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Oroszország visszatérése: kockázatok 
és lehetőségek
Sz. Bíró Zoltán

A Szovjetunió felbomlását követően mind Moszkvában, mind Washingtonban 
felfokozott reményekkel tekintettek a két ország kapcsolatainak jövőjére. Orosz 
részről azt várták, hogy az Egyesült Államok súlyának és jelentőségének meg-

felelően fogja értékelni azokat az erőfeszítéseket és áldozatokat, amelyeket Moszkva 
tett, illetve hozott gazdaságának és politikai rendszerének átalakításáért. Az orosz elit 
nemcsak széles körű gazdasági segítségre számított, de arra is, hogy az önállóvá vált 
és önmagát demokratizáló Oroszország méltó helyet kap a demokratikus nemzetek 
nyugati közösségében. Washingtonban azt remélték, hogy az oroszországi politikai 
közösség rövid időn belül képes lesz politikai rendszerét demokratizálni, stabillá és ki-
számíthatóvá tenni, gazdaságát pedig – az átalakulással járó kényszerű visszaesés után 
– gyorsan dinamizálni, és megfelelő intézményekben garanciát nyerő, teljes értékű pi-
acgazdasággá alakítani. Amerikai részről persze számítottak arra is, hogy Moszkva – 
miközben legitim módon próbálja majd képviselni a saját érdekeit – közben a stratégiai 
jelentőségű kérdésekben, vagy legalábbis azok többségében, igazodni fog az Egyesült 
Államok magatartásához.

Ezek a várakozások azonban nem igazolódtak egyik oldalon sem. Az Egyesült Ál-
lamokban – és ez elmondható a Nyugat egészéről is – rövid időn belül az az uralkodó 
kép alakult ki a kilencvenes évek Oroszországáról, hogy ott a mindent átható káosz 
vagy „jobb esetben” a maffia uralkodik, a politikai önkény szorításából kiszabaduló 
társadalom pedig képtelen problémáinak megoldására, azt mások segítségétől várja. 
Oroszországban közben – ahol egyébként is sokan éreznek erős késztetést problémáik 
okát a külvilág rosszakaratával, avagy összeesküvésével magyarázni – nemcsak az elit 
egy részében, de a társadalom széles körében vált a kilencvenes évek végére meghatá-
rozóvá az a nézet, hogy mindenekelőtt a Nyugat, élén Washingtonnal, a felelős az orosz 
gazdaság drámai hanyatlásáért, a közrend felbomlásáért és azért a folyamatért, amely-
nek nyomán az orosz nemzeti javak jelentős része külföldiekhez került. És ez a képzet 
teljesen független volt attól, hogy mindez megfelel-e a valóságnak, avagy sem. Az orosz 
társadalom egyre nagyobb része volt ugyanis meggyőződve arról, hogy Oroszország 
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a fenti – jórészt külföldről irányított – folyamatok következtében veszítette el korábbi 
nemzetközi befolyását és státusát.

A Jelcin-éra végéhez úgy ért Moszkva és Washington, hogy viszonyukat immár sok-
kal inkább a kölcsönös csalódottság és bizalmatlanság, mintsem az új tartalmakat nye-
rő kapcsolatépítés reménye határozta volna meg. Oroszország épp hogy csak túlesett 
az 1998-as pénzügyi kollapszuson, és javában vívta 1999 októberében indított második 
csecsen-háborúját. Ráadásul, 1999 tavaszán éles konfliktusba keveredett Washington-
nal és a többi NATO-tagállammal a Kis-Jugoszlávia ellen indított légitámadások miatt. 
E konfliktus augusztusban kis híján végzetes fordulatot vett, amikor a Boszniában ál-
lomásozó orosz békefenntartó erők egy része – a nyugati hatalmakkal történő előzetes 
egyeztetés nélkül – elindult Koszovó fővárosa felé. A külvilág Oroszországgal szem-
beni bizalmatlanságát csak tetézte, hogy párhozamosan mindezzel az idős, feladatát 
mind kevésbé ellátni képes Jelcin és közvetlen környezete kínos – és immár nemcsak 
a hazai, de a külföldi sajtó vezető lapjai által is tárgyalt – korrupciós ügybe keveredett. 
Ezek után az orosz elnök év végi távozását mind Oroszországban, mind azon túl, nyil-
vánvaló megkönnyebbüléssel fogadták, miközben nem kevés kétség és bizonytalanság 
vette körül a helyébe lépő új szereplő, Vlagyimir Putyin személyét.

