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Főnix a kalitkában?  
Az orosz külpolitika elmúlt tíz éve
Deák András György

Az idén volt a tizedik évfordulója a NATO szerbiai bombázásainak. Visszate-
kintve talán ez az esemény jelentette az orosz külpolitika 1991 utáni történeté-
nek mélypontját. Az orosz elit minden csoportja, kivétel nélkül több-kevesebb 

vehemenciával elítélte az akciót ugyanarra az okra hivatkozva: annak megindításakor 
Oroszország véleményét, érdekeit semmibe vették. Moszkva nemcsak kisemmizve, 
megalázva, de egy számára fontos európai kérdésben izolálva és egyedül találta magát, 
sötét perspektívát felrajzolva a jövőről. Nem véletlenül a nem sokkal később hatalomra 
jutó putyini kurzus nemcsak az ország önbizalmának, presztízsének a helyreállítását 
tűzte ki célul, de az új nemzetközi rendbe való méltó beilleszkedést és az elszigeteltség-
ből való tartós kitörést is az egyik legfőbb napirendi ponttá tette.

Ehhez képest, ha ma megvizsgáljuk az orosz külpolitikát, az egyik legfőbb egybe-
vágó elem a partnerek hiánya, Moszkva relatív izolációja. Különös jelenség ez annak 
a fényében is, hogy az orosz elit önbizalma össze sem hasonlítható a tíz évvel ezelőtti 
helyzettel, kondíciói, lehetőségei és a döntéshozatal belső feltételrendszere látványosan 
javultak az elmúlt időszakban. Mindennek fényében talán nem indokolatlan feltenni 
azt a kérdést, hogy vajon mennyire strukturális ez az elszigeteltség, milyen mértékben 
lehet a külső és belső feltételrendszer változásával párhuzamosan annak oldódásával, 
netalán fokozódásával számolni. 

Bizonyos mértékig szimbolikus, hogy a putyini korszak legfontosabb cezúráját, a 
2003–2004-es időszakot hagyományosan két meghatározó eseményhez kötik. Ezek 
egyike Hodorkovszkij letartóztatása, a Jukosz-ügy, illetve tágabb politikai keretbe he-
lyezve a jelcini időszakból hátramaradt, javarészt oligarchikus kötődésű csoportok po-
litikai pozícióinak végleges elvesztése. Nem kizárva a jelenség nemzetközi aspektusait, 
ez az autoriter fordulat jobbára a putyini Oroszország belső fejlődésének terméke volt. 
Ezt követően a putyini gárda szinte az összes fontosabb gazdasági, politikai pozíciót el-
foglalta, jelentősen átalakítva Moszkva magatartásának szinte összes aspektusát. Nem 
volt kivétel ez alól a külpolitika sem. A jelcini korszakban a külvilágra és a nemzetközi 
ambíciókra ható legfőbb determinációt mindig is a belső erőviszonyok képezték, ez 
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legfeljebb csak részlegesen változhatott Putyin időszakában. Ugyanakkor nem elha-
nyagolható a másik, a nemzetközi kondíciók drámai romlását hozó folyamat jelentő-
sége, a színes forradalmak, tágabban az amerikai külpolitika konfrontatív fellépésének 
szerepe sem. A Bush fémjelezte és azzal kétségtelenül sodródó európai fővárosok ma-
gatartásának Moszkva szempontjából talán legfájóbb eleme éppen az volt, hogy miköz-
ben deklaratív módon semmibe vette a meglévő orosz érdekeket, semmilyen pozitív 
víziót nem kínált a Kreml számára. Nyilvánvaló, hogy a másfél évtizeddel korábban 
szinte minden korábbi nagyhatalmi eszközét elvesztett, újból felemelkedő és revizio-
nista orosz diplomácia felé a létező legrosszabb külső üzenetet fogalmazta meg a külvi-
lág. Ösztönzők hiányában, nyitott konfliktusok mellett értelemszerűen éppen Moszkva 
rivalizálós, revansista és adott helyzetekben destruktív ambíciói erősödtek fel.1

Nem meglepő, hogy a putyini külpolitika megértésekor az iskolák közötti legfőbb 
vízválasztó annak endogén, illetve exogén tényezőkkel való magyarázata. A kérdés 
annyiban nem akadémiai, hogy javarészt ez dönti el, hogy a nemzetközi környezetből 
érkező különböző, adott esetben kooperatívabb üzenetek milyen fogadtatásra lelnek 
Moszkvában, csakúgy, mint hogy a belső feltételrendszer romlása mennyiben és mi-
lyen módon módosítja Oroszország magatartását. Ugyanakkor a kérdésfeltevés ilyen 
módja annyiban mesterkélt, hogy az orosz külpolitika emlékezetébe és reflexeibe nyil-
vánvalóan mind a két eseménysor beleivódott. A belső érdekrendszerek és azoknak az 
új elit által való felfogása az új helyzetben meglehetősen konzisztens egységet alkot, 
amelyből nem lesz könnyű kimozdítani az orosz–nyugati relációt. Ugyancsak joggal 
feltételezhető, hogy a 2004 utáni orosz nagyhatalmi tudatban a demokráciaterjesztés 
amerikai gyakorlata és az európai fővárosok arra adott reakciói mélyen rögzültek, és 
ennyiben bizonyos mértékig rendszeralkotó jellegű, aligha törölhető ki onnan egyha-
mar. Végezetül nem árt figyelembe venni a szereplők artikulált külpolitikájától füg-
getlen, hosszú távú trendeket. Az elmúlt évtizedben meglehetősen sok olyan korábbi 
folyamat éreztette a hatását, amelyek jelentősen megváltoztatták, és a jövőben is mó-
dosítani fogják ezt a viszonyrendszert. A 150 dolláros olajár, az EU keleti politikájának 
megjelenése és intenzifikálódása vagy akár az afganisztáni fundamentalista fenyegetés 
prolongálódása és a csendes kínai befolyásépítés mind-mind olyan tényezők, amelyek 
részben vagy egészben kívül állnak az említett kettős koordináta-rendszeren.

Főnix újra – kicsit másként

A 2000-ben hatalomra jutó Putyin mind a kondíciók, mind presztízs és pszichológiai 
szempontokból siralmas állapotú Oroszországot örökölt. A moszkvai vezetés Gorba-
csov hatalomra jutása óta első alkalommal volt kénytelen átfogóan és körültekintően 
felmérni az ország valós lehetőségeit és azt tekintetbe venni külpolitikájának tervezése-
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kor. Ebben a vonatkozásban Moszkva kétségtelenül gyenge és kiszolgáltatott volt, ami 
a putyini periódus elején feltétlenül egy alkalmazkodóbb és együttműködőbb straté-
giai magatartást tett szükségessé. Az elmúlt évtized azonban épp az erőforrások vonat-
kozásában hozta a legnagyobb áttörést. A putyini korszak azonban nem egyszerűen a 
belső eszközök jelentős bővülését hozta magával, hanem azok felhasználási módjának, 
a külpolitika érdekfelfogásának változását is magában hordta. Kérdéses persze, hogy 
az erős Oroszország mennyire áll determinisztikus kapcsolatban egy önállóbb nagyha-
talmi pólus kiépítésére törekvő moszkvai ambícióval. Mindazonáltal míg a putyini első 
ciklusban a növekvő erőforrások még a Nyugathoz való óvatos közeledésként, annak 
feltételeit javító instrumentumokként értelmeződtek, addig az utóbbi öt évben ez már 
nem feltétlenül igaz. Ebben a vonatkozásban a mai orosz külpolitika konzisztenciáját 
súlyos hiba lenne lebecsülni, sőt feltehetően az azt képviselő elit egységesebb volta mi-
att épphogy stabilabb jelleget hordoz, mint az ingatag belső koalíciókon nyugvó korai 
putyini kurzus. Ebben a fejezetben megpróbálom néhány vonásában bemutatni ezt az 
„új külpolitikai egyensúlyt”, és feltárni annak néhány gyengeségét.

