna a 
világrenden. A tanulmánynak nem célja az ukrajnai hadszínteret elemezni, sem a 
konfliktusban állást foglalni. Célja kizárólag a világrenddel kapcsolatos nagyhatalmi 
álláspontok áttekintése, és ez alapján a konfliktus tágabb értelmezési keretének 
kialakítása. 

A világrend és átmenetei a szakirodalomban 

Szakirodalmi konszenzus szerint ahány hatalmi nézőpont van, annyi 
helyzetértelmezés, törekvés és stratégia, azaz annyi geopolitikai kód létezik. Ezek 
viszonya és interakciója határozza meg a mindenkori világrendet és annak aktuális 
folyamatait. A vezető hatalom igyekszik fenntartani a status quo-t, és ennek 
érdekében megakadályozni azt, hogy más szereplők kihívóvá erősödhessenek. Ez 
a törekvés ideig-óráig eredményes – a hatalom megoszlása végül elmozdul olyan 
mértékben, ami hatalmi átmenetet indít, az esetek többségében nagyszabású 
konfliktus kíséretében.  

Henry Kissinger értelmezésében a világrend a hatalom megoszlásán alapuló 
konszenzust jelenti, amely meghatározza az előnyökben való részesedés 
igazságosnak tekintett rendjét. E definíció elemeire épül az elemzés. A kiindulási 
pontot a hatalom megoszlás jelenti. Vizsgálatunk tárgya ezért a világrendet 
strukturáló hatalom képlete, azaz a szuperhatalmi státusz forrásai, illetve a hatalom 
megoszlásának alakulása a vezető hatalom szerint. Ezzel állítjuk szembe a 
feltörekvő hatalmak vélekedését az előnyökből való részesedés rendjéről. 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/1105280/mod_resource/content/1/Fukuyama%20-%20The%20End%20of%20History.pdf
https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/1105280/mod_resource/content/1/Fukuyama%20-%20The%20End%20of%20History.pdf
https://kki.hu/wp-content/uploads/2021/08/07-Faust.pdf
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315164380/political-geography-colin-flint-peter-taylor
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53387777/Introduction_to_geopolitics-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1653116239&Signature=BhESjGqq590UaVl~ersnmrGg68-1tNAxOVNBTdMnkxEKZTfp44xrfzE1Juh1g0egSC4K2C29yoXKa31lHrg2H5eLCNXoGcgH7vL~vVcthIZxbX5BFXUHYPUZzl~HREx2RBsrfJ9tqgo86sjDK1wHKspbOJ2WHb4DolDMSqBIfUjyZDZKR4ZBY2mZeTV7Se-1hVKPdEMF8XcaPomUX0Z60oKajfn42Dh0xwi2QCjVQ2HBXhavKC9qfngj63egS81SXELrhpyXDMh-X3uG23TuOPvdQ4x0txYnir6ZsGJRWFOoSyqKi6UDtFh-V0SpQ9mrIWwvJxipj9c4VJs3ZGo6vQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/Allison%2C%202015.09.24%20The%20Atlantic%20-%20Thucydides%20Trap.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/Allison%2C%202015.09.24%20The%20Atlantic%20-%20Thucydides%20Trap.pdf
https://www.amazon.com/World-Order-Henry-Kissinger/dp/0143127713
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Az amerikai erőpozíció alapjai 

Van olyan szerző, aki szerint az első világháború végéig kell visszanyúlni ahhoz, 
hogy értsük a mai jelenségeket, mert akkor fordult elő a történelemben először, 
hogy a háború végével a háborús adósságot nem törölték el. Az USA volt a hitelező, 
és az európai hatalmak elfogadták ezt a döntést. Megint mások a második 
világháború végétől eredeztetik az amerikai világrendet. Az előzmények 
fontosságát nem tagadva a tanulmány a hidegháború lezárultához nyúl vissza: 
ahhoz a pillanathoz, amikor az USA a világ egyetlen világhatalmává vált az 
ellenpólus összeomlásával. Az amerikai nemzetbiztonsági stratégiák szerint 1990-
ben ért véget a hidegháború és nyílt meg a páratlan történelmi lehetőség arra, 
hogy az USA a saját értékrendje és érdekei szerint alakíthassa a világrendet. A 
nemzetbiztonsági tanács által kiadott nemzetbiztonsági stratégiák feladata az, 
hogy kijelöljék a világrend alakításának az irányait és az ehhez szükséges hatalmi 
pozíció gondozásának, erősítésének módját, a haderőnemeket, szolgálatokat és 
szakpolitikákat összehangolva. E stratégiák a következőképpen mutatják be a 
világrendet, annak evolúcióját és az amerikai szuperhatalmi státusz alapjait. 

