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Bernek Ágnes 

Absztrakt 

2022. február 24-e egyértelműen egy új világpolitikai korszak kezdetének számít. 
Az új világgazdasági korszak induló dátumának 2022. március 12-e tekinthető, 
amikor is Oroszország hét legnagyobb bankját (s majd később a teljes orosz 
bankrendszert) lekapcsolták a SWIFT rendszerről, s ezzel egyértelműen a világ 
legnagyobb területű országát elzárták a világgazdaságtól. Az Oroszország elleni 
példátlan gazdasági szankciók nyomán az új többpólusú világról, új regionális 
világrendről folytatott vita már túllépett a tudományos kutatások világán, s az egyik 
legfontosabb gyakorlati kérdéssé vált. Valószínűsíthető az, hogy az angolszász 
globális világpiaci szinten szerveződő világgazdasági rendszer mellett kialakul egy 
új ázsiai gazdasági rendszer. Vitathatatlan tény, hogy ténylegesen akkor fog 
átalakulni a világgazdasági rendszer többpólusúvá, ha maga a nemzetközi 
pénzügyi rendszer is többpólusúvá válik. Napjainkban még kizárólagos az USD 
alapú nemzetközi pénzpiac annak ellenére is, hogy az USD szerepe a nemzetközi 
fizetések terén csökken, s a CNY (kínai jüan, renminbi) szerepe a nemzetközi 
valutatartalékok terén és főleg az orosz-kínai egymás közötti államközi fizetések 
terén fokozatosan nő. Valószínűleg rövid távon egymás mellett egyidőben fog 
létezni az angolszász unipoláris világpolitikai rend, a többpólusú világgazdasági 
rend, és a pólus nélküli, a Föld egészét érintő folyamatok. Mindennek eredménye 
rövid távon egy rendkívül instabil és kockázatos átmeneti világrend lesz. 

Kulcsszavak: gazdasági szankciók, többpólusú világgazdasági rendszer, 
többpólusú pénzügyi rendszer, átmeneti világrend 

Abstract 

February 24, 2022, is clearly the beginning of a new era in world politics. The starting 
date for the new world economic era can be considered 12 March 2022, when the 
seven largest banks of Russia (and later the entire Russian banking system) were 
disconnected from the SWIFT, thus clearly shutting off the world's largest country 
from the world economy. In the wake of the unprecedented economic sanctions 
against Russia, the debate on a new multipolar world, a new regional world order, 
has already gone beyond the world of scientific research and has become one of 
the most important practical issues. It is likely that a new economic system in Asia 
will emerge alongside the Anglo-Saxon global world market system. It is an 
indisputable fact that the world economic system will be transformed into a 
multipolar one if the international financial system itself becomes multipolar. 
Today, the international financial market is still exclusively USD-based, even though 
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the role of the USD in international payments is declining, and the role of CNY 
(Chinese yuan, renminbi) in international currency reserves and especially in the 
field of Sino-Russian interstate payments is gradually increasing. In the short term, 
the Anglo-Saxon unipolar world political order, the multipolar world economic 
order, and the non-polar processes affecting the Earth as a whole will probably 
coexist side by side. In the short term, the result will be an extremely unstable and 
risky transitional world order.  

Keywords: economic sanctions, a multipolar world economic system, a multipolar 
financial system, transitional world order 