Az orosz nagyhatalmi politika egyik fontos alaptézise a gazdaság működőképes-
ségébe és fokozott növekedési perspektívájába vetett bizalom. Putyin – a szovjet ha-
gyományoktól nem idegen módon – a GDP egy évtized alatti megduplázását tűzte ki 
célul, míg Moszkva az utóbbi időben a világ legnagyobb öt gazdasága közé kíván ke-
rülni. Ebben a vonatkozásban a két putyini ciklus kétségtelen siker, Oroszország elmúlt  
30 éves történelmének egyik legdinamikusabban növekvő korszakát tudhatja maga 
mögött. Ha részletesebben górcső alá vesszük a belső gazdaságpolitikai vitákat, kide-
rül azonban, hogy ez az önbizalom távolról sem mentes az aggályoktól. A vásárlóerő-
paritáson mért globális GDP vonatkozásában Oroszország 1998-ban érte el a mélypon-
tot. Az akkori, 2,5 százalék alatti értékhez képest 2007-re szerény javulást mutatott,  
3,18 százalék tornászva fel globális részesedését. Fontos megjegyezni, hogy ez még 
mindig kevesebb, mint az 1992-es 4,2 százalék, tulajdonképpen az 1994-es év mutató-
jával egyezik meg.2 Ez a durván egy „afrikányi” GDP mindössze hetede az amerikai 
mutatónak, és 3,5-szer kisebb, mint a kínai nemzeti össztermék (l. 1. táblázat). 

Ez az orosz vonatkozásban kétségtelenül hízelgő összehasonlítás – folyóáras dollár-
ban számítva Moszkva helyezése némileg rosszabb lenne – látszólag nem teszi irreálissá 
a hivatalos orosz célkitűzést, a legnagyobb öt közé kerülést. Ugyanakkor érdemes figye-
lembe venni, hogy az 1998-as mélyponton is még a 10. hely illette meg Moszkvát, leg-
alábbis relativizálva az átlagosan hétszázalékos orosz gazdasági növekedés sorsfordító 
jellegét. Ellenkezőleg, az elmúlt tizenöt év ilyen értelemben viszonylag szerény elmoz-
dulása azt jelzi, hogy az ilyen aggregált mutatók vonatkozásában az orosz teljesítmény 
meglehetősen stabil, és attól lefelé vagy felfelé csakis komplexebb fejlődésbeli áttörések 
révén lehet elmozdulni. Ilyen például Kína, amely 1980 óta megötszörözte részesedését, 
vagy az EU, amely súlyának mintegy ötödét vesztette el ugyanennyi idő alatt.
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1. táblázat: A tíz legnagyobb gazdaság (2006, PPP GDP,  százalék)
1. Amerikai Egyesült Államok 21,93
2. Kína 10,60
3. Japán 6,78
4. Németország 4,44
5. India 4,40
6. Nagy-Britannia 3,35
7. Franciaország 3,25
8. Oroszország 3,11
9. Olaszország 2,84

10. Brazília 2,81

Forrás: IMF, http://www.econstats.com/weo/V012.htm

Ugyancsak bizonyos kétségek férhetnek ezen részesedés hosszabb távú fenntartha-
tóságához. A nemzeti össztermék vonatkozásában az első húsz ország közé lényegé-
ben csak fejlettség vagy népességszám révén lehet „bejutni”. Klasszikus, jobbára nyers-
anyagexportőr állam a nagy lélekszámú Iránt leszámítva nincs közöttük. Oroszország 
mind romló demográfiai mutatói, mind energiapiaci kitettsége, monokulturális vonásai 
miatt a volatilisebb kategóriába tartozik. A szélsőségesen monokulturális, exportfüggő 
Szaúd-Arábia 1982 és 1987 között, a drasztikus olajáresés idején például nemzeti össz-
terméke csaknem ötödét vesztette el, a többi főbb termelő is lényegében véve stagnált 
ebben az időszakban. 

Ennyiben nem érdemes „orosz gazdasági csodára” számítanunk. Moszkva egy sérü-
lékeny, de korlátozott fejlődési képességeket mutató posztszovjet gazdasággal rendel-
kezik, amelyet kiegészít egy, a nemzetgazdaságon egyre elhatalmasodó energiaszektor. 
Jó eséllyel Oroszország stabilan meg tud kapaszkodni a „nagyobb európai gazdasá-
gok” szintjén. Amit a putyini rendszer valóban felmutathat, az az 1998-as államcsőd 
tapasztalatán nyugvó, szigorú tartalékolási politika, amelynek révén a posztszovjet 
országokhoz képest kirívó példaként képes külső segítség nélkül fenntartani szűken 
értelmezett makrogazdasági stabilitását. Az orosz makropénzügyi helyzet azonban fo-
kozott mértékben a nemzetközi nyersanyagárak és a belső tartalékok függvénye, ami 
valamennyire garantálja, „bebetonozza” az orosz GDP nemzetközi arányát. Ha nő a 
világgazdaság, Moszkva is képes arra, de hosszabb távú depresszió esetén periferiális 
sérülékenysége fokozott mértékben jelentkezik. Az orosz növekedés nem autonóm, 
mint a kínai vagy az indiai. Ez a világgazdasági beágyazottság egy laza és bizonyos ér-
telemben „kegyetlen” formája, amelyet ha az orosz vezetés az utóbbi időben elfelejtett 
volna, akkor a mostani válság feltehetően majd emlékezteti rá. 