A hidegháború lezárultával három sürgős feladat állt az USA előtt: az addigi 
szövetségeseivel való viszonyának átértelmezése, a befolyási övezetének 
kiterjesztése, és hogy addigi riválisát leszerelje. A szovjet fenyegetés 
megszűnésével a katonai erőfölény jelentősége lecsökkent, és az USA egy lett az 
„ipari demokráciák” közül. Az 1990-ben kiadott stratégiában fel is bukkant a világ 
többpólusúvá válásának az elvi lehetősége, amelyben az USA mellett a szintén ipari 
hatalom Japán és Németország is világrendformáló szerephez juthatott volna. Ez 
volt az első és utolsó alkalom, hogy amerikai nemzetbiztonsági stratégia utalt volna 
a multipolaritás lehetőségére. 

Az ipari versengés helyett a világkereskedelemre helyezte át az USA a 
világgazdaság működését, ehhez rendelt multilaterális keretek létrehozásával. Az 
USA már nem ipari demokráciaként határozta meg önmagát, hanem szabad 
kereskedelmi/ szabadpiaci demokráciaként. A demokrácia és a szabadpiaci 
működés – az amerikai áruk, szolgáltatások és tőke a helyi szereplőkkel egyenlő 
esély melletti beengedése – jelentette a megfelelő kereteket. Ez nagy horderejű 
globális átalakulást eredményezett: már 1991-ben megjelent és 1993-tól gyorsuló 
ütemben épült ki a globális interdependencia. A globalizációra is mint az amerikai 
világrendépítés eredményére tekintenek vissza a későbbi stratégiák. 

A nyitott piaci alapokra helyezett gazdasági világrendben az USA annak szervezője 
és elsődleges haszonélvezője volt. E gazdasági pozíciónak jelentős szerepe van 
abban az öt tényezőből álló hatalmi képletben, amely az USA-t képessé teszi a 
világrend alakítására. E képletben első helyen érdemel említést a komplexitás. E 
szerint akkor tarthatja meg az USA a világrend alakításának a képességét, ha a 
hatalma összetett: egyidejűleg fölényben van a rendszerszintű betekintéssel 
kiegészülő hírszerzés, a katonai erő, a gazdasági erő, a technológia és a diplomácia 
terén. Ez az összetétel egyszerre biztosítja a nagyon rugalmas és változatos 
cselekvés lehetőségét, valamint a hatalmi pozíció fenntarthatóságát, az összetevők 
közötti pozitív visszacsatolás révén. A második követelmény az amerikai hatalom 
megfelelő földrajzi eloszlása. Nem csak globálisan, hanem minden egyes térségben 
is az USA fölényben kell legyen a komplex hatalom mindegyik összetevője 

https://michael-hudson.com/2021/10/3rd-edition-super-imperialism/
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-05-06/how-save-postwar-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-05-06/how-save-postwar-order
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA286793.pdf
https://moderngeografia.eu/hu/taking-power-seriously-a-holistic-approach-to-assessing-the-international-distribution-of-power/
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vonatkozásában. Ezt segíti a hatalmi képlet további két összetevője, a globális 
közterek (tengerek, kibertér, világűr) uralma, valamint a hatalom multiplikátorok 
rendelkezésre állása. Hatalommultiplikátor lehet másik ország, nem-kormányzati, 
valamint multilaterális szervezet, illetve a mindvégig kiemelt szerepben a 
transznacionális vállalatok. Ez utóbbiak jelentősége túlbecsülhetetlen, hiszen ők 
birtokolják a fölényt adó technológiát, de a gazdasági világrend megvalósításában 
is és a diplomácia terén is alapvető szerepet játszanak a stratégiák szerint. A 
hatalommultiplikátorok az eszköztár és földrajzi elérés kiszélesítése mellett az 
összehangolt és az indirekt cselekvés lehetőségeivel is megnövelik az USA hatalmi 
fölényét. A szuperhatalmi képletben az ötödik kritérium, hogy az USA mentes 
legyen a stratégiai függésektől, és amennyire lehet, az aszimmetrikus kapcsolatok 
számára biztosítsanak dominanciát.  

