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Andrékó Gábor 

A Szovjetunió összeomlása után létrejött Oroszországi Föderáció jogutódja lett a 
megszűnt szuperhatalomnak, de a nemzetközi politikai térben játszott szerepe 
évtizedekig háttérbe szorult. Érdekérvényesítő ereje regionális hatalmi szintre 
korlátozódott, és az orosz vezetés elsődleges célja az volt, hogy az úgynevezett „közel-
külföldön”, vagyis az egykori szovjet tagállamokban megállítsa a korábbi erős 
befolyásának folyamatos csökkenését. Oroszország ambíciói a nagyhatalmi 
státuszának helyreállítására Vlagyimir Putyin elnöki periódusai alatt fogalmazódtak 
meg, s a státusz helyreállításának utolsó fázisa a napjainkban zajló ukrán válság 
kapcsán teljesedhet ki. A tanulmány az orosz nagyhatalmi törekvéseket és a 
világrenddel kapcsolatos elképzelést a 2008-2022 közötti időszakban vizsgálja, mert 
ebben az időszakban erősödött meg látványosan a neo-orosz külpolitika, és ekkor 
következett be az orosz állam területbővülése is. 

A tanulmány hipotézise szerint az orosz világrend felfogás a multipoláris világ 
kialakulását vizionálja, amelynek megvalósulását elméleti szempontól a 
rendszeresen frissített külpolitikai és nemzetbiztonsági koncepciókkal, gyakorlati 
szempontból pedig aktív külpolitikai szerepvállalással segíti elő. 

Kulcsszavak: hatalom koncentráció, többpólusú világrend, Pax Americana, 
stratégiai háromszög, globalizáció 

Abstract 

The Russian Federation, created after the collapse of the Soviet Union, became the 
legal successor of the defunct superpower, but its role in the international political 
space was relegated to the background for decades. Its lobbying power was limited 
to the regional power level, and the primary goal of the Russian leadership was to 
stop the continuous decline of its previously strong influence in the so-called "near 
abroad", that is, in the former Soviet member states. Russia's ambitions to restore 
its status as a great power were formulated during Vladimir Putin's presidency, and 
the last phase of restoring its status may be fulfilled in connection with the current 
Ukrainian crisis. The study examines Russia's great power aspirations and the idea 
of world order in the period 2008-2022, because it was during this period that the 
neo-Russian foreign policy strengthened spectacularly, and during this period the 
territorial expansion of the Russian state took place. 

According to the hypothesis of the study, the Russian understanding of the world 
order envisions the development of a multipolar world, the realization of which is 
promoted from a theoretical point of view with regularly updated foreign policy 
and national security concepts, and from a practical point of view with an active 
role in foreign policy. 

Keywords: concentration of power, multipolar world order, Pax Americana, 
strategic triangle, globalization 
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Az orosz világrend felfogás elmélete 

Az orosz világrend felfogás elmélete1 a hidegháborútól napjainkig folyamatos 
átalakuláson ment keresztül. A hidegháború időszaka alatti világrend viszonylag 
egyszerűen leírható modellje szerint az USA és a Szovjetunió két 
szuperhatalomként osztozott a nemzetközi viszonyok alakításán és vezetésén. Két 
nagy erőtér állt egymással szemben, amelyek közel azonos katonai erővel 
rendelkeztek. Mellettük létezett még a „fejlődő”, vagy másként nevezve a harmadik 
világ, amelynek aktív befolyása nem volt a szuperhatalmak közötti érdekellentétek 
alakulására, de az ide sorolt államok gyakran eszközként szerepeltek a 
szuperhatalmak közötti érdekütközések során. 

A Szovjetunió megszűnésével azonban olyan új és különleges helyzet állt elő, hogy 
politikai szempontból egyrészt egyik pillanatról a másikra hatalmi vákuum 
keletkezett a Szovjetunió vezette szocialista tömb eltűnésével, másrészt csupán 
egy szuperhatalom maradt, gyakorlatilag mindenféle nemzetközi politikai 
ellensúly és kontroll nélkül. A hatalom ilyen mértékű koncentrációjára korábban 
még nem volt példa, ezért felmerült annak a lehetősége, hogy egy szuperhatalom 
a kényszerek és más, vele szembenálló, hasonló súlyú szuperhatalom érdekeivel 
való kényszerű ütközések nélkül meghatározza nem csupán egy régió, vagy egy 
földrész, de gyakorlatilag az egész világ politikai- és gazdaságpolitikai földrajzát. Az 
egypólusú világrend teret engedett a globalizáció addig nem tapasztalt rohamos 
fejlődésének is, amely kezdeti szakaszában hozzájárult az addigi nagyhatalmak 
prosperálásához, és összességében magában hordozta a Pax Americana (az 
„amerikai világ”) megszületését is. 