Ebben a vonatkozásban egy reális mérlegelés nyilvánvalóan nem is annyira az agg-
regát értékére, hanem minőségére kell hogy vonatkozzon. Az orosz gazdaság kétség-
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telenül legmeghatározóbb folyamata a szénhidrogén-ágazat jelentőségének drámai 
növekedése az elmúlt tíz év folyamán. Míg a kilencvenes években az olaj-, olajtermék- 
és gázexport a teljes kivitel nagyjából 40 százalékát adta, addig ez az érték 2006-ra  
60 százalék fölé kúszott.3 A teljes nemzetgazdaság becslések szerint 20-25 százalékát 
adják ezek az iparágak. Az innen származó közvetlen adó- és vámbefizetések a korábbi 
egynegyedről 2005-re megközelítették a központi költségvetés felét, a GDP csaknem 
12-14 százalékát. Fontos megjegyezni, hogy a növekmény korántsem csupán a nemzet-
közi árhatás, hanem részben a növekvő termelés és export eredménye is. A kilencve-
nes évek vége óta az olajtermelés volumene mintegy 60 százalékkal, a földgáztermelés  
15 százalékkal gyarapodott, és mindez többnyire a kivitelben csapódott le. Ez a függő-
ség erősödésének minőségileg új foka. Noha nem éri el a klasszikus arab olajtermelők 
szélsőséges szintjét – Szaúd-Arábiában vagy Algériában a GDP több mint 40 százaléka, 
a kormányzati bevételek és az export 80-90 százaléka származik ezekből a forrásokból 
–, de nagyon is megközelíti azt. Oroszország ma már Irán vagy Norvégia csoportjába 
sorolható, amelyek gazdaságára és politikai viselkedésére kimutathatóan nagy hatás-
sal volt a területükön található nyersanyagkincs. 

Az energiaágazat intézményesülése az orosz bel- és külpolitikában nem a putyini 
korszakban kezdődött. Csernomirgyin, a gázipari monopólium korábbi vezetője 1992 
és 1998 között végig miniszterelnök volt, míg szinte az összes mérvadó oligarcha szer-
zett valamilyen járadékos iparágat 1995 után. Ehhez képest a putyini első ciklusban 
az ágazat statisztikai értelemben vett jelentőségének növekedése ellenére is csökkent 
ezen csoportok politikai reprezentációja. Leszámítva a Dmitrij Medvegyev fémjelezte 
Gazpromot, a putyini gárda egyik csoportja sem fért hozzá közvetlenül ezekhez az 
erőforrásokhoz, bár már érdemben uralták a napi politikai döntéshozatalt. Ennyiben 
az olajipar és kisebb mértékben a gázipar 2004-ben kezdődő megregulázása még vi-
szonylag csekély „lobbizajt” mutatott. A putyini gárda kedvezményezett csoportjai a 
létező vagy potenciális nacionalizáció égisze alatt foglalták el pozícióikat, és ekkor még 
keveset törődtek az ágazati politikával. A szektor különálló szabályozása érdemben 
ekkor kezdődött, és meglehetősen racionális jelleget öltött. 2007 környékére ez a kor-
szak lezárult, és a putyini gárda képviselői ambiciózus módon kezdték el átalakítani az 
iparágat. Remekül példázza ezt a folyamatot a Jukosz-ügyet a háttérből irányító Igor 
Szecsin Rosznyeft igazgatótanács-elnök energetikai és ipari miniszterelnök-helyettesi 
kinevezése a Putyin-kormányban.

Mindez azt is jelenti, hogy az energiaipar magas szintű politikai beágyazódása újból 
helyreállt. Tulajdonképpen a 2000 és 2004 közötti időszak volt abnormális, mivel ekkor 
a szénhidrogénipart uraló csoportok csak nagyon áttételesen bírtak politikai pozíciók-
kal. Bár a szénhidrogén-ágazat jelentősége az orosz gazdaságban ekkor indult drámai 
növekedésnek, a járadékvadász stratégiák csak nagyon közvetve érvényesültek a kül-
politikai magatartásban, hiszen a politika stratégiai döntéseire a szénhidrogén-szektor 
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haszonélvezői csak korlátozott hatással bírtak. Ezt követően a gazdasági és politikai 
képviseletek közti átfedés helyreállt, mára a putyini energiapolitika szereplői szinte 
kivétel nélkül erős állami háttérrel bírnak. A közvetlenül az erőszakszervezeteket fel-
ügyelő csoportokat leszámítva nem is igazán található olyan mérvadó államigazgatási 
klán, amelynek ne lennének energiaipari érdekeltségei. Dmitrij Medvegyev, a putyini 
gárdából a legkorábban az energiaiparba delegált politikus felemelkedése ennyiben 
szimbolikus. Ez azt is feltételezi, hogy a hagyományos termelői-gazdasági érdekek 
egyre inkább érvényesülnek az orosz külpolitikában, az „energia-külpolitika” egyre 
inkább a klasszikus termelő-fogyasztó párbeszéd vonásait veszi fel. Ez egy jól behatá-
rolható minőségi tényező, és nagyban csökkenti az ideológiai megfontolások súlyát a 
külkapcsolatok egészében – még ha nem feltétlenül okozza is azok javulását.

Oroszország az elmúlt negyven évben nem viselkedett hagyományos termelőként. 
A világtermelésben betöltött jelentős szerepe ellenére sem kísérelte meg érdemben 
befolyásolni a világpiaci árakat, gyakran ideológiai megfontolásokból nem helyezte 
szerepét biztonságpolitikai vagy külpolitikai kontextusba. Tulajdonképpen egyszerű, 
semleges gazdasági kérdésként tekintett energiaipari jelentőségére, üzleti szereplői leg-
feljebb downstream terjeszkedést folytattak külföldön. Ez a magatartás sem az importőr, 
sem a nagyobb exportőr országokra nem jellemző. Az Egyesült Államok, Kína, Japán 
vagy Szaúd-Arábia külpolitikájában meghatározó és közvetlenül érvényesülő szerepet 
játszik az energia. Ebben a vonatkozásban napjaink Oroszországa kapcsán nem az a 
kérdés, hogy politikai alkuk tárgyává válik-e az orosz energetika, hanem inkább az, 
hogy ez milyen kontextusban fog bekövetkezni.

A második putyini ciklus ebben a vonatkozásban is vízválasztó. 2004-ig Moszkva 
mintegy lebegtette energetikai erőforrásainak valamilyen fokú integrálását a nyugati 
rendszerekbe. Szimbolikus pillanata volt ennek az attitűdnek a harmadik legnagyobb 
orosz olajvállalat, a TNK felének a BP-nek való eladása 2003-ban. Azonban amennyiben 
ez a politikai-üzleti ambíció hiányzik, értelemszerűen felmerül az orosz energetika más 
kontextusban, más koalíciókban való pozícionálása. A termelő-fogyasztó párbeszéd ha-
gyományosan az egyik legösszetettebb kapcsolat a nemzetközi rendszerben. Nagyon 
ritka, hogy a két fél – főleg ha jelentős globális részesedésekkel bír – a szűken értelmezett 
energetikán belül kiegyezésre jusson. Ebben a vonatkozásban az európai és amerikai 
ajánlat Moszkva irányában, miszerint fejlett technológiákért cserébe folytatnának vala-
milyen összehangolt fejlesztéspolitikát, aligha kielégítő orosz szemszögből. Ez egyrészt 
azt feltételezi, hogy Moszkva fenn kívánja tartani exportnövekedési ütemét – ez már 
önmagában is komoly együttműködési szándékról tenne tanúbizonyságot – másrészt, 
hogy nem képes önállóan megújítani saját termelési bázisát. Valójában a helyzet az, hogy 
az orosz növekedési ambíciókhoz – legalábbis a mai keretfeltételek között – erős kétsé-
gek férnek, míg az olaj- és a gáztermelés esetében is a technológiai, pénzügyi ráutaltság 
bár létezik, de nem éri el azt a szintet, ami mellett stratégiai szintű engedményeket le-
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hetne kiharcolni. A nemzetközi tapasztalat azt bizonyítja – például szélsőséges esetben 
a harminc éve nyugati technológiai-tőkebojkott alatt álló Irán vonatkozásában –, hogy 
kellő elszántság esetén a termelési szintek önerőből is stabilizálhatók. 