Ez az amerikai hatalmi képlet merőben eltér a szakirodalomban megismerhető 
hatalommérési felfogásoktól. Meglepően sokféle hatalommérési elmélet létezik, 
Karl Hermann Höhn enciklopédikus jellegű doktori értekezésében a hatalom 
mérésének 65 különféle módját vonultatja föl. Ezekkel a megközelítésekkel az a 
probléma, ahogy arra Nicholas Kitchen és Michael Cox  rámutatnak, hogy 
kontextus nélkül próbálják meg a hatalmat mérni. Az amerikai geostratégiai 
hatalomfelfogás viszont kifejezetten kontextus alapú: a hatalmat a világrend saját 
érdek szerinti alakítására megfelelő cselekvőképességként értelmezi. 

Ha a világban a hatalom további megoszlásának alakulását akarjuk vizsgálni, és 
ezen belül is a feltörekvő országok – például a BRICS tagok – helyzetét, akkor itt is 
értelmező kontextusra van szükség. Az ő esetükben ez az értelmező kontextus az 
amerikai hatalmi képlet, vagyis az, hogy szert tudnak-e tenni cselekvőképességre a 
világrendet strukturáló szuperhatalom adottságai ellenére. 

A világrend kihívásai az USA stratégiái szerint 

Az amerikai stratégiák célkitűzése, hogy globális hatalmi pozícióját megtartva az 
általa preferált – számára előnyös, átlátható és kontrollálható – működésbe 
integrálja a világ államait. A stratégiák szövege szerint az integrálás a 
magántulajdonra épülő gazdaság, az USA számára nyitott piacok, a rendszerszintű 
betekintést biztosító, transzparens működés térnyerésére alapul. Kiküszöbölendő 
az, ami ezt akadályozza, illetve a hatalom nemzetközi megoszlását számára 
kedvezőtlenül módosítja. Egyértelműen választ igényel, ha valamely szereplő az 
amerikai hatalmi képlet valamely tényezőjére szert tesz. Mint ezt a következőkben 
látni fogjuk, megjelentek olyan kihívások, amelyek magából a világrend építéséből 
fakadtak, de volt, amely attól függetlenül alakult ki.  

A világrend alakításának egyik legnagyobb horderejű lépését az 1995-ös stratégia 
dokumentálja. E szerint az USA eltekint Kína emberijogi hiányosságaitól és a 
jelentős gazdasági lehetőségre tekintettel kiemelt kereskedelmi partnerévé teszi. 
Ekkor indult el az a gyártás kiszervezési folyamat, amelynek eredményeként a 2017-
es stratégia szerint az USA a stratégiai ipari függés állapotába került, ami a teljes 
hatalmi pozícióját aláásta, és ezért sürgős korrigálást igényelt. Ezt a célt fenntartja 
a 2021-es ideiglenes stratégia is, amely kimondja azt, hogy Kína immár összetett 
hatalomra kezd szert tenni – azaz a szuperhatalmi státusz egyik kritériumát kezdi 
elérni. 

https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/5238
http://eprints.lse.ac.uk/100967/1/Power_StructuralPower_accepted.pdf
https://kki.hu/wp-content/uploads/2021/08/07-Faust.pdf
https://nssarchive.us/national-security-strategy-1995/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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Az energiabiztonság és az energia importtól való függés kérdése a kezdetektől 
fogva kiemelt területe az amerikai nemzetbiztonságnak, sőt, 2006-tól a világrend 
alakításának is az egyik központi elemévé válik. A vizsgált időszak elején az USA 
energiaimportja a Perzsa-öböl térségéből származott, így annak a térségnek a 
biztosítása volt az amerikai nemzetbiztonsági cél. Ennek helyébe lépett az 
olajimport diverzifikálása, melynek eredményeképpen az 1997-es stratégia 
tanúsága szerint már Venezuela vált az USA fő olajbeszerzési forrásává. A 2006-os 
stratégia azonban az „olaj-átok” („oil curse”) jelensége miatt problémásnak találja a 
venezuelai beszerzést is, mert az olajból meggazdagodó államok működése rossz 
irányt vesz. Ugyanebben az évben merül fel problémaként, hogy más országok 
nem megbízható helyről szerzik be az energiát. Ennek alighanem a Nordstream AG 
2005-ös megalakulása állhatott a hátterében. Innentől kezdve az amerikai 
stratégiák célja a fosszilis energiával való önellátás elérése. A 2015-ös stratégia 
szerint az USA a világ vezető fosszilis energia kitermelőjévé vált, a 2017-es 
dokumentum szerint pedig az energia dominancia stratégiáját tűzte ki célul. A 
2021-es ideiglenes stratégiában nem szerepel sem az energiabiztonság, sem az olaj 
vagy földgáz. Ennek közvetlen előzményeként Biden elnök 2021. január 20-án, első 
hivatali napján rendelkezett a kanadai Keystone XL vezeték tovább építésének 
leállításáról. Európa nem követte ezt a példát, Oroszország és Németország között 
a szankciók ellenére is folytatódott az Északi Áramlat 2 építése. Az amerikai 
világrendben sarkalatos európai térség az amerikai világrendbe nem integrálódó 
Oroszországtól került stratégiai függésbe. Ez a szuperhatalmi státuszban 
megjelenő dominancia jelensége. 