 A titkosszolgálatok felől érkező új elnök, akinek ügyvezető elnökként magát az elnök-
választást és a hatalom tényleges átörökítésének kényes műveletét is le kellett vezényelnie, 
kétfajta politikai magatartás közt választhatott. Kísérletet tehetett a jelcini korszak oligar-
chikus kapitalizmusának prolongálására, némi stiláris kiigazítás mellett, avagy – lépésről 
lépésre haladva – megkezdhette a közhatalom helyreállítását, ami számos összefüggés-
ben annak deprivatizálását jelentette. Putyin az utóbbit választotta. Ez az etatista kurzus 
azonban a kezdet kezdetétől kockázatok sorát hordozta magában, kiváltképp egy olyan 
országban, ahol a civil társadalom hagyományosan nagyon gyönge, s így aligha lehet gátja 
egy kelleténél erőteljesebb hatalomkoncentrálásnak, az adminisztratív állam „túlerősödé-
sének”. Ennek ellenére Putyin belső helyzetet stabilizáló lépéseinek többségét a külvilág 
megértéssel fogadta, ami nemcsak e lépések racionalitásával és elkerülhetetlenségük be-
látásával függött össze, de azzal a konstruktív, az orosz képességeket reálisan szemlélő és 
a moszkvai ambíciókat ehhez igazító külpolitikai magatartással is, amely az új elnök első 
éveit jellemezte. A külvilág politikai jóindulatának megerősítésében meghatározó szerepet 
játszott az Egyesült Államokat ért terrortámadásokat követő gyors putyini fellépés és kiál-
lás Washington mellett. Kevésbé ismert tény, hogy az orosz államfő amerikai kollégájával 
a támadást követő órákban folytatott telefonbeszélgetés során nemcsak megrendülésének 
és együttérzésének adott hangot, de arról is tájékoztatta Busht – és ez példátlan Moszkva és 
Washington kapcsolatainak addigi történetében –, hogy utasítást adott az orosz stratégiai 
erők folyamatban lévő hadgyakorlatának azonnali befejezésére. Ez a döntés egyszerre volt 
szimbolikus és nagyon is gyakorlatias, merthogy az Egyesült Államok a terrortámadások 
nyomán azonnal elrendelte fegyveres erőinek legmagasabb harckészültségét. 
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 Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlása utáni csaknem két 
évtizedben – leszámítva a korai orosz atlantizmus éveit – épp ekkor, 2001 ősze és 2003 
késő nyara közt váltak a leginkább bizalomtelivé és együttműködővé. Az Egyesült Ál-
lamokat ért terrortámadásokat követően Moszkva gyorsan és határozottan Washington 
mellé állt: egyetértését fejezte ki a terrortámadásokra reagáló, Afganisztánnal szembeni 
katonai fellépéssel is. Ez a lépés nyilvánvaló módon összefüggött azzal, hogy Afganisz-
tán kockázatos közelségben található az egykori szovjet belső periféria új közép-ázsiai 
államaihoz, továbbá hogy az Al-Káida, illetve a tálib fundamentalizmus Oroszországot 
közvetlenül is fenyegette, mindenekelőtt a csecsenföldi konfliktus révén. Ez a gesztus 
– és persze az a segítség is, amelyet Moszkva nyújtott az amerikaiaknak afga nisz táni 
háborújuk során – átmenetileg fölértékelte a Bush-adminisztráció körében a korábban 
gyengesége miatt egyre inkább leírt Oroszországot. Ez a fölértékelődés éles kontraszt-
ban állt az amerikai elnöknek és környezetének korábbi kijelentéseivel, azzal a kép-
pel, amelyet még az elnökválasztási kampány során a republikánus jelölt és tanács-
adói képviseltek. Sőt a Bush-adminisztráció úgy kezdi meg működését 2001. január 
végén, hogy Oroszországot immár egyértelműen gyenge és periferikus szereplőnek 
tartja. Olyan meggyengült nemzetközi tényezőnek, amely egyetlen területen sem ér-
demli meg – beleértve a stratégiai stabilitás kérdéseit is –, hogy vele különleges partneri 
viszonyt alakítson ki és tartson fenn Washington. Az új nemzetbiztonsági főtanácsadó 
pedig egészen odáig elmegy – némiképp ellent is mondva a republikánus oldalon ural-
kodóvá vált „gyenge Oroszország”-képnek –, hogy őszintén feltételezze: „Oroszország 
veszélyt jelent a Nyugatra nézve, így európai szövetségeseinkre is. Sem ők, sem pedig 
mi – folytatja Condoleezza Rice –, nem tudatosítottuk még teljesen azt a veszélyt, amit 
a Kreml nukleáris arzenálja és ballisztikus hordozóeszközei jelentenek.” Ez az a kép, 
illetve felfogás – a gyenge és kiszámíthatatlansága miatt kockázatokat rejtő Oroszor-
szág képe –, ami az Amerikát ért terrortámadások után pillanatokon belül megváltozik. 
Olyannyira, hogy ekkor veszi kezdetét az a rövid periódus, amikor Moszkva kapcso-
latai éppúgy kiválóan alakulnak Európa meghatározó hatalmaival, mint az Egyesült 
Államokkal. És ez az az időszak, amikor az orosz elit – akkor még jelentős befolyással 
bí ró – nyugatos és liberális csoportjai, elérhető és elérendő célnak tekintették Orosz-
ország teljes jo gú EU-tagságának elnyerését, és általában is a keleti óriás teljes körű és 
teljes értékű nyugati integrációjának belátható időn belüli megvalósítását. És végül, de 
nem utolsósorban, ez volt az a csaknem két évig tartó időszak, amikor ko moly esély 
nyílt arra, hogy Oroszország és a Nyugat kapcsolatai tartósan – netán: végérvénye-
sen – demilitarizálódjanak. Vagyis arra, hogy egy olyan bizalomépítő folyamat menjen 
végbe, amelynek következtében, ha maradnak is még ellentétek, ilyen-olyan súlyú ér-
dek ütközések, senki – se keleti, se nyugati oldalon – nem gondolja úgy, hogy létrejöhet 
olyan konfliktusos helyzet, amikor annak megoldásáért érdemes és elfogadott lehet 
– akár csak finom utalásként is – az önnön katonai erőre történő emlékeztetés. Két 
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évig úgy tűnt, hogy Moszkva és a Nyugat kapcsolatai ezen az úton haladnak. Aztán 
kiderült, hogy mégsem. 