Ha pusztán az energiapiaci szempontokból tekintünk az orosz magatartásra, sok-
kal indokoltabb a termelői együttműködések, adott esetben az OPEC-hez való viszony 
szempontjából vizsgálni a kérdést. Az OPEC-kel a gorbacsovi korszak ad hoc együttmű-
ködését leszámítva csak mintegy tíz éve kezdődött el egyfajta komolyabb egyeztetés. 
A kartellel való kooperáció potenciális gazdasági alapjai viszonylag világosak, míg po-
litikai-kulturális mozgatórugói még mindig némileg amorfak. Mindazonáltal az olcsó 
olajárak és a nemzetközi elszigeteltség, a Nyugattal való konfliktusos légkör egyértel-
műen kedvez bizonyos fokú, legalább formális harmonizációnak. Ezt a folyamatot az 
utóbbi években érdemben fékezte a dinamikus termelésbővülés és az ezzel párhuzamos 
árkonjunktúra. Racionális érvek szóltak amellett, hogy az OPEC-kel való tárgyalásokat 
a maximális termelési szintek mellett érdemes megkezdeni. Az összesített orosz olaj- 
és olajtermékexport 1999 és 2007 között megduplázódott, nem hagyva kétséget a felől, 
hogy ezt a dinamikát nem érdemes külsőleg korlátozni, azonban már a putyini első 
ciklus alatt is komoly szakmai és politikai viták zajlottak ezen növekedés ésszerű hatá-
rairól. Bár hivatalos fórumokon ilyen szándék nem dokumentálható, de nyomós érvek 
szóltak a 10 millió barrel/nap szint körüli stabilizációról és az azon túl történő növekedés 
veszélyeiről.4 Ennyiben nemcsak a képességek, de az ambíciók szintjén is feltételezhető, 
hogy a központi gazdaságpolitikusok egy jelentős hányada nem termelési, hanem vi-
lágpiaci részesedési célokat követne, feltételezhetően a globális felhozatal nyolcadához 
vagy a szaúdival egyenlő szinthez kötve az ágazat termelését. Nyilvánvalóan a mostani 
bizonytalan keresleti és árviszonyok ezt a tábort fogják erősíteni, és növelik az orosz 
nyersanyag-politika újragondolásának valószínűségét. A viszonylag magas önköltségű 
és befektetésigényes orosz termelési struktúra mellett nehezen kezelhető nemzetgazda-
sági kockázatokat jelent a termelési szintek felső „nyitva hagyása”.

A kérdés nyilvánvalóan megint csak az, hogy milyen belső támogatottság szerezhető 
ilyen célkitűzésekhez. Az orosz olajipar jelenleg nem rendelkezik az OPEC-kel való 
együttműködéshez szükséges intézményi háttérrel. Az orosz olajipar oligopolisztikus 
struktúrája kissé megnehezíti ezt a feladatot.5 Az a fonák helyzet állt elő, hogy ebben 
a kérdésben a putyini gárda kapzsibb, növekedést pártoló csoportjai váltak a nyuga-
ti elvárások képviselőivé, miközben az óvatosabb állami politika, vagy adott esetben 
a magáncégek – mint például a Lukoil – a termelésszűkítő, árbefolyásoló magatartás 
szószólóivá. Mindazonáltal ha az orosz fél saját keresletbiztonsági megfontolásaiból 
vezetve egy volumenvezérelt energiaipari magatartásra áll át, a nyugati–orosz kap-
csolatrendszerben az európaiaknak és az amerikaiaknak feltétlenül többet kell majd az 
„asztalra tenniük”. Ez egyfelől lehet fokozott nyomás az orosz belső perifériára, legfő-
képpen Közép-Ázsia „leválasztása”, új exportútvonalak kiépítése és termelésbővítés 
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révén. Kína viszonylag sikerrel versenyezteti Oroszországot Kazahsztánnal és Türk-
menisztánnal, meglepő együttműködést kicsikarva Moszkva részéről. Ezt a stratégiát 
– függetlenül annak valós jelentőségétől a világpiaci helyzetre – feltétlenül érdemes 
legalább politikai szinten lebegtetni. Másfelől pedig egy együttműködőbb orosz állás-
pont kialakítása végett kénytelenek lesznek a nyugatiak egyéb, biztonsági és külpo-
litikai kérdéseket is bevonni a tárgyalásokba. Ez legfeljebb az ilyen magatartást még 
érdemben nem kialakító európai államok egy része számára újdonság, az Amerikai 
Egyesült Államok immár több mint fél évszázada ilyen aggregált politikát folytat a 
Perzsa-öböl térségében. Természetesen ez rossz hír az orosz ellátástól függő, kis helyi 
értékkel bíró közép-európai államok számára, de hiba lenne ezekhez a realitásokhoz 
nem alkalmazkodniuk.

Hagyományosan lekicsinylő a nyugati szakirodalom az orosz tranzit- és piacdiver-
zifikációs törekvések vonatkozásában. Amennyiben pusztán statisztikai és szűken vett 
gazdasági kérdésként tekintünk erre, ez az álláspont helytálló. A nem FÁK-országokba 
irányuló orosz szénhidrogénexport több mint 90 százaléka a tágan értelmezett Euró-
pába irányul, és a következő évtizedben ezen vajmi kevés változást lehet majd esz-
közölni. Ha külpolitikai értelemben tekintünk azonban erre a problémára, némileg 
más képet kapunk. Amint azt Tatyjana Mitrova is leírta, a két putyini terminus közti 
különbség a „big pipeline” és a „big business”-ként írható le.6 Az egyik egy Európába 
irányuló exportmaximalizáló magatartást, míg a másik egy diverzifikált, az alkupo-
zíciókat erősítő profitmaximalizáló stratégiát feltételez. Márpedig ez már a gyakorlati 
megvalósítás kezdetén is aktív energiapolitikai és természetszerűleg politikai egyezte-
tést feltételez a jövendő célpiacokkal. Ez egyfajta kooperatív stratégia, csakhogy sok-
kal szélesebb körben alkalmazva. Érdemes felfigyelni arra, hogy a felemelkedő állami 
olajcég, a Rosznyeft sokkal szorosabb kapcsolatokat épített ki Kínával, mint bármelyik 
európai országgal, a Lukoil és a Gazprom Európa mellett élénk párbeszédet folytat az 
Atlanti-medence potenciális fogyasztóival, többek közt az Egyesült Államokkal. Ezek 
kimenetele persze kérdéses, de az elmúlt évtized bizonyíték arra, hogy az ilyen jelle-
gű orosz törekvések bizonyos mértékben életképesek. Az olajtranzitot forrásokat nem 
kímélve diverzifikálta Moszkva, a Távol-Keleten horribilis költségekkel új vezetéket és 
termelési bázist alakít ki. Amíg az orosz vezetés számára ez a politikai-üzleti célkitűzés 
hiteles, addig a most viszonylag kedvezményezett európai fogyasztók politikai jelentő-
sége kisebb, mint statisztikai súlyuk az exportban.