2022. február 24-e – egy új világpolitikai és világgazdasági 
korszak határa 

2022. február 24-e vitathatatlanul a 21. század egyik legfontosabb dátuma, s a közeli 
és távoli jövőben is az lesz. Bár a nemzetközi elemzők már a 2014. március 18-i 
dátumot is – amikor az Orosz Parlament hivatalosan ratifikálta a Krím-félsziget 
Oroszországhoz tartozását – a század egyik fordulópontjának nevezték, de azt a 
racionálisan gondolkodó és a békét mindenekelőtt szem előtt tartó szakértők sem 
gondolták, hogy az immár nyolc éve befagyott konfliktus azzal fog véget érni, hogy 
Oroszország katonai támadást indít Ukrajna ellen. Függetlenül attól, hogy a katonai 
támadást eltérően nevezik meg Nyugaton (háború) és Oroszországban (különleges 
katonai művelet), február 24-e egyértelműen egy új világpolitikai korszak 
kezdetének számít. E geopolitika által uralt korszak világgazdasági rendszere is 
alapvető – az 1990-es évtizedektől nem tapasztalt drasztikus és alapvető szerkezeti 
változás – átalakuláson megy át. Ezen új világgazdasági korszak kezdete 2022. 
március 12-e, amikor is Oroszország hét legnagyobb bankját (s majd később a teljes 
orosz bankrendszert) lekapcsolták a világ legnagyobb globális fizetési rendszeréről, 
a SWIFT rendszerről. S ezzel egyértelműen a világ legnagyobb területű országát 
elzárták a világgazdaságtól. A példátlan méretű Oroszország ellen irányuló nyugati 
gazdasági szankciók nyomán a nyugati politikai döntéshozók és tudományos 
szakértők az orosz gazdaság teljes összeomlását prognosztizálták. A Nyugat 
gyakorlatilag elvárást fogalmazott meg az angolszász világon kívüli országok felé, 
hogy maguk is gazdaságilag teljesen szankcionálják Oroszországot. A Nyugat 
döntéshozóinak és szakértőinek prognózisa nem igazolódott be, nem omlott össze 
az orosz gazdaság, sőt a NATO/EU-n kívüli országok legnagyobb része (leszámítva 
a kiemelt amerikai szövetséges fejlett ázsiai országokat; Japánt, Dél-Koreát, 
Ausztráliát és Új-Zélandot) egyáltalán nem csatlakozott a Nyugat által indított 
gazdasági szankciókhoz.  Mindez azzal is indokolható, hogy a világgazdaság 
szerkezeti átalakulása – ha lassan is – de már a 21. század elejétől megindult. 

A 2008-as pénzügyi válság és Kína egyértelmű gazdasági felemelkedése nyomán a 
nemzetközi szakirodalomban már élénk tudományos és szakértői vita bontakozott 
ki arról, hogy a globális világgazdaság recessziója mennyiben jelenti egy új 
világgazdasági korszak kezdetét. Továbbá arról is, hogy hogyan nevezhető ez: 
deglobalizációnak (deglobalization), lassuló globalizációnak (slowbalization), vagy 
az USA unipoláris hegemón vezető szerepe utáni korszaknak (Post-American 
World). Az akadémiai elméleti viták másik fő kérdése az, hogy az USA által vezetett 
angolszász világrendet milyen többpólusú világgazdasági és világpolitikai rend 
fogja felváltani. Ez egy több pólusú világ (multipolar world), vagy a világ 

https://www.chathamhouse.org/2021/10/what-deglobalization
https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/global-economy-watch/predictions-2020.html
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/ranked-megaregions-driving-global-economy/
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nagytérségein, ún. megarégión, transznacionális régióin (megaregions, 
transnational regions) alapuló régiópoláris (regiopolar) világ lesz? S ennek révén 
milyen új regionális világrend fog kialakulni? E két meghatározásban a fő 
különbség az, hogy amíg az előbbi a világ nagytérségeire (kontinensekre és ezek 
részeire) helyezi a hangsúlyt, addig az utóbbi a pólusok, vagyis a legnagyobb, 
regionális indukciós hatást kifejtő nemzetgazdaságok (fejlett országok és 
feltörekvő piacok) felől közelítik meg a kérdést. Azonban napjainkra (az 
Oroszország elleni példátlan gazdasági szankciók nyomán) ez az új többpólusú 
világról, új regionális világrendről folytatott vita már túllépett a tudományos 
kutatások világán, s az egyik legfontosabb gyakorlati kérdéssé vált a gazdasági, a 
politikai és a társadalmi életet alakító és „megélő” valamennyi szereplő számára. 