A Pax Americana orosz értelmezése 

Az orosz értelmezés szerint az USA által dominált világrend nem lett igazságosabb 
az azt megelőzőknél, mert az Egyesült Államok az érdekei érvényre juttatásának 
módját leginkább befolyásoló, ellenségként definiált és ellensúlyt jelentő 
Szovjetunió hiányában kevésbé tolerálta a szövetségesi rendszerébe tartozók 
érdekeit, és egyre gyakrabban fordult a hard power eszközéhez. A Pax Americana 
eredményeként elmosódott a határ az USA érdekei és a nemzetközi kapcsolatok 
szereplőinek érdekei között abban az értelemben, hogy az amerikai érdekek 
valójában nemzetközivé válva világérdek pozíciót vettek fel. Ebből következően az 
USA érdekei váltak prioritássá, és az amerikai rend (bel- és külpolitikai eszmék, 
társadalmi és gazdasági felépítmény, kultúra, jogi szerkezet) a világban is 
követendő példává vált. Általánosságban a Pax Americana fő jellegzetességeiként 
határozzák meg azokat a hibákat, amelyek végül napjainkra az „amerikai világ” 
megváltoztatásának igényét erősítik. Ezek között első helyen említik az amerikai 
hard power, vagyis a kinetikus katonai erő alkalmazásának egyre sűrűbb 
használatát a diplomáciai megoldások következetes alkalmazásának kárára. 
Másodsorban az orosz felfogás szerint a soft power amerikai alkalmazásának fő 
feladata a belügyekbe való beavatkozást szolgálta, amelynek eredményeként az 
Egyesült Államok az akaratát egy adott állam akarata ellenére is ¬ például 
államcsíny elősegítésével megváltoztatva a belső politikai viszonyokat, lásd a színes 
forradalmakat ¬ kikényszerítette. Az orosz elmélet a soft power eszközrendszerébe 
sorolja a „dollár diplomáciát” is, amely nem azonnali kényszerként jelenik meg, 
hanem kölcsönök és segélyek nyújtásával hosszabb távon fejti ki hatását a 

https://philpapers.org/rec/GRI-22
https://philpapers.org/rec/GRI-22
https://riss.ru/article/16817/
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célországban, és teremti meg az amerikai érdekeknek megfelelő környezetet. A 
Pax Americana negatívumait erősíti, hogy a saját (azaz az amerikai) üzleti 
érdekeltségek, továbbá a politikai és a jogi normák a nemzetközi kapcsolatokban, 
illetve a nemzetközi jogban dominánssá váltak.  