A belső iparszerkezeti változások egy másik látványos ponton is módosították a kül-
gazdasági kapcsolatokra vonatkozó politikai attitűdöt: a WTO-csatlakozás vonatkozá-
sában. A WTO-tárgyalások folyamata 2004 táján akadt el. Ennek két, a belső gazdasá-
gi helyzettől független oka Moszkva újdonsült nemzetközi izolációja és a liberálisabb 
felfogású kormánytagok szerepének csökkenése. Egy olyan gazdaságban azonban, 
ahol az ipari nyersanyagok és félkész termékek aránya a FÁK-on kívüli exportban jócs-
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kán meghaladják a 90 százalékot, és súlyuk folyamatosan nő,7 az importvámok még 
mindig meghatározó gazdaságpolitikai és bevételi instrumentumok,8 rövid távon fel-
tétlenül jelentős áldozatokkal járna egy ilyen vállalkozás. Kevés ipari csoport nyerne 
vele, viszont a hivatalos gazdaságdiverzifikációs állami politika egyértelműen igényt 
tart egy szélesebb értelemben vett protekcionista eszköztárra, és inkább annak segít-
ségével képzeli a versenyképesség javítását. WTO-csatlakozás nélkül azonban nincs 
világkereskedelmi integráció, érdemben leszűkítve többek közt az EU–orosz tárgya-
lások témakörét. Bármennyire is kritikus a nyugati közgazdaságtani szakirodalom a 
WTO-szkeptikus orosz attitűd vonatkozásában, az meglehetősen konzisztens politikai 
és gazdasági fundamentumon nyugszik, érdemben csökkentve ezáltal a nemzetközi 
izolációs fenyegetettség érzetét. Az orosz gazdaságdiverzifikációs politika inkább hor-
doz etatista-protekcionista jelleget, mintsem a versenyképességet hosszabb távon elő-
mozdító integratív tartalmat.

Leértékelődő EU és Európa

A WTO-csatlakozás folyamatának elakadása leginkább az orosz–EU kapcsolatrend-
szert érinti érzékenyen, amennyiben a reláció az utolsó, de a kilencvenes évek óta 
folyamatosan meghatározó távlati vízióját veszti el. Ennek hiányában az orosz–EU 
kapcsolatrendszer radikális átgondolásra szorul, ami kétségtelenül mindkét oldalon 
folyamatban van. Az Európai Unió számára a feladat kétségtelenül nehezebb, mivel 
Oroszország vonatkozásában szakítania kell a korábbi integratív víziókkal. A 2007-es 
„országstratégia” már nem is kalkulál ilyen kimenetekkel.9 Az új partnerségi egyez-
mény (PCA) a mai álláspontok szerint sokkal inkább egy rövidebb, stratégiai jelle-
gű dokumentum lesz, ami mellett megmarad a szerteágazó, de kétségtelenül inkább 
technokratikus intézményi rendszer. Ez a struktúra sokkal inkább feltételez valamilyen 
szintű „egyenlőséget”, hasonlót, mint amivel az EU az Egyesült Államok vagy Kína 
vonatkozásában rendelkezik. Ebben a keretben inkább előtérbe kerül az uniós szerzők 
által „stratégiai alkudozásnak”10, az orosz szerzőknél „stratégiai reciprocitásnak”11 
nevezett magatartás. Ez nélkülözi a távlati célokat, és sokkal inkább rövid távú, köl-
csönösen előnyös egyezmények elérésére törekszik. Kérdéses, hogy egy bonyolult dön-
téshozatali mechanizmussal rendelkező unió mely kérdésekben lesz képes a fennálló 
kereskedelmi aszimmetriák mellett ilyen jellegű egyezségeket tető alá hozni. 

Orosz szemszögből az EU-hoz való viszony sokkal fajsúlyosabb kérdéseket feltéte-
lez. A mostani orosz érdekrendszer mellett mind az unió jelentősége, mind a kapcsolat 
hőfoka érdemi dilemmákat vet fel. Az EU működése – nem kizárólag Oroszország-
ban – eleve jelentős frusztrációs tényező. Az orosz reálpolitika a maga perszonalizált 
stílusával nehezen tud valamit kezdeni az uniós döntéshozatal jellegével. Mint ahogy 
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azt Putyin is megfogalmazta: „A helyzet az, hogy nincs kivel beszélnünk, minden hat 
hónapban az elnökség rotálódik, új prioritásokat tűznek ki, míg a régiek eltűnnek va-
lahová.”12 Ezen túlmenően azonban az Oroszországot érintő kérdések legtöbbjében az 
unió semmilyen vagy csak nagyon korlátozott joghatósággal rendelkezik. A védelem-
politika, a hagyományos konliktuskezelés, a fajsúlyos külpolitikai kérdéskörök vagy 
az energia nem tartoznak az EU legerősebb oldalai közé. A puha biztonsági vagy fej-
lesztéspolitikai kérdések távolról sem bírnak olyan nagy jelentőséggel Moszkvában, 
mint Brüsszelben. Ennyiben orosz részről nem egyszerűen érdek, hanem egyenesen 
kényszer is a nemzetállamokra való fókuszálás, ezekben az ügyekben az unió nem 
partner: amennyiben a kapcsolatokban nincs meg az integratív miliő, de legalábbis a 
jelcini korszakra jellemző orosz ráutaltság, az EU-val kialakított kapcsolat inkább az 
orosz–európai viszony barométerévé, semmint alakító tényezőjévé válhat. 