Abban hogy vége lett e „kegyelmi állapotnak”, külső és belső folyamatok, illetve kö-
rülmények egyaránt sze repet játszottak. Ami a külső tényezőket illeti, itt mindenekelőtt 
arra kell emlékeztetnünk, hogy már Borisz Jelcint is aggodalommal töltötte el 1995-ben 
a NATO BT-felhatalmazás nélkül végrehajtott beavatkozása a boszniai háborúba, majd 
négy évvel később a koszovói konfliktusba. Vagyis nem volt ismeretlen a kölcsönös csa-
lódottság érzete. És az sem, hogy e csalódások után is újra lehet kezdeni a kapcsolatépí-
tést. Lényegében ez történik – az 1999-es mélypont után – 2001 őszén is. De ez a folyamat 
ismét csak megtorpan. Az újrakezdett bizalomépítés első „kikezdője” Washington 2003 
már ciusában megindított iraki intervenciója volt. Moszkva kezdettől fogva ellenezte a 
katonai beavatkozást. Nem tartotta ugyanis bizonyítottnak Washingtonnak az Irakkal 
szemben felhozott vádjait, sem a tömegpusztító fegyverek előállítását, sem a rezsim Al-
Káidával fenntartott állítólagos kapcsolatait illetően. És Moszkva azt sem tudta elfogadni, 
hogy az iraki emberi jogi helyzet aktuális állapota adjon felhatalmazást a katonai beavat-
kozásra, miközben a külvilág évekkel korábban tétlenül szemlélte Szaddám Huszein re-
zsimjének kurdokkal és iraki síitákkal szemben elkövetett rémtetteit. Moszkva azonban 
nem érte be ezzel, vagyis annak hangoztatásával, hogy azért ellenzi a beavatkozást, mert 
az amerikai vádpontok nem állnak meg. A Kreml szükségesnek tartotta annak egyértel-
művé tételét is, hogy a térségben történő katonai beavatkozást felelőtlen és kockázatos 
vállalkozásnak tekinti. A beavatkozás ugyanis szerinte nagy valószínűséggel felborítja 
a régió kényes egyensúlyát és relatív stabilitását. Ráadásul, mindez számos előre nem 
látható folyamatot indíthat el: egyes társadalmi és etnikai csoportokat aktívabbá, míg 
másokat radikálisabbá tehet. Moszkva ezen túl még egy dologra figyelmeztetett, még-
pedig arra, hogy Washington és szövetségesei egy olyan pillanatban indítják meg iraki 
katonai akciójukat, amikor az afganisztáni háború még távolról sem lezárt. Ennek pedig 
beláthatatlan következményei lehetnek, ráadásul, mindkét hadszíntéren. Mint utóbb ki-
derült, Oroszország fenntartásai jórészt megalapozottnak bizonyultak.