Világgazdasági recesszió és szerkezeti átalakulás 

A 2019/2020-as COVID pandémia után 2021-ben már részben megindult a 
világgazdasági konjunktúra, az IMF „World Economic Outlook Update” 2022 júliusi 
kiadványa szerint a világ összes GDP értéke 2021-ben 6,1%-kal nőtt (a fejlett 
országok esetében ez az érték 6,1%-nak, a feltörekvő és fejlődő országok esetében 
ez az érték 6,8%-nak felelt meg). Ugyanakkor 2020-tól az energiaárak és 
élelmiszerárak jelentős növekedésnek indultak, ez utóbbiak 2020-tól 37%-kal 
nőttek. Az orosz/ukrán háború nyomán a 2022. évre általános világgazdasági 
recesszió vette kezdetét, s az IMF becslése szerint 2022-ben a világ összes GDP 
értéke már csak 3,2 %-kal fog növekedni, s 2023-ra is csak 2,9%-kos növekedés 
prognosztizálható. Mindez az energiaárak hatalmas mértékű növekedésével jár 
együtt, 2022 januárjához képest a kőolaj ára 20%-kal, a földgáz ára 182%-kal nőtt. 

A fejlett országok és a feltörekvő piacok átértékelődő helyzetére utal az, hogy a GDP 
növekedésének csökkenése várhatóan sokkal nagyobb lesz a fejlett országokban, 
mint a világ többi részén. Ez különösen a világ legnagyobb, fejlett országaiban fog 
drámai gazdasági visszaesést eredményezni: az IMF becslése szerint 2023-ra az USA-ban 
várhatóan csak 1,4%-os lesz a GDP növekedése (szemben a 2021. évi 5,2%-os értékkel), 
Németországban csak 0,8%-os lesz a GDP növekedése, s az Egyesült Királyságban is csak 0,5%-os GDP 
növekedés várható 2023-ra. A fejlett és feltörekvő államok csoportján belül az IMF 2023-ra a 
legnagyobb gazdasági növekedést Kelet- és Dél-Ázsiában várja, nevezetesen Indiában több mint 6%-os 
GDP növekedést, az ASEAN-országok GDP növekedését 5,1%-ra, s Kína várható gazdasági növekedését 
4,6%-ra becsüli. Az IMF becslése szerint 2023-ra az USA-ban várhatóan csak 1,4%-os lesz a GDP 
növekedése (szemben a 2021. évi 5,2%-os értékkel), Németországban csak 0,8%-os lesz a GDP 
növekedése, s az Egyesült Királyságban is csak 0,5%-os GDP növekedés várható 2023-ra. A fejlett és 
feltörekvő államok csoportján belül az IMF 2023-ra a legnagyobb gazdasági növekedést Kelet- és Dél-
Ázsiában várja, nevezetesen Indiában több mint 6%-os GDP növekedést, az ASEAN-országok GDP 
növekedését 5,1%-ra, s Kína várható gazdasági növekedését 4,6%-ra becsüli.  

Ezek az adatok is alátámasztják a világgazdaság térszerkezeti változásának azt a 
tendenciáját, hogy a világgazdaság termelési és növekedési súlypontja egyre 
inkább áttevődik Kelet-, Délkelet- és Dél-Ázsiára, s a tágabb értelemben vett 
csendes-óceáni erőtérre. Valószínűsíthető az, hogy az angolszász (globális 
világpiaci szinten szerveződő) világgazdasági rendszer mellett kialakul egy ázsiai új 
gazdasági rendszer, amely – az angolszász globális világgazdasági rendszerrel 
szembeni érdekkülönbségek miatt – sokkal inkább a saját megarégiójára és 
különösen az ezen belüli vállalati értéktermelési láncolatokra, valamint az ezekhez 
kapcsolódó, az ázsiai országok kulturális/társadalmi adottságai alapján szerveződő 