Az érdekeltség csökkenését kiegészíti a konfliktusos elemek növekedése. Az unió 
egy sor kérdésben olyan unilaterális politikát folytat, amelyeket Moszkvában feltehe-
tően inkább értékelnek – különböző fajsúllyal – kihívásként, semmint partneri állás-
pontként. Az Európai Bizottság energiapolitikai ténykedése, a környezetvédelmi szab-
ványok szigorítása, az egységes piac megteremtése vagy a hálózatos tevékenységek 
tulajdonosi szintű szétválasztására való törekvés jobbára nem Oroszország ellen arti-
kulált, de az érdekeit hátrányosan érintő és vele nem egyeztetett lépésként definiálódik, 
s mindegyik esetben rontja az orosz keresletbiztonsági pozíciót. Ha ehhez hozzávesz-
szük a legtöbb fórumon tapasztalható oroszellenes attitűdöt, ez a folyamat aligha tűnik 
egyhamar megállíthatónak. Hasonlóan kihívásként értelmeződhet a keleti elkötelezett-
ség növelése – fonák módon míg az érintett országok elégedetlenek annak szintjével, 
addig Moszkvában egyre inkább sokallják azt. Kiváltképp gyanúsként értelmeződik az 
ilyen irányú tevékenység az új keleti tagok politikájának figyelembevételével. Moszk-
va indokoltan tart az uniós keleti politikát formáló új döntéshozatali centrum megje-
lenésétől, amely az eddigi német–osztrák patrónus országok monopóliumát megtöri, 
és Moszkva irányába szkeptikusabb, viszont a nyugati FÁK-térség vonatkozásában 
sokkal aktívabb magatartást tanúsít majd. A lengyel–cseh–balti magatartás kevesebb 
fejtörést okozott, amíg – például a Kaczynski ikrek idején – elszigetelt maradt az unió-
ban, de kifejezetten súlyos kihívást jelent azok beilleszkedési fázisában. A svéd–lengyel 
kezdeményezésű és a cseh elnökség által felkarolt „keleti partnerség” feltehetően nem 
áll távol a moszkvai rémképektől. 

Összességében Moszkva és Brüsszel kapcsolatában nemcsak a víziók hiányáról be-
szélhetünk, hanem egy konfliktusosabb korszak beköszöntéről is. Az EU saját fejlődésé-
ből kifolyólag olyan területeken is megjelenik, amelyek mind számára, mind Oroszor-
szágnak új, az utóbbinak gyakran érzékeny terrénumok. Ennyiben nem számíthatunk 
arra, hogy az unió és esetenként tagországainak aktivitását, jelenlétét Moszkva magá-
tól értetődőnek ismerje el. Ez egy nehéz, a felek kölcsönös alkalmazkodását feltételező 
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korszakot ígér. A modus vivendi megtalálásához az EU-nak el kell fogadnia, hogy eddigi 
unilaterális magatartása egy sor kérdésben a helyzetet érdemben módosító válaszreak-
ciókat szül majd egy külső nagyhatalom részéről. Ez eddig legfeljebb az Egyesült Álla-
mok vonatkozásában fordult elő a kilencvenes évek Balkán-politikája vagy az európai 
védelmi entitás kérdésében. A kérdésekhez, amelyekhez az unió a jövőben hozzá kíván 
nyúlni, legfőként az energia és keleti politika vonatkozásában, Moszkva nem kevésbé 
potens tényező. Lehet vele nem egyetérteni, esetenként konfrontálódni vagy együttmű-
ködni, de az eddigi negligálás feltehetően nem célravezető. Már csak azért sem, mert 
Moszkva is jelentős alkalmazkodási folyamat előtt áll, amelyben meg kell valahogy 
emésztenie az ezeken a területeken való „együttélést” az EU-val és az európai kor-
mányzatokkal. Mindez nem lesz könnyű, és súlyos feszültségeket fog generálni a köz-
eljövőben. Mindenesetre az unió és tagállamai keleti és energiapolitikai tevékenysége 
sokkal korábban elérte az orosz ingerküszöböt, mint ahogy azok erre számítottak.13

Természetszerűleg az Európai Unió és Oroszország kapcsolatai fagyosabbak, mint 
a közösség fővárosai és Moszkva közöttiek. A nemzetállamok hol csöndben, kis ci-
nizmussal vagy ráhagyással, hol artikulált politikaként rendszeresen az uniót teszik 
meg a „rossz hír hozójává”, míg néhány atlantista kivétellel saját maguk megtartják 
az együttműködőbb profilt és témákat. Ezen szerepjáték hatékonysága azonban folya-
matosan csökken, minthogy Moszkva egyre inkább elvárja, hogy a nemzetállami szin-
ten kötött alkukat az érintettek a közösségi szinten is érvényesítsék, és ne bújjanak a 
szupranacionális fórumok mögé. Az uniós miliőt megváltoztatni vállaló nemzeti fővá-
rosok hiányában ma már a közösségi szinten folytatott politikák is befolyásolják egyes 
nemzetállami partnerek moszkvai megítélését. Jellemző példája volt ennek Medvegyev 
2008. júniusi berlini látogatása, amelyen nyilvánvalóan nemcsak Németországnak cí-
mezve előállt az „új Helsinki” és az európai tranzitkérdést átfogóan szabályozó kez-
deményezés ötletével. Berlin azonban ezeket még csak óvatos formában sem karolta 
fel, aminek következményei érződtek mind az augusztusi orosz–grúz háború, mind a 
2009. januári orosz–ukrán gázkonfliktus lefolyásában. 

Európa jelentősége orosz szempontból három fontos okból maradt meghatározó.  
Az egyik nyilvánvalóan a kereskedelmi, politikai és humánkapcsolatokban rejlő jelen-
tősége. Ezeket Moszkva szelektív módon csökkenteni akarja ugyan, de a belátható jö-
vőben mégis a kereskedelmi forgalom több mint fele ide irányul majd, meghatározó 
potenciális tőke- és know-how forrás marad, Moszkva politikai értelemben itt vesz részt 
a legtöbb folyamatban, és a lakosság, illetve az elit jelentős hányada számára is kitün-
tetett jelentőséggel bír majd Európa. Másfelől kapcsolatrendszere még mindig itt bír a 
legkevesebb potenciális konfliktussal, noha ezek száma kétségtelenül növekszik. A Bush 
fémjelezte politika ebben a vonatkozásban pozitív hozadékkal is járt az európaiak és 
Oroszország viszonylatában, a földrész nagyhatalmai valamilyen szintű villámhárító 
szerepet tölthettek be. Az igazi kihívás azonban a kibővülő Európára adott orosz válasz. 
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Moszkva úgy szeretné ezt a folyamatot befolyásolni, hogy nem kíván abban a legtöbb 
szereplő által elfogadott feltételek mellett részt venni. Nyilvánvaló, hogy az uniós kele-
ti és balkáni politika, a közösségi nemzetállamok tőkeexpanziója és szociális, politikai 
vonzereje, a posztszovjet eliteknek az azokra adott még mindig gyenge, de korábban 
nem létező reflexiója súlyos strukturális elszigeteltséggel fenyegetik Moszkvát. Ennyi-
ben mind az európai, mind az orosz dilemma ugyanaz: milyen mértékben vegyenek tu-
domást, alkalmazkodjanak a másik politikájához, involválódjanak, vagy próbálják meg 
azt kívülről, adott esetben a destruktív érdekszféra politika jegyében módosítani.