A többpólusú világrend születése 

A globalizációnak köszönhetően a nemzetközi politikai és gazdasági helyzet mély 
változásokon ment keresztül. A szuperhatalom USA mellett megerősödtek az 
atlanti erőtér nagyhatalmai (az EU, Nagy-Britannia és Japán), továbbá a korábban 
fejlődő világhoz sorolt térségek és államok közül is több gyors fejlődésnek indult. A 
2020-as évekre a nemzetközi kapcsolatokban átrendeződési folyamat indult be, 
amelyet a globalizációs folyamatok gerjesztik, mert az újonnan alakuló globális 
rend irányítása és folyamatainak ellenőrzése is új mechanizmusok kiépítését és 
alkalmazását teszik szükségessé. A felemelkedő hatalmak és együttműködési 
formák (pl. BRICS, a Sanghaji Együttműködési Szervezet, Brazília, Dél-Afrika, India 
és a legagilisabbnak tekinthető Kína) egyre nagyobb hatással vannak a nemzetközi 
eseményekre, ezzel párhuzamosan egyre jobban nő az igényük a nemzetközi 
folyamatok irányításában való részvételre. Érdekeiket egyre inkább megjelenítik az 
USA-val és a fejlett országokkal szemben, ezért a meglévő gazdasági és pénzügyi 
rendszer helyett új mechanizmus kidolgozását szeretnék elérni. Az egypólusú 
világrend hanyatlását, és ezzel együtt az USA világban betöltött hegemón 
szerepének megszűnését hangsúlyozva az orosz teoretikusok egy többpólusúvá 
váló, megreformált irányítási rendszer alatt álló világrend kialakítását támogatják. 
Az új világrend többpólusúvá válását, a nemzetek önrendelkezési jogának, a 
nemzetközi jognak és az ENSZ Alapokmányának a jogi hierarchiában első helyre 
sorolását, továbbá a békés együttélés normaként való elfogadását a feltörekvő 
térségek és államok jelentősebb csoportja az orosz világrend felfogáshoz nagyon 
hasonlóan minősíti és azonos értékrendként fogadja el. Az azonos gondolkodás 
mentén pedig körvonalazódnak azok az államok, amelyekre az orosz nagyhatalmi 
politika támaszkodhat, így az orosz érdekek szempontjából (ahogy a 2016-os 
külpolitikai koncepcióban is kiemelésre került) a potenciális partnerek közé 
sorolható Kína, India, a SESZ és a BRICS országai. Az orosz világrend felfogás elmélet 
teoretikusainak tanulmányai alapján (a mainstream orosz gondolkodás néhány 
kiemelkedő szerzőjét lásd az első fejezetben) újra olyan nemzetközi politikai 
világrend van kialakulóban, ahol huzamosabb ideig megint két egymástól élesen 
különválasztható világkép (politikai-, gazdasági- és társadalmi rendszer) kénytelen 
együtt élni, ezért a nyugati és a keleti (elsősorban a kínai) értékszemlélet egymással 
kiegyezve kényszerül megkeresni a közös irányítás lehetőségeit. Az USA és Kína 
együttműködése az orosz érdekeket nem sérti, sőt, az USA és Kína Oroszországgal 
kiegészülve a többpólusú világrend oszlopai lehetnének. Az orosz álláspont 
tényként emeli ki, hogy napjainkra kikristályosodott Oroszország új világrendben 
játszott szerepe, mert világossá vált eurázsiai hatalomként való önazonosulása. 
Mindemellett azt az érvet is hangsúlyozzák, hogy az új világrendben azért kell 
mindenképpen markánsan megjelennie az ázsiai értékeknek, mert az emberiség 
jelentős hányada él az Ázsiát is magában foglaló Eurázsiában. A feltörekvő területek 
vezető állama még India is, ezért valójában a Jevgenyij Makszimovics Primakov 
néhai külügyminiszter, majd kormányfő által megalkotott stratégiai háromszög 
(Oroszország, Kína és India) lehet a hatékony motorja egy új vezetési 
mechanizmusnak.  

https://philpapers.org/rec/GRI-22
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-novogo-mirovogo-poryadka-teoreticheskie-interpretatsii-i-prakticheskaya-realizatsiya/viewer
https://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/rossiya-kitay-i-novyy-mirovoy-poryadok-teoriya-i-praktika/
https://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/rossiya-kitay-i-novyy-mirovoy-poryadok-teoriya-i-praktika/
http://dagpravda.ru/politika/novyj-mirovoj-porya-dok/
https://russiancouncil.ru/library/library_rsmd/rossiya-kitay-i-novyy-mirovoy-poryadok-teoriya-i-praktika/
https://web.archive.org/web/20150627091747/http:/www.icpsnet.org/adm/pdf/1291712546.pdf
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/global-governance/o-neobkhodimosti-novogo-mirovogo-poryadka/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/global-governance/o-neobkhodimosti-novogo-mirovogo-poryadka/
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Az új világrendről pro és kontra 