Moszkva olvasatában az iraki invázió az Egyesült Államok – ugyancsak BT-felha-
talmazás nélkül megindított – hódító háborúja volt. Olyan beavatkozás, amely a Föld 
legjelentősebb energiatartalékai, illetve a térség egésze feletti katonai és politikai ellen-
őrzés megszerzésére irányult. Az orosz diplomácia mindazonáltal az invázió előké-
szítésének, majd végrehajtásának időszakában egyaránt tartózkodott attól, hogy Wa-
shington politikáját a határozottságon túlmenő erővel ítélje el. Célszerűbbnek tartotta, 
ha az erősebb kritikai hangot átengedi Franciaországnak és Németországnak.

Noha az Egyesült Államok és Oroszország közti új keletű bizalmatlanság kezdetei két-
ségtelenül az Irak-vita és az iraki háború időszakára nyúlnak vissza, mégsem ez a körül-
mény a meghatározó e folyamatban. A bizalmatlanság drá mai eróziója ugyanis nem ehhez, 
hanem a szovjet belső periféria Nyugatról támogatott „szí nes forradalmaihoz” – a 2003-as 
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grúziaihoz, és még inkább a 2004-es őszi ukrán „narancsos fordulathoz” – kapcsolódik. 
Moszkva mindkettő mögött erős amerikai támogatást érzékelt. A Nyugat-barát kormá-
nyok hatalomra segítését egy olyan stratégia részének tekintette, amelynek célja Orosz-
ország bekerítése, illetve elszigetelése. Ne feledjük, hogy épp ebben az időszakban zajlik 
a balti államok NATO-felvétele is. Mind Jelcin, mind később Putyin komoly ellenérzéssel 
követte az egykor Moszkva felügyelte területek nyugati érdekszférába történő átkerülését. 
Miután pedig sem Jelcin idején, sem Putyin elnökségének korai éveiben nincsenek még 
Oroszországnak jelentős erőforrásai és eszközei e folyamat feltartóztatására, Moszkva nem 
tehet mást, minthogy – rosszallásának fenntartása mellett – tudomásul veszi mindezt. 

Paradox módon Irak nem az amerikai beavatkozás orosz elítélése miatt gyako-
rol majd fontos hatást Moszkva és Washington kapcsolataira. Az intervenció ér demi 
következményei áttételesen mutatkoznak majd meg, mégpedig az olaj árának ala-
kulásában és ezzel szoros összefüggésben Oroszország tartalékainak és politikai ön-
bizalmának látványos növekedésében. 2003 végén – amikorra egyértelművé vált a „há-
ború utáni háború” állapotának bekövetkezte – a 17 éven át alacsony szinten stagnáló  
(20 dollár/hordó) olajárak pillanatok alatt megduplázódnak, és tar tósan a 40 dolláros 
színt fölé emelkednek. Ez a fejlemény 2008 nyaráig több mint meghétszerezi Oroszor-
szág valuta- és aranytartalékait. (Putyin 2000-es elnökké választásakor az ország „meg-
takarításai” még csak 7,5 milliárd dollárt tettek ki. 2003 végére azonban – tehát még ab-
ban a periódusban, amikor az olaj ára a 20 és 40 dollár közti sávban alakult – már elérik 
a szov jet „aranykor” csúcsát, vagyis a 80 milliárd dolláros szintet, hogy aztán az olaj 
árának folyamatos további emelkedésével fölkússzanak 2008 augusztusára a csaknem 
600 milliárd dolláros történelmi csúcsig. A 2008 őszén kibontakozó és Oroszországba is 
begyűrűző pénzügyi és gazdasági válság következtében azonban az orosz tartalékok is 
elkezdenek ütemesen apadni. Ez a folyamat március elejéig tart – amikor is a „nemzet-
közi tartalékok” már 376 milliárd dollárra zsugorodnak –, hogy aztán ismét forduljon 
a trend és az orosz jegybank újra növelni tudja megtakarításait.) 