Mindössze a 2010-es stratégia tesz említést „új befolyási központok” („new centers 
of influence”) megjelenéséről. A dokumentum kerüli a BRIC(S) megnevezését, de 
azonosítható, hogy erre utal. Brazília és a Dél-Afrikai Köztársaság kevés figyelmet 
kap a stratégiákban, India azonban sajátos utat jár be. Kezdetben Pakisztánnal 
együtt említik a stratégiák, a proliferációs aggályokra okot adó atomprogramja 
kapcsán. Azonban ahogy Kína ereje zavaróan megnő, úgy változik meg az USA 
viszonya Indiához, amelyet a 2015-ös stratégia már a világ legnépesebb 
demokráciájának nevez, amely az USA-val rokon, és reményeket fűz 
partnerségéhez. A kihívók térnyerése feltétlen kezelést igényel 2017-re, amikor már 
az USA hatalommultiplikátorai közé tartozó multilaterális szervezetekben túl nagy 
szerephez kezdenek jutni a riválissá erősödő államok. 

A hatalom megoszlásában változást jelent továbbá a kibertér megjelenése és a 
világűr mint globális köztér felértékelődése. E technológiaintenzív globális 
közterekben a stratégiák szerint az amerikai kötődésű transznacionális vállalatok 
rendelkeznek domináns pozícióval. Mivel az USA saját hatalommultiplikátoraiként 
tekint rájuk, ezt a hatalmi elmozdulást nem tekintik problémának az amerikai 
stratégiák. 

2021: az új világrend felfogások éve 

Joe Biden elnök hivatalba lépését követő napokban, 2021 januárjában került sor a 
Világgazdasági Fórum (VGF) virtuális davosi találkozójára, amelynek központi 
témája a világrend átalakítása volt. A világrend alakítása sokrétű téma, így 
napirendre került a kapitalizmus átszervezése, a társadalompolitika átalakítása, az 
energia- és élelmiszerellátás új alapokra helyezése a klímaváltozásra tekintettel, a 

https://nssarchive.us/national-security-strategy-1997/
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
https://www.weforum.org/focus/the-davos-agenda-2021
https://www.weforum.org/focus/the-davos-agenda-2021
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mesterséges intelligencia központivá váló szerepe, és a geopolitika új alapokra 
helyezése.  

Vlagyimir Putyin beszédéhez fűzött felvezetőjében Klaus Schwab, a VGF vezetője 
és egyben az esemény házigazdája különleges történelmi pillanatként jellemezte 
a 2021-es év elejét, amikor egy egészen rövid időre megnyílt a lehetőség a hatalmi 
konfrontáció helyett az együttműködés útjára lépni. 

Az orosz elnök szerint is válaszút előtt állt a világ. A vállalati érdekeket előtérbe 
helyező, és a növekedést a hitelezésre alapozó washingtoni konszenzus íratlan 
szabályai szerint működő világrend társadalmakon belüli és társadalmak közötti 
egyenlőtlenséget eredményezett, mind vagyonban, mind lehetőségek 
tekintetében. Álláspontja szerint a világ annyira telítetté vált hitelekkel, hogy a hitel 
alapú növekedés zsákutcába jutott. A nemzetközi intézményrendszer reformra 
szorul, és a globális irányítás helyett térségi önrendelkezésnek kell utat nyitni a 
nagyobb stabilitás érdekében. Azaz régiókból felépülő világrendet szorgalmazott, 
a központosított világrend helyett. A negyedik ipari forradalomban pedig – a VGF 
által képviselt állásponttal ellentétben – az államnak szánt nagyobb szerepet a 
vállalatokhoz képest, annak érdekében, hogy az eddigi egyenlőtlenségek ne 
felerősödjenek, hanem a viszonyok társadalmakon belül és azok között is 
kiegyenlítettebbé válhassanak. Ezen belül célként jelölte meg, hogy a társadalom 
munkaalapú maradhasson, és fontosnak tartotta az államokkal nemcsak 
anyagiakban, de tényleges hatalmukban is vetélkedő technológiai vállalatok 
visszaszorítását. Szerinte ugyanis, ha a megkezdett úton halad tovább a világ, akkor 
az új technológia adta lehetőségek miatt a meglévő és máris vészes 
egyensúlytalanságok még tovább fokozódnának.  