Az új világrenddel szemben megjelenő szkeptikus álláspont azt emeli ki, hogy az 
orosz elméletben megfogalmazott multipoláris (de akár egy bipoláris) világrend 
kialakulására egyelőre nem látszik esély, mert még nem létezik az Egyesült Államok 
dominanciájával vagy az általa vezetett Nyugathoz hasonló befolyással, gazdasági 
és politikai erővel rendelkező állam, államcsoport vagy gazdasági tömb. Az USA 
szuperhatalmi helyzetével szembeni összefogás alapját alkotó orosz-kínai 
együttműködés sikerességét kétségbe vonó kritikai érv az, hogy az orosz-kínai 
történelem valójában sorozatos konfliktusok láncolata, és a pillanatnyi 
együttműködést is csupán ideiglenesen kényszerítette ki a nemzetközi helyzet. 
Nem láthatóak azok a biztosítékok és közös elvek, amelyek alapján az orosz-kínai 
partnerséget egyfajta „Nyugat-ellenes” összefogásként lehetne definiálni. 
Ugyanakkor Ázsia országait vizsgálva – indokolt külön kiemelni, mert az 
előrejelzések szerint a 21. század politikai és gazdasági szempontból Ázsia 
feltörekvésének időszaka lesz – megállapítható, hogy a térségben Oroszország nem 
csupán katonai potenciálja és ENSZ állandó BT-tagsága okán nagyhatalmi tényező, 
de az energiahordozók és a ritkaföldfémek potenciális exportőreként gazdasági-
kereskedelmi befolyását is képes növelni. 2022 májusára Oroszország Kína 
legnagyobb olajbeszállítójává vált, de India is jelentősen növelte az orosz olaj 
importját, és Irán is bejelentkezett az olcsó orosz energiahordozóra. A térség több 
állama pragmatikus okokból jó kapcsolatokra törekszik Oroszországgal, és ez akkor 
is igaz, ha ezen törekvésük mellett a fejlett Nyugattal is kooperációra törekednek. 
2022. márciusban az ENSZ Oroszországot elítélő határozatával kapcsolatban 35 
ázsiai állam tartózkodott, 12 pedig a szavazástól távol maradt. Az ambivalens 
politikai attitűd oka az, hogy a globalizáció olyan sokrétű kapcsolati hálózatot 
teremtett, amelyben nem egyszerű a teljes struktúrát szétszakítani. Így például 
Oroszország egyes államok számára fontos kereskedelmi-, vagy éppen fegyverpiaci 
partner, illetve számos állammal az orosz anyanyelvű kisebbség jelenléte miatt 
speciális politikai kapcsolatok alakultak ki. Az orosz nagyhatalmi elképzeléseket is 
rövid életűnek prognosztizálják, az orosz gazdaság és ezzel az új multipoláris 
világrendben betöltött orosz vezető szerep idő előtti összeomlását vetítik előre 
azzal, hogy a 2022. február 24-én megkezdődött orosz-ukrán háború miatt 
bevezetett szankciók alapjaiban rázzák majd meg az orosz pénzügyi biztonságot 
és gazdasági-, ipari szerkezetet. A szankciók erejét mutatja, hogy a világ 
legfejlettebb, legerősebb ipari államai2 csatlakoztak hozzá, amelyek ugyan a Föld 
lakosságának csak 15%-át, de a globális jövedelem (GDP) 55-60 %-át adják, ezért 
Oroszország a nemzetközi pénzpiacokhoz és a kereskedelemhez igen nehezen 
férhet majd hozzá. Ezzel szemben fogalmazódik meg az az érv, hogy ugyan a fejlett 
Nyugat támogatja az USA törekvéseit, de az ENSZ 190 tagállamából közel 140 
ellenzi, vagy tartózkodásával jelzi, hogy nem helyesli az orosz-ellenes embargós 
politikát. Bár az USA és a Nyugat sikeresen összehangolta a büntetőintézkedéseket, 
a többi állam embargótól való távolmaradása azonban azt jelzi, hogy egyrészt az 
USA szövetségesi köre nem bővül tovább, másrészt ennek egyenes 
következménye, hogy a Pax Americana a teljesítőképessége határához ért. Az 
orosz-ukrán háború pedig nem csak az amerikai szuperhatalmi hegemónia 
megtörésének folyamatához adott lökést, de egyben megnyitja a többpólusú 
világrendbe vezető fejlődési szakaszt is.  