Új egyensúly az amerikai–orosz kapcsolatokban

Putyin elnöksége idején az orosz–amerikai kapcsolatok két olyan szakaszra bontha-
tók, amelyek vonatkozásában nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy csak korláto-
zott mértékben adnak majd támpontot a következendő időszak értelmezéséhez. Putyin 
első periódusában Moszkva „Amerika szövetségére várt”. Eltekintve most a Moszkva 
gyengeségéből fakadó alkalmazkodási és a belpolitikai kényszerektől, az orosz fél a 
terrorellenes háború vonatkozásában olyan közös ellenségképet és lehetőséget látott, 
amelynek révén valamilyen hosszabb távú stratégiai partnerséget alakíthat ki az Egye-
sült Államokkal. Ebben a vonatkozásban nemcsak a kérdés washingtoni jelentőségét 
értékelte túl, de már ebben a korai fázisban sem mérte fel megfelelően a saját súlyát az 
amerikai külpolitikában. Ez átmenetileg kedvezőbb, de a későbbiekben éppenséggel 
rosszabb megvilágításba helyezte az orosz–amerikai relációt, s a kérdés ma is nyitott: 
megfelelően érzékeli-e saját fontosságát Moszkva az amerikai politikában. Ha már ak-
kor is, amikor saját értékelése szerint is kiszolgáltatott és gyenge volt, túlértékelte ön-
magát, nem fog-e most is eleve túl sokat kérni az együttműködésért?

A 2004-et követő republikánus megközelítés a konfrontáció mellett új lehetősége-
ket is nyitott Moszkva előtt. Putyin Bush ha nem is leghangosabb, de legpotensebb 
kritikusaként hatalmas népszerűségre tett szert a közel- és távol-keleti lakosság – ha 
nem is feltétlenül a politikai elit – körében, még Közép-Európa egyes, hagyományosan 
jobboldali és russzofób közéleti személyiségei is átértékelték látványos, Amerikát osto-
rozó, esetenként szarkasztikus kritikája miatt. Az orosz külpolitika újra megfoghatóbb 
és ezáltal fajsúlyosabb lett a harmadik világ egy sor országában. A rendszer belső legi-
timációját az utóbbi években részben erre alapozták, Putyin imázsába – ellentétben első 
ciklusának időszakával – szervesen beleilleszkedett az Amerika-ellenesség. 

Bár a republikánus politikát átmenetileg biztosan elfelejthetjük, és Obama számára 
nyilvánvaló lehetőség volt az „orosz békejobb”, a bushi politika stratégiai értelemben 
hosszú távú örökséget hagy maga után. Nem valószínű, hogy annak kevés, de plasz-
tikus hozadékáról Washington a jövőben lemondana. A közép-ázsiai jelenlét mind  
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Afganisztán, mind az energia miatt feltehetően nemcsak megmarad, de még fokozódhat 
is, az „oda vezető” Grúzia belső megingásai ellenére is amerikai szövetséges maradhat, 
míg a problémás Ukrajna teljes elfelejtése a geopolitikára fogékony amerikai külpoliti-
kai hagyomány leradírozása révén lenne csak kieszközölhető. Amikor az Obama által 
felajánlott, egyébként valóban figyelemreméltó orosz napirendet megvizsgáljuk, nem 
árt annak inverzét, megmaradt potenciális tüskéit is figyelembe venni. 

Nyilvánvaló, hogy a stratégiai kérdésekhez való agilis amerikai visszatérés, legfő-
képp annak hosszabb távra és a teljes nonproliferációs rendszer újragondolására vonat-
kozó felvetés rendkívül imponál Moszkvának. Az orosz nukleáris és katonai potenciál 
még mindig hatalmas, és egyes kérdésekben – mint például a hadászati támadó eszkö-
zök további csökkentésében – csak a siker mértéke kérdéses. Ha belemegyünk azonban 
a részletekbe, már árnyaltabb képet kapunk: óvnék a szovjet–amerikai analógiáktól.  
A nukleáris fenyegetés Amerika számára hosszú idő óta az első helyen álló kockázat, míg 
az orosz biztonságpolitikai doktrínáról ez már nem feltétlenül mondható el. Washington 
azért kíván ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert aggódik a proliferációs folyamat mértéke 
miatt, míg Moszkva saját külpolitikai pozícióját is erősíteni akarja. Ergo Oroszország 
feltehetően nem lesz teljesen önzetlen, legalább a 2001-es Putyinra lenne szükség, hogy 
könnyen és gyorsan nagyobb mértékben elköteleződjön Amerika irányában. 

Nem világos teljes mértékben az orosz hozzájárulás mértéke sem. A proliferáció fo-
lyamata olyannyira előrehaladt, hogy ma már a „nagyok” önmegtartóztatása távolról 
sem elég. Ezek az eszközök gyakran kisebb állami szereplők. Irán, Pakisztán, Észak-
Korea között cserélnek gazdát. A szellem kiszivárgott a palackból, s aktív nyomásgya-
korlásra lesz szükség a megállításához. Ez az Egyesült Államok számára sem lesz ál-
dozatok nélküli politika, s kérdéses, hogy Moszkva milyen messzire hajlandó elmenni.  
Az orosz külpolitikában a kilencvenes évek közepe óta – néha búvópatakként, néha 
plasztikusan – ott volt saját, még meglévő technológiájának részleges felajánlása a 
harmadik világ számára. Ez egy fontos, noha egyre kevésbé hatékony eszköze a szö-
vetségteremtésnek. Az erről való lemondás, sőt Amerikával való koalícióban az ennek 
ellenkezője mellett való elköteleződés nehéz döntés Moszkva számára. Egy olyan pil-
lanatban, amikor az Amerika-ellenes Putyin imázsát amúgy is elhomályosítja a Bush-
komplementer Obama, további engedményeket kellene tennie ebben a vonatkozásban. 
Valójában nagyon súlyos nukleárisfenyegetettség-érzet kell ahhoz, hogy Moszkva gör-
dülékenyen együttműködjön Washingtonnal.14

Ehhez képest nem világos még pontosan, hogy orosz oldalon mi a stratégiai ho-
zadék. Putyin többször hangsúlyozta, hogy az Amerikával való konszolidált viszony 
sok dolgot megold a világban. Ezen kijelentés őszinteségében nincs okunk kételkedni, 
aligha kérdéses azonban, hogy Moszkva ennél sokkal haszonelvűbb magatartást ta-
núsít majd. Márpedig amerikai részről eddig csak a bushi külpolitika vadhajtásainak, 
az ukrán és grúz NATO-bővítés amúgy is kevésbé hiteles erőltetésének leállításáról és 
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a cseh–lengyel „pajzs” kiépítésének lebegtetéséről született döntés. Ez nyilvánvalóan 
távolról sem elég, viszont minden más egyelőre csak ígéret.

Ami a posztszovjet térséget illeti, nagy kérdés, hogy Moszkva mennyiben volt ké-
pes feladni a posztszovjet Pax Russica ideálját. Bár Putyin Jelcinnél sokkal kevesebbet 
beszélt valamiféle orosz befolyási övezetről a térségben, kevesebbet imitálta annak lét-
rehozását, valójában sokkal fokozottabb pozícióépítést folytatott, mint elődje. Ehhez 
képest a hegemonista álláspontok rémképe következett be Putyin alatt. Az érintett or-
szágok elitjének egy része nemcsak nyíltan felvállalta az euroatlanti integrációt, de ez-
zel a programmal esetenként hatalomra is jutott, a térségben egyértelműen megjelentek 
a szomszédos „nagyok és közepesek”, Kína, az Egyesült Államok vagy akár Lengyel-
ország és Románia. Mindeközben Moszkva is egyre kevésbé önzetlen a régióban, nyílt 
nyomásgyakorlással, adott esetben egész kapcsolatrendszerek végleges „felégetésével” 
– mint történt ez Grúzia vonatkozásában Dél-Oszétia és Abházia elismerésével – pró-
bálja helyzetét stabilizálni. 