Xi Jinping ugyanezen a virtuális davosi találkozón a civilizációs és politikai 
különbözőségek iránti elfogadás fontosságát hangsúlyozta, és az országok közötti 
egyenlőtlenségeket enyhítő berendezkedést sürgetett. A nemzetközi jog előtti 
egyenlőség fontosságát kiemelve elítélte a szelektív multilateralizmust, az 
erőfölénnyel való visszaélést és a világ központi irányítását. A kínai vezető szerint 
helytelen a világ változásait figyelmen kívül hagyni, és a világ kormányzását 
konszenzusos alapon szükséges megújítani. Bejelentette, hogy a szegénységből 
kiemelkedett Kína új fejlődési szakasza új szemléletű gazdaságszervezést igényel, 
így a belföldi fogyasztás kielégítése fontos gazdaságstratégiai elemmé válik, 
amelyben külföldi partnerek bekapcsolódására is számítanak. Immár nem csak 
beszállítóként, hanem felvevőpiacként is szerepet szán országának. Emellett 
jelezte, hogy a globális déllel bővíti együttműködését.  

India miniszterelnökének beszéde nem tért ki a világrendre. Országa nagyságát, 
sikerességét hangsúlyozta és arról számolt be, hogy India a gyógyszeripar és 
informatika terén fontos szereplővé vált, a modern technológiának növekvő 
szerepet tulajdonít, és eredményesen áll helyt a kihívások közepette. A kínai 
vezetőhöz hasonlóan Narendra Modi miniszterelnök is kihangsúlyozta, hogy 
országa nagy gondot fordít a beszállítói láncok zökkenőmentes működésére. 
A virtuális davosi találkozón elmondott beszédek mellett a BRICS országok 2021. 
szeptember 9-én, az Új Delhiben megtartott 13. csúcstalálkozóján kiadott 
deklarációja is figyelmet igényel, mert tovább árnyalja képünket a feltörekvő 
hatalmak világrenddel kapcsolatos felfogásáról. Ennek az anyagnak a davosi 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/64938
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/25/c_139696610.htm
https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pms-address-at-the-world-economic-forums-davos-dialogue/
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találkozón ismertetett alapállások mellett az USA 2021. március 3-án megjelent 
Ideiglenes Nemzetbiztonsági Stratégiai Irányelvek c. anyaga is előzménynek 
tekinthető. Ez az ideiglenesként kiadott amerikai stratégia a világrend újra 
alapítását egypólusúként és amerikai vezetés mellett képzeli el, a javak 
elosztásának egy új rendszerét és a demokrácia megújítását meghirdetve először 
az USA-n belül, mintaadóként, majd ezt terjesztené ki a világra. A stratégia 
nemzetközi téren fenntartja a konfrontációt a feltörekvő hatalmakkal szemben, és 
beemeli a nemzetbiztonsági fenyegetések körébe a belföldi politikai szélsőségeket, 
akik szembehelyezkednének a demokrácia megújításával. 

A BRICS 2021 szeptemberében kiadott 13. deklarációja kifejezetten a világrend 
módosításával foglalkozik. A politikai, biztonsági, gazdasági, pénzügyi és kulturális 
fejezetekre épülő anyagban megjelölt célok megfeleltethetők az USA 
nemzetbiztonsági stratégiáiban folyamatosan jelenlévő nemzetközi céloknak: 
fellépés a klímaválság és a környezetszennyezés, a terrorizmus, a bűnözés, a 
drogkereskedelem, a kiberbűnözés ellen, a pénzügyi és biztonsági stabilitás és 
transzparencia, valamint az emberi jogok védelme. Három lényeges ponton tér el 
az amerikai stratégiáktól. Először is a célokat másként érvényesítené: 
megfogalmazása szerint kettősmérce nélkül, szuverenitásukat egyenlőként 
elismerve, és nem központosítottan, hanem a különbözőségeket figyelembe véve, 
amit csak lehet lokálisan kezelve. Az előnyökből egyformán juttatna a világ 
szereplőinek, és a berendezkedés mindenki számára transzparens volna. Kiemeli az 
emberi jogok kérdését. Akkor megfelelő a világrend, ha abban mindegyik emberi 
alapjog érvényesül, köztük a fejlődéshez való jog is, mégpedig minden szereplő 
számára. E célok megvalósítása a már meglévő nemzetközi szervezetek 
irányításával történne, ám e szervezetek megreformálását tartja szükségesnek, de 
ez nem az USA szerepe volna, hanem a feltörekvő hatalmak is részt vennének 
benne. Az ENSZ és különösen az ENSZ BT, a WTO és az IMF kapnak kiemelt említést 
mint központi jelentőségű, de megreformálandó szervezetek. 