Az új orosz önbizalom eredete azonban nemcsak ezekre a külső körülményekre 
vezethető vissza, hanem jelentős részben arra a belpolitikai stabilizációra is, amelyet 
Putyin és környezete már első elnöki ciklusa idején véghezvitt. Az orosz elnök 2003 
nyarán már ahhoz is kellő erőt érzett, hogy hozzákezdjen az ország korábban elkó-
tyavetyélt stratégiai erőforrásai feletti ellenőrzés részleges visszavételéhez. E folyamat 
leglátványosabb eleme az úgynevezett Jukosz-ügy volt, annak az oroszországi olajtár-
saságnak az ügye, amelynek napi kőolaj-kitermelése (2,4 millió hordó/nap) a kuvaitival 
vetekedett. A Jukosz-ügy nemcsak arra volt jó, hogy példát statuáljon, és a magántulaj-
donosi elit is kezdjen „érteni a szóból”, de arra is, hogy átrendezze a hatalmi elit belső 
erőviszonyit, jelentősen legyengítve a Nyugattal való együttműködés fönntartásában 
leginkább érdekelt csoportokat. Mindennek következménye rövid időn belül érezhető-
vé vált Moszkva külpolitikai magatartásában is.
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Oroszország nemzetközi súlyát és mozgásterét az elmúlt néhány évben még egy 
fontos körülmény növelte meg jelentősen, mégpedig Irán regionális befolyásának meg-
erősödése. Ez utóbbi pedig egyenes következménye volt annak, hogy térségbeli riváli-
sa, Irak az amerikai intervenció, illetve az azt követő „szervezett káosz” nyomán jelen-
tősen meggyengült, sőt önálló tényezőként csaknem összeomlott. Mindez radikálisan 
új helyzetet teremtett. A térségbeli hegemónia megszerzése Teherán régi ambíciója volt, 
ám megfelelő erőforrások nélkül, erős versenytársak környezetében mindez aligha lett 
volna elérhető. Az amerikaiak iraki beavatkozása azonban – paradox módon – hoz-
zásegítette Iránt ahhoz, hogy mindinkább a régió hegemón hatalmának érzékelhesse 
magát. A mára kialakult helyzet azonban nemcsak ebben a tekintetben paradox, ha-
nem abban is, hogy Oroszország regionális riválisával – merthogy Irán minden látszat 
ellenére Moszkva vetélytársa a térségben –, épp egykori „hidegháborús” ellenfele, az 
Egyesült Államok került éles konfliktusba. Nem elég, hogy Washington beleragadt az 
iraki háborúba – ahol immár tényleges ambíciója aligha több, mint Teherán további 
megerősödésének megakadályozása, illetve a megszállt ország kibillentett egyensúlyá-
nak és relatív stabilitásának helyreállítása –, de a Bush-korszakban a korábbiaknál is 
súlyosabb konfliktusba keveredett Iránnal is. 