Ennyiben Moszkva nehéz döntés előtt áll. Nyilvánvalóan képtelen a térség legtöbb 
országának hosszú távú magához kötésére, a régióban nem bírja kiiktatni a más nagy-
hatalmakkal való rivalizálást. Ettől eltekintve azonban szinte minden más eszköze adott 
a pozícióteremtésre vagy adott esetben a rombolásra. A Pax Russica kivételével, amelyet 
az orosz döntéshozatal egyes csoportjai láthatóan nem is kívánnak megteremteni, az 
eszközök és lehetőségek szinte teljes tárháza adott. A színes forradalmak hozadéka cse-
kély ugyan, de örökségük ennyiben maradandó. Ezt nehéz azonban nyíltan beismerni, 
és legfőképp az orosz fél számára teljesen új tapasztalat ezeken a területeken valamiféle 
„békétlen egymás mellett élés” szabályrendszerének a megteremtése. Éppen ezért ha 
az Egyesült Államok önmérsékletet tanúsít, esetenként segít Moszkvának a régióban, 
hosszabb távon konszolidálhatja mind az orosz relációt, mind a saját pozícióit.

Az orosz–amerikai kapcsolat immár mintegy két évtizede a nagy stratégiai célok 
hiányától szenved. A két nagyhatalom között nagyon kevés olyan identifikálható és 
mindkét oldal által képviselhető érdekközösség mutatható ki, amelyek valamilyen tar-
tós mederben tarthatnák a felek viszonyát. Eltekintve azonban az elmúlt pár év meg-
lehetősen konfrontatív légkörétől, az orosz–amerikai viszony potenciális együttmű-
ködési terepei gyorsan tágultak. Ma már a kapcsolatrendszer tartalmánál lassanként 
fontosabb az, ami kimaradt belőle. Ilyen a közép-ázsiai iszlamista fenyegetés, Kína fel-
emelkedésének a kezelése, az energetikában betöltött komplementer szerep vagy akár 
a nonproliferáció kérdésköre. Ezek a súlyosbodó problémák sokkal akutabbak, mint 
voltak tíz évvel ezelőtt. A többi kérdés jelentősége leértékelődőben van, míg a meglévők 
interpretációi – Obamától függetlenül is – mindkét oldalon jó ideje változóban vannak. 
Összességében nem zárható ki, ha nem is rövid távon, de egy évtizedes horizonton, va-
lamilyen jelentősebb paradigmaváltás a relációban. Az ilyen jellegű stratégiai kapcsolat 
kétségtelenül csökkentené a viszony elmúlt húsz évben tapasztalt kilengéseit.
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Összegzés

Az elmúlt tíz év orosz belpolitikájának ismeretében biztosan elfeledhetjük a kilencvenes 
éveket. Mint arra több kutató is rámutat, a mostani válság sem a rendszer stabilitását, 
legfeljebb saját lehetőségeinek érzékelését változtathatja meg.15 Ezt mára a legtöbb nem-
zetközi szereplő belátta, ezen kérdés jobbára lekerült a politikai napirendről. Oroszor-
szággal ma reálpolitikai alkukat lehet kötni, amelyek egy konszolidáltabb légkörben és 
kialakultabb szabályrendszer mellett elérhetik azt a kritikus szintet, amelyen már hosz-
szabb távú és rugalmasabb elköteleződések alakíthatók ki. Az elmúlt pár év konfrontá-
ciójának legfőbb öröksége azonban éppen az, hogy rendkívüli mértékben leszűkült az 
„orosz napirend”, nagyon kevés és jobbára éppen a problémásabb ügyek maradtak meg 
rajta. A reláció „fellazítása” mindegyik részről a napirend bővítését feltételezi.16

Kelet-Közép-Európában sokak számára természetesen ezek a törekvések nem fel-
tétlenül örömteliek. A térség jelentősége feltehetően csökkenne mind Washingtonban, 
mind Moszkvában, míg az Európai Unióban a hagyományos német keleti politika meg-
erősödését hozhatja az új tagok agilis álláspontjával szemben. Mindazonáltal fontos ér-
zékelni, hogy a korábbi politika lehetőségei is átmenetileg kimerültek. A gazdasági vál-
ság két-három évre levette a napirendről az energiát, a cseh–lengyel rakétapajzs ügye 
az amerikai költségvetési deficittel együtt süllyedt el, a beomlóban lévő ukrán és grúz 
belpolitikai helyzet nemigen kínált érdemi perspektívákat. Ezek most „döglött ügyek”, 
a nemzetközi politikában – ha nem is a térségben – való esetleges revitalizálásukhoz 
évekre lesz szükség. Ez kiváltképp sújtja a térség atlantistább orientációjú országait, de 
nem kíméli a pragmatistább, együttműködőbb rezsimeket sem. Rövid távon nincs igazi 
alternatíva, átmenetileg mindenképpen hátrébb szorultunk volna a térképen.

Mindez némileg javíthatja egy térségbeli összefogás esélyét. Ezen országok azonban 
épp Oroszország vonatkozásában vallanak homlokegyenest ellentétes, de legalább-
is eltérő álláspontot egymással. A régió már-már rákfenéje éppen az, hogy a legtöbb 
együttműködési terület – leszámítva néhány bomlékony koalíciót az EU-pénzek meg-
csapolása vonatkozásában – az „orosz kérdés” égisze alatt zajlik. Az energetikai együtt-
működés kialakításakor, a „keleti partnerség” tartalommal való megtöltésekor, vagy 
akár a partnerek kiválasztásakor egyaránt, Oroszország nem egyszerűen a háttérben 
lebeg, hanem szinte azonnal a napirend elejére ugrik. Pedig ezekben a témákban sokkal 
több van. Valójában a régió országainak épp az lenne a fontos, hogy átmenetileg tegyék 
a háttérbe Oroszország kérdését, és próbáljanak meg gyakorlatiasabb módon, közvet-
lenebb érdekek mentén gondolkodni.
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Résumé

A Phoenix in the Cage? Ten Years of Russian Foreign Policy

Ten years ago, Russia suffered its biggest humiliation  after the Soviet split up when 
NATO forces bombed Serbia. It was isolated, weak and without real foreign policy pros-
pects. The present Russia does not have real allies in world politics either. However, its 
isolation rests much more on its ”Great Powerness”, a complex notion of strength and 
exclusive interests. The paper aims at analyzing the nature and consistence of the new 
Russian Great Power thinking. Its main finding is that despite all deficits and structural 
disbalances, the current Russian behaviour is not just a result of the social imprint of 
the present Russian leadership or a simple re-emergence of Soviet thinking. It rests on 
broad economic and political fundaments, implying a consolidated foreign policy line 
for the years to come.