Összegzés 

Amikor a vezető hatalommal szemben megjelennek a kihívók, az csak képlékennyé 
teszi a világrendet, de még nem helyezi új alapra azt. 2021 során a globális súlyú 
szereplők – az USA, Oroszország, Kína, a BRICS és a transznacionális vállalatok 
képviseletében a VGF is – kimondta a világrenddel való elégedetlenségét, és 
ismertette a világrenddel szembeni elvárásait. Mivel ezek összeegyeztethetetlenek 
egymással, a világrendért folyó küzdelem nyílt, intenzív szakaszába lépett. 

Az ma még nem egyértelmű, hogy a világrend átalakításáért kitört konfliktus 
milyen globális erőviszonyok mellett jut majd nyugvópontra, sem az, hogy a leendő 
világrendről való egyezség államok vagy transznacionális vállalatok között, esetleg 
vegyes formációként jön majd létre. 

Kína, Oroszország és a BRICS 2021-ben ismertetett álláspontjai egymást erősítik. 
Perdöntő lesz, hogy az interdependens világban a szuperhatalmi eszköztár 
összetettségét mozgósító küzdelemben mennyire lesz szilárd maga a BRICS, és 
mekkora támogatást kap a Nyugaton kívüli világ tagjaitól. E konfliktusban fog 
láthatóvá válni, hogy ténylegesen mekkora és milyen technikai színvonalú Kína 
saját ipara. Meg fogja tapasztalni a világ, hogy a különféle stratégiai függéseknek 

http://www.brics.utoronto.ca/docs/210909-New-Delhi-Declaration.html
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mi a hierarchiája: mekkora hatalmat jelent a nyersanyagok és a stratégiai ipar 
uralma a technológia uralmához képest. A relatív hatalmi pozíciók 
megmérettetése során kézzelfoghatóvá fog válni az egyes társadalmak kohéziója 
és morális állapota abban, hogy melyik hogyan viseli majd a konfliktus helyi 
megnyilvánulásait és következményeit, ki milyen gyorsan tud alkalmazkodni az 
önellátás kényszeréhez. A hatalmi átmenetek történetében újdonság lesz, hogy a 
világrendért folyó konfliktusban nemcsak államok, hanem transznacionális 
vállalatok is közvetlen hadviselő felek lesznek. Milyen lesz a modern technika – a 
valóban globális elérést adó közterek használatára alapuló – hadviselés lélektani 
hatása? Kik fogják újra alapítani a nemzetközi szervezeteket: transznacionális 
csoportok, vagy államok? Milyen állapotba kerül a világ: milyen fejlettségi szinten 
alakul ki a javakon való osztozásnak a leendő rendje? 

Az már most is látszik, hogy nem csak a technológia adta lehetőségek miatt, hanem 
az egypólusú világrendben kiépített interdependenciából és a szuperhatalmi 
státusz sajátos kelléktárából adódóan is olyan hadviseléssel kell számoljon a világ, 
benne Magyarország is, amilyenre még nem volt példa a történelemben. A változás 
várható léptékét illetően azt valószínűsíthetjük, hogy ezzel az első világháborúval 
megindult átalakulási folyamat tetőzhet be. A százéves háborúnak vélhetően 
utolsó szakaszában járhatunk. Az azt követő viszonyrendszer és elvei nagyobb 
változást hozhatnak, mint amekkorát annak idején a vesztfáliai béke jelentett. 

 
1 „For our purposes, it matters very little what strange thoughts occur to people in Albania or Burkina 
Faso, for we are interested in what one could in some sense call the common ideological heritage of 
mankind” (Fukuyama, 1989: 9). 