Ez a helyzet nyilvánvalóan megerősítette és még inkább magabiztossá tette Oroszor-
szágot. Moszkva pedig mindennek tudatában is van. Ennek ékes bizonyítékát először 
2006 márciusában adta, amikor az orosz vezetés a lehető legmagasabb szinten fogadta 
az irániak támogatta libanoni síita szervezet, a Hamász vezetőit. Tette ezt azért, hogy 
felmutathassa: nála is erős nyomásgyakorló eszközök vannak. Ez – minden jel szerint 
– Moszkvának nem azért fontos, mert ismét kulcsjátékos szeretne lenni a Közel- és Kö-
zép-Keleten, hanem mert mindebben – Iránban és az általa támogatott térségbeli szerve-
zetekben – olyan alkutárgyat lát, amelynek segítségével jóval hatékonyabban tárgyalhat a 
számára közvetlen jelentőséggel bíró kérdésekről, mindenekelőtt a „színes forradalmak” 
fenyegette egykori szovjet belső periféria ügyeiről. Másképpen fogalmazva, Moszkva e 
gesztusával világosan értésre adta: ha a Nyugat, élén az Egyesült Államokkal, a FÁK-
térség politikai átalakítására tör, akkor Moszkva éppúgy kész aktívnak mutatkozni, ha 
kell akár destruktív módon, egy olyan régióban, amelynek politikai stabilitása és jövője 
mindenekelőtt a Nyugatnak fontos. A moszkvai credo tehát így hangzik: ha ti érzékeny 
veszteségeket okoztok nekünk közvetlen környezetünkben, akkor mi is készek vagyunk 
erre egy számotokra érzékeny és fontos területen. Ugyanakkor Moszkva időről időre an-
nak is világos jelét adta, hogy Irán kapcsán kész a Nyugattal való együttműködésre, ám 
ennek megkéri az árát. És ezen nincs mit csodálkozni. Teherán ugyanis egészen mást 
jelent Oroszország számára, mint az Egyesült Államoknak. Orosz nézőpontból Irán nem 
egy távoli egzotikus vidék, hanem egy olyan hozzá közel eső belső-ázsiai hatalom, amely-
nek magatartásától és politikai „jóindulatától” sok minden függ, így – többek között – az 
egykori szovjet közép-ázsiai köztársaságok stabilitása is. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
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a térség új szuverén államai – Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Kazahsztán és 
Tádzsikisztán – korlátlanul ki lennének szolgáltatva Iránnak. Azt azonban igen, hogy 
Teherán jóindulatú semlegessége sokat könnyíthet a térség államainak egyébként sem 
egyszerű életén. Ne feledjük, hogy ebben az öt államban együtt sem élnek annyian, mint 
Iránban, így egyáltalán nem közömbös, hogy Teherán a térség stabilitásának fenntartá-
sában, avagy megbillentésében érdekelt. Az iráni „behatolásnak” persze vannak komoly 
korlátai, mindenekelőtt az, hogy az egykori szovjet belső periféria államai – Tádzsikisz-
tánt leszámítva – nyelvileg és felekezetileg is idegen területnek számítanak. Irán azon-
ban nemcsak a regionális stabilitás és biztonság megőrzése miatt fontos Moszkvának, de 
azért is, mert vele együttműködve tudja Oroszország – többek között – a Kaszpi-tenger 
státusa körüli bizonytalanságot fönntartani. A Kreml számára egyáltalán nem közöm-
bös, hogy nem kizárólag neki kell e helyzetet prolongálnia. Végül, de nem utolsósorban, 
Moszkvának azért is megfelel Teherán és Washington bizalmatlan, sőt kifejezetten ellen-
séges viszonya, mert e helyzet automatikusan távol tartja Iránt az Oroszország számára 
oly fontos európai gázpiactól. Ha ugyanis e viszony rendeződne, annak egyenes követ-
kezménye lenne, hogy Teherán rövid időn belül stratégiai konkurensként jelenhetne meg 
Európa gázpiacán, és ez aligha érdeke Oroszországnak. Igaz, Moszkvának az sem érde-
ke, hogy a perzsa állam nukleáris fegyverhez jusson. Számára a legideálisabb épp ezért 
az elhúzódó bizonytalanság: a Nyugat által bizalmatlanul kezelt, ám nukleáris fegyverrel 
még nem rendelkező Irán. Ennél jobbat – orosz nézőpontból – ki sem lehetne találni.  
Ez a helyzet azonban nem tart örökké, s ezzel Moszkvában is tisztában vannak. Követ-
kezésképpen a nem túl távoli jövőben Oroszországnak el kell döntenie, hogy kivel tart. 
A kétértelműségek kora ugyanis pillanatokon belül lejár. Ebben a helyzetben az orosz 
magatartás nyilvánvalóan arra irányul – még ha ezt érthető módon Moszkva próbálja is 
leplezni –, hogy minél inkább fölverje azt az árat, amiért az Irán körüli problémák rende-
zésében hajlandó lesz közreműködni. Ezt pedig, egy bizonyos határig, azért teheti meg, 
mert Washington – bármennyire erős is – Oroszország együttműködése nélkül képtelen 
hatékony nyomás, még inkább elszigetelés alá vonni Teheránt. Az orosz magatartásnak 
azonban van egy súlyos belső ellentmondása. Mégpedig az, hogy Moszkva „külön utas” 
fellépésével – egy ponton túl – épp a nem szándékolt végkifejlet, a katonai megoldás felé 
terelheti az eseményeket, miközben egy a Nyugattal maradéktalanul együttműködő ál-
lásponttal talán jobb belátásra lehetne bírni Teheránt. Vagyis az egyértelmű, a Nyugattal 
teljes mértékben egyetértő orosz magatartás végre Iránnal is beláttatná, hogy nincs más 
út, mint az érdemi tárgyalás. Épp ezért a következő időszak egyik legizgalmasabb kér-
dése az lesz, hogy Moszkva hajlandónak mutatkozik-e felhagyni korábbi álláspontjának 
kétértelműségeivel, és ha igen, mit kap majd ezért cserébe.