https://www.weforum.org/agenda/2019/09/ranked-megaregions-driving-global-economy/
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/ranked-megaregions-driving-global-economy/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://unctad.org/global-crisis
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
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pénzügyi rendszerre fog korlátozódni. Mindez teljes egészében megfelel annak az 
elméleti következtetésnek, hogy a feltörekvő piacok gazdasági/politikai 
érdekszférájukat még nem globális, hanem „csak” nagytérségi, megaregionális 
térségi szinten szervezik. Ennek a geopolitikai értelemben vett „birodalmi 
gondolkodásnak” a kiemelt eleme a regionális nagyhatalom, regionális tudományi 
megfogalmazásban regionális pólus jelenléte, amely már saját nagytérségi 
közvetlen környezetére nézve gazdasági és politikai domináns erővel rendelkezik. 
Ugyanakkor alapvető kérdés az is, hogy a feltörekvő piacok adott földrajzi területre 
vonatkozó gazdasági érdekszférája mennyiben jelent politikai hatalmat is, 
nevezetesen a regionális hatalmak geopolitikai és geoökonómiai stratégiái 
mennyiben állnak közvetlen kapcsolatban egymással. 

A jelenlegi orosz-ukrán háború nyomán ismét megerősödött az atlanti szövetség, a 
NATO-n belüli katonai együttműködés, s főleg az Egyesült Államok (valamint a 
NAFTA utódszervezete a USMCA regionális integráció1) és az Európai Unió közötti 
gazdasági kapcsolatok, amelyek Donald Trump elnökségi időszakában a 
mélyponthoz közeli állapotba jutottak. Mivel az Oroszország elleni gazdasági 
szankciókhoz nem csatlakoztak a feltörekvő piacok, így az Oroszország 
világgazdasági izolációjára irányuló nyugati szankciók nem csak a Nyugat és 
Oroszország között, hanem a Nyugat és a Nyugaton kívüli világ, angolszász 
diplomáciai kifejezéssel élve a Globális Dél (Global South) között is egy új „gazdasági 
vasfüggöny” kialakulását eredményezte/eredményezheti.  

A jelenleg formálódó többpólusú világgazdaság: tények, 
tendenciák és kérdőjelek 

A jelen időpontban (2022 október) immár közel 8 hónapja tartó háború, s az 
Oroszország elleni – soha korábban nem tapasztalt – gazdasági szankciók nyomán 
egyre inkább egyértelműbb, hogy a világnak már nincs visszatérése a háború előtti 
világgazdasági és világpolitikai rendhez. Amíg a háború előtt csak elméleti kérdés 
volt az, hogy milyen módon fog kialakulni egy új többpólusú világ, addig a 2022. év 
ezt az elméleti kérdést gyakorlattá változtatta, s a többpólusú világ kialakulása 
ténylegesen is megkezdődött. 

Az 1990-es évtizedtől, az USA/angolszász világ által uralt unipoláris világpolitikai 
rendjében és a világgazdaság felgyorsuló globalizációjának időszakában a 
geoökonómia volt fölényben a geopolitikával szemben, a nagyhatalmi 
érdekérvényesítés elsődlegesen gazdasági úton zajlott. Ugyanakkor már az 1990-es 
évtizedtől vitakérdés volt az, hogy ténylegesen mennyire globális a világgazdaság, 
mennyire meghatározó a globális világpiaci térségi szint. Sőt a 2008-as pénzügyi 
válság után, s majd az utóbbi évek Covid-19 válsága nyomán a világpiac egyre 
inkább a megarégiók/nagytérségi erőterek szintjén szerveződött, főleg azért, mert 
az általános bizonytalanság időszakában a globális értéktermelési láncolatok 
helyett a kisebb földrajzi távolságon belüli vállalati értéktermelési láncolatok, 
regionális vállalati szerveződési szempontok kerültek előtérbe. Így már a 2022. évi 
háború előtt is a világgazdaság olyan többpólusú rendszerként szerveződött, 

 
1 A NAFTA utódszervezetének, az USMCA (USA-MEXICO-CANADA) regionális integráció 
megalapításáról szóló szerződést 2018. november 30-án írta alá a három ország elnöke. A 
szabadkereskedelmi övezet 2020 július elsején lépett életbe, s ezzel a NAFTA megszűnt. 
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amelyben a globális és megaregionális térségi szintek egyszerre és egyidőben 
voltak jelen. 