http://real.mtak.hu/20616/1/szunomar_orosz_kinai_relacio_kereskedelem_KET_X_u_095247.152661.pdf
https://www.bbc.com/news/business-61861849
https://www.bbc.com/news/business-61861849
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-60783874
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-03/iran-slashes-the-cost-of-its-oil-to-compete-with-russia-in-china?sref=lAelTOaG
https://www.gisreportsonline.com/r/asia-geopolitics-ukraine/
https://eurasiacenter.hu/2022/03/11/a-vilag-oroszorszag-ellen/
https://www.globaltimes.cn/page/202204/1257421.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.globaltimes.cn/page/202204/1257421.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Összegzés 

A globalizáció nem csak a nemzetközi kapcsolatok terén okozott változást, de új 
típusú fenyegetettségek és kihívások is keletkeztek. Nem csupán a pénzpiac, 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok és folyamatok váltak határtalanná és 
átláthatatlanná, de például a nemzetközivé váló terrorista szervezeteknek (mint az 
ISIS) is új típusú3 hálózata jelent meg.  Az új kihívások új válaszokat és új módszereket 
igényelnek a már meglévő nemzetközi szervezetektől, illetve az addig ismeretlen 
problémák megoldására modern szervezeteket kell létrehozni, vagy a már 
meglévőket újjászervezni. A 2016-os orosz külpolitikai koncepció meg is 
fogalmazza, hogy Oroszország nem ismeri el az Egyesült Államok nemzetközi 
„fennhatóságát”, kiemeli a többpólusú világrend létrehozásának szükségességét és 
elkerülhetetlenségét. Ennek érdekében támogatja az ASEAN, a SESZ és a BRICS 
nemzetközi ügyekre gyakorolt hatásának növelését, mert olyan szervezeteket lát 
bennük, amelyek alkalmasak lehetnek a globális világrend új rendszerének 
felügyeletére; az ENSZ, a Világbank és a Valutaalap, mint pénzügyi és gazdasági 
szervezetek jelen gazdasági és politikai erőviszonyaihoz igazított struktúrájának 
áthangolására. 

 
1 Az orosz világrend felfogás elméletét a jelen tanulmány számos orosz gondolkodó elméleteiből vezeti 
le, így a teljesség igénye nélkül: Alekszander Geljevics Dugin, politikai filozófus és elemző, Jevgenyij 
Primakov, ex külügyminiszter és miniszterelnök, Szergej Alekszandrovics Mihajlov, a 
történelemtudomány kandidátusa, az Orosz Stratégiai Tanulmányok Intézetének vezető szakértője, 
Grinyin Leonyid Jefimovics, politikai antropológus, közgazdász, a jövőkutatások doktora, a Nemzeti 
Kutatási Egyetem tanára, Kszenia Аlekszandrovna Jefremova, a Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai 
Állami Egyetem Keleti Tanulmányok Tanszékének docense, Vlagyimir Petrovszkij, az Orosz 
Tudományos Akadémia Külügyi Intézetének Orosz-Kínai Kapcsolatok Tanulmányozásával és 
Előrejelzésével Foglalkozó Központjának vezető kutatója, Veniamin Popov, a Nemzetközi Kapcsolatok 
Moszkvai Állami Egyetem Közel-Keleti Tanulmányok Központjának elemzője, nagykövet és az Orosz 
Nemzetközi Ügyek Tanácsának tagja. 
2Az angolszász hatalmak, néhány kivétellel valamennyi európai ország, Japán, Dél-Korea, Tajvan és 
Szingapúr.  
3Mint Takács (2015) rámutatott, az ISIS állami jellegét például sok elemző vitatta, mert egyrészt a terror 
és az államiság fogalma egymást kizáró fogalmak, másrészt úgy kiáltották ki az Iszlám Államot, hogy 
ugyan folyamatosan szerzett területeket, de az ISIS „nem a terrioritás logikája szerint működött”.  

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5485/4642
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5485/4642
https://dfk-online.sze.hu/images/JÁP/2015/4/takács.pdf
https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2017/2017_1-2/HT_2017_49-62.pdf
https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2017/2017_1-2/HT_2017_49-62.pdf
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/global-governance/o-neobkhodimosti-novogo-mirovogo-poryadka/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/global-governance/o-neobkhodimosti-novogo-mirovogo-poryadka/