Washingtont azonban nemcsak Moszkva iráni politikája töltötte el aggodalommal. 
2004 őszén, az ukrán „narancsos forradalom” idején már azt is megtapasztalhatta, hogy 
Oroszország immár arra is képes, hogy közvetlen környezetének politikai folyamatait 
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erőteljesen befolyásolja, még ha akkori kísérletével kudarcot vallott is. Nyilván a Bush-
adminisztráció is világosan látta és pontosan értette a 2003 decemberében, illetve 2004 
márciusában megtartott orosz parlamenti és elnökválasztások lebonyolítási körülmé-
nyeit, vagyis érzékelnie kellett, ahogy a Kreml mindinkább ellenőrzése alá vonja az 
oroszországi politikai folyamatok egészét. Ezek a már ekkor felerősödő tendenciák majd 
a következő években teljesednek ki az új párt- és választási törvény elfogadásával. Az 
így létrejövő keretfeltételek már szinte teljes mértékben névlegessé tettek mindennemű 
politikai versenyt Oroszországban. És ennek következményei jól láthatók a követke-
ző – 2007–2008-as – választási ciklus eredményein. Washington azonban ekkor, vagyis 
2003 és 2004 idején, még nem változtat korábbi magatartásán, továbbra is fontosnak ta-
lálva Moszkva politikai jóindulatának megőrzését. A lassú váltás majd csak az ukrajnai 
ütközés nyomán bontakozik ki. Vagyis a Bush-adminisztráció majd csak 2005 elejétől 
kezdi mind gyakrabban nyilvánosan is bírálni az oroszországi belső viszonyokat, hogy 
aztán 2006 elejétől – jelentős részben a 2005–2006 fordulóján lejátszódó első orosz–uk-
rán gázcsörte hatására – kezdje komolyan megkeményíteni hangját. Ez az az időszak, 
amikor már érzékelni lehet, hogy Washingtont egyre inkább nyugtalanítja Oroszország 
új keletű magabiztossága. A Bush-adminisztráció ettől az időszaktól kezdve minden 
rendelkezésére álló eszközt megragad annak érdekében, hogy „föltartóztassa” Moszk-
vát. Ezek az eszközök azonban jórészt nem bizonyultak hatékonynak. Hiába bírálta az 
Egyesült Államok mind erőteljesebben a putyini rendszer autoriter tendenciáit, e kri-
tika egyre kevésbé hatott. És nemcsak azért, mert a politikai elit Oroszországban mind 
közömbösebbnek mutatkozott a Nyugat véleménye iránt, hanem azért is, mert az orosz 
politikai közösség nagy többsége még mindig élhetőbbnek és méltányosabbnak találta 
a putyini rendszer világát, mint a jelcini évekét. 

A „közel külföld” színes forradalmai legfeljebb arra voltak csak képesek, hogy nö-
veljék Moszkvának a Nyugattal szembeni bizalmatlanságát – helyenként a paranoiáig 
–, miközben arra már képtelennek bizonyultak, hogy példájukkal egy erős vagy akár 
csak valamelyest is jelentős oroszországi ellenzék megszületését ösztönözzék. Moszk-
va nem is az első sikeres kísérlet, a 2003-as grúziai hatalomváltás nyomán vált bizal-
matlanná, hanem egy évvel később, 2004 őszén, az ukrajnai „narancsos forradalom” 
idején. Az akkor és ott elszenvedett kínos kudarc gyorsan és jelentős mértékben átren-
dezte mind az orosz belpolitikai viszonyokat, mind Moszkva közvetlen környezetével 
kapcsolatos addigi politikáját. 