Az angolszász világ orosz/ukrán háborúra adott válasza értelmezhető úgy is, mint 
az unipoláris világpolitikai rendszer gazdasági válasza, amelynek célja Oroszország 
világgazdasági izolációja. De a nyugati világ gazdasági szankciói Oroszországot 
csakis az angolszász világgazdasági rendszertől izolálják, s mindezzel az unipoláris 
világpolitikai rend hozzájárul ahhoz, hogy még inkább többpólusú legyen a 
világgazdasági rendszer, s ez egyben megkérdőjelezi a globális világpiac lényegét 
és fennmaradását is. A Nyugat általános véleménye és várakozása szerint az orosz 
gazdaság nem éli túl a szankciókat. Ugyanakkor a 21. század világában Oroszország 
teljes gazdasági izolációja totálisan abszurd cél a Nyugat részéről, mivel a világ 
legnagyobb területű, hatalmas természeti erőforrásokkal rendelkező országa 
képes az önellátásra mind a nyersanyagok, mind az élelmiszerek terén. 
Megítélésem szerint, a háború várható 2023. évi lezárásától kezdve kb. 1-2 éves 
időtartamban képzelhető csak el a teljes orosz gazdasági izoláció, ezt követően a 
világpiac fogja kikényszeríteni a nyugati szankciók enyhítését. Prognózisom szerint 
az orosz gazdaság az angolszász világgazdaságtól való izoláció állapotában is fenn 
fog maradni a következő min. 1-2 évben, s így nem is prognosztizálható az orosz 
gazdaság rövid távú összeomlása. De az is tény, hogy Oroszország nyugati 
technológiáktól való függése nagyon erős, s az orosz gazdaság túlélésének 
legfontosabb kérdése az lesz, hogy Kelet-Ázsiából és a Közel-Keletről tudja-e majd 
Oroszország pótolni a fejlett technológiai eszközöket és magát az orosz gazdaságot 
át tudják-e majd állítani egy K+F-intenzív fejlesztési pályára. Bár ez már egyre 
kevésbé gazdasági kérdés, sokkal inkább annak a kérdése, hogy az orosz 
társadalom meddig van bizalommal a jelenlegi politikai vezetés iránt. A 
szeptemberi kötelező katonai mozgósítási törvény ezt az orosz társadalmi bizalmat 
teszi próbára, s remélhetőleg az orosz politikai vezetést is a háború mielőbbi 
lezárásának irányába mozdítja majd el. 

Vitathatatlan tény, hogy ténylegesen akkor alakul át a világgazdasági rendszer 
többpólusúvá, ha maga a nemzetközi pénzügyi rendszer is többpólusúvá válik. Bár 
a nemzetközi kereskedelem, a nemzetközi tőkeáramlások legalább annyira 
regionális szinten szerveződnek, mint globális szinten, de jelenleg a nemzetközi 
pénzügyi piacok azok, amelyek leginkább a globális világpiachoz kötődnek. 
Napjainkban még kizárólagos az USD alapú nemzetközi pénzpiac annak ellenére is, hogy az 
USD szerepe a nemzetközi fizetések terén csökken, s a jüan szerepe a nemzetközi valutatartalékok 
terén fokozatosan nő. Ugyan Oroszország és Kína együttműködése az új alternatív 
SWIFT-rendszerek kidolgozására egyre erősödik, s az egyes országokon belül már 
működik is, de ezeknek még nincs nemzetközi szerepe. Jelenleg reális 
alternatívának az tűnik, hogy az USD/euró angolszász pénzügyi rendszer mellett 
kialakul egy új, feltételezhetően CNY (kínai jüan, renminbi) alapú ázsiai pénzügyi 
rendszer, de ez még erősen függ Kína ázsiai térségen belüli szerepétől. Továbbá 
kérdéses az is, hogy a kelet-ázsiai térség erős, az USA szövetségeseinek tekinthető 
gazdasági hatalmainak (Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland) milyen lesz a 
viszonya Kínához és az új, most formálódó ázsiai pénzügyi rendszerhez. Mivel a 
nemzetközi pénzpiacnak is a bizalom az egyik legfontosabb alapja, így igen 
nehezen előre jelezhető az, hogy milyen lesz a nemzetközi pénzvilág bizalma ezen 
új ázsiai pénzügyi rendszerhez. 

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/06/01/blog-dollar-dominance-and-the-rise-of-nontraditional-reserve-currencies
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A többpólusú világgazdasági rendszer területi szerveződése terén két pólus és az 
ezekhez kapcsolódó gazdasági erőterek kialakulása prognosztizálható. Az 
angolszász világgazdasági megarégió alapja az USA és az USMCA (a NAFTA 
utódszervezete, amely 2020 július elsején lépett életbe) regionális integráció, 
valamint az Európai Unió. Az ázsiai világgazdasági megarégió valószínűleg a 2022. 
január elsején életbe lépett RCEP (Regional Comprehensive Economic 
Partnership) regionális integráció alapján fog szerveződni. Az RCEP szerveződését 
alkotó 15 ország összesítve a világ összes GDP-jének 30%-át adja, s ez alapján és 
külkereskedelmi fontossága szerint is jelenleg a világ legnagyobb gazdasági 
integrációja. Még nem igazán előre jelezhető e két megarégió közötti várható 
kapcsolat, mivel az USA és Kína a világ két legnagyobb nemzetgazdasága, s e két 
ország egyben egymásnak is a legnagyobb piacait jelenti, vagyis gazdaságilag 
egymásra utaltak. 

A világgazdaság szerkezeti átalakulásának alapvető kérdése az is, hogy a két 
meghatározó világgazdasági pólus (USA és Kína) által vezetett világgazdasági 
megarégiók közötti területek, vagyis az új világgazdasági vákuum területek melyik 
pólus felé fognak irányulni, vagy saját maguk fognak-e gazdasági területi 
szerveződést létrehozni. Képes lesz-e a közeljövőben Oroszország új világgazdasági 
pólussá válni? Ahhoz, hogy Oroszország a közeljövőben is nagyhatalom legyen 
elengedhetetlen, hogy e világgazdasági vákuum területen saját regionális 
térszerveződést alakítson ki. Figyelembe véve azt, hogy India várhatóan 
világgazdasági pólus lesz, s így a dél-ázsiai térséget integrálni fogja és azt is, hogy 
Délkelet- és Kelet-Ázsia Kína gazdasági érdekszféra területe, egy új Oroszország 
által vezetett és szervezett területi integráció kialakítása dél felé, Közép-Ázsia és a 
Közel-Kelet felé, s ezen keresztül Afrika irányába képzelhető el. 

A közeljövőnk egyik legnagyobb kérdése az, hogy a jelenleg formálódó többpólusú 
világgazdaság ki fogja-e kényszeríteni egy többpólusú világpolitikai rend 
kialakulását. Mivel a világgazdasági folyamatok alapfeltétele a biztonság, így a 
többpólusú világgazdaság alapkövetelménye egy regionális biztonsági rendszer 
kialakítása. Elméletileg is kérdés az, hogy létezhetnek-e egymás mellett, 
horizontálisan lévő regionális biztonsági rendszerek, s várhatóan ezek hogyan 
fognak hierarchikus módon szerveződni. Ugyanakkor az egymás mellett lévő 
regionális biztonsági rendszereknek együtt kell majd működni, kiemelten a Föld 
egészét érintő, nem csak az egyes pólusokhoz kötődő folyamatok (pl. 
éghajlatváltozás, Covid-19 és más pandémia, terrorizmus) közös megoldásának 
érdekében. Véleményem szerint a jelenleg alakuló többpólus világgazdasági 
rendszer várhatóan ki fogja kényszeríteni egy új világpolitikai rend kialakulását, de 
ez nagyon hosszú távú folyamat. Valószínűleg a közeli jövőben egymás mellett 
egyidőben fog létezni az angolszász unipoláris világpolitikai rend, a többpólusú 
világgazdasági rend, és a pólus nélküli, a Föld egészét érintő folyamatok. 
Mindennek eredménye rövid távon egy rendkívül instabil és kockázatos átmeneti 
világrend lesz.  

https://rcepsec.org/
https://rcepsec.org/
https://rcepsec.org/
https://rcepsec.org/