Bizonyos értelemben itt lehet megtalálni annak magyarázatát is, hogy a Kreml 2005 
derekától miért makacsolta meg magát a Kijevvel folytatott gáztárgyalásokon. Nyilván 
azért, mert az ukrajnai fordulat után elfogadhatatlannak találta, hogy energiaszállí-
tásainak olcsó áraival továbbra is finanszírozza egy politikailag tőle elforduló ország 
gazdaságát. Ráadásul mindezt úgy, hogy az ukrajnai tranzitvezetékek szállítási fe-
gyelme és megbízhatósága – Kijev politikai orientációjától függetlenül – a Szovjetunió 
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felbomlásától kezdve folyamatos problémát jelentett Moszkvának. A Kreml tehát úgy 
kalkulált, hogy vagy megszerzi a tranzitvezetékek feletti ellenőrzés egy részét, és ezért 
cserébe fenntartja a kedvezményes árakat, vagy – éles fordulattal – betereli Ukrajnát 
a piaci alapú árképzés feltételei közé. Orosz részről nyilván azzal is tisztában voltak, 
hogy amennyiben az utóbbi változat valósulna meg, úgy Moszkva jóval kevésbé tudná 
befolyásolni az ukrán belső folyamatokat, de a magas árak legalább büntetnék Kijevet. 
Ráadásul úgy, hogy ez a „büntetés” nem tűnne diszkriminatívnak, hiszen nem kérnek 
mást Ukrajnától, csak mint amennyit a többi európai vásárlótól is kérnek. 

A kemény, ám csak másfél napos csapelzárással járó 2006. eleji csörte Moszkva szá-
mára végül felemás eredménnyel zárult. Nem sikerült ugyan a tranzitvezetékek fölött 
ellenőrzést szereznie, de sikerült a gáz árat lényegesen megnövelnie. És ez annak elle-
nére is sikerült, hogy Kijev elérte: éveken át „kevert” – egyharmad részt drágább orosz 
és kétharmad részt olcsóbb közép-ázsiai – gázt kap Oroszországból. Abban is meg-
egyeztek ugyan, hogy néhány év alatt áttérnek a piaci alapú európai árképzésre, de ezt 
ekkor még függőben hagyták, fönntartva ezzel annak lehetőségét, s egyben kényszerét 
is, hogy a következő évekre vonatkozó gázár megállapítása évről évre kemény politikai 
alkuk révén szülessék meg. Ez az eljárás egyfelől némi haladékot adott Ukrajnának a 
számára épp akkor egyre magasabbá váló gázárakra történő átállásban, másfelől pedig 
a Kreml számára fenntartotta annak a lehetőségét, hogy a gázárakkal manipulálásával 
továbbra is jelentős befolyást gyakorolhasson Kijevre. Ez a felemás eredmény első lá-
tásra azt sugallhatja, hogy az első gázcsörte döntetlenre végződött. A helyzet azonban 
árnyaltabb, ha a konfliktus következményei közé besoroljuk Oroszország presztízs-
veszteségét is. Moszkva ugyanis, még ha fellépése bizonyos tekintetben érthető volt 
is, egy vonatkozásban biztosan elszámította magát. Mégpedig abban, hogy mindez 
milyen hatással lesz külső megítélésére, ráadásul egy olyan információs világrendben, 
ahol számára nem éppen kedvezők a feltételek. Moszkvának ugyanis számolnia kel-
lett volna azzal, hogy látványos gesztusa – a csapok részleges, bár mindössze másfél 
napig tartó elzárása – olyan adu politikai ellenfelei kezében, amit aligha tud majd el-
lensúlyozni. Mert egy idő után ki emlékszik majd arra, hogy miért és meddig is zárt 
el a csapokat Moszkva. Amire emlékezni fognak az csak annyi lesz, hogy a keleti óriás 
valamilyen konfliktus miatt egyszer csak fogta magát, és – senkire és semmire nem 
tekintettel – elforgatta a csapokat. Megbízható partner az ilyen? Nyilván nem, érkezik 
a magától értetődő válasz. Még egy fontos következtetés adódott ebből: az, hogy amit 
Moszkva tett, nem más, mint visszaélés az erőfölényével, ráadásul politikai célokért. És 
már készen is állt a vád: Oroszország globális jelentőségű energiatartalékait politikai 
eszközként használja. És hogy ez mennyiben, illetve mely országok vonatkozásában 
igaz, már aligha foglalkoztatott bárkit is, vagy akit igen, arra könnyen rá lehetett sütni, 
hogy jobb esetben naiv, rosszabb esetben pedig az orosz érdekek kiszolgálója. Pedig le-
het, hogy egyik sem, csak próbálta a konfliktusban érintett felek felelősségét méltányo-
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san megítélni. Ez a méltányosságra irányuló törekvés azonban nehezen fenntartható, 
ha a csapelzárás megismétlődik, sőt sokkal drámaibb körülmények között, mint ahogy 
az történt 2009 elején. 

A 2006. januári első ukrán–orosz gázcsörtének lett még egy nyilvánvaló következ-
ménye. Európa egy része – erős amerikai biztatás mellett – kezdett a korábbiaknál jóval 
intenzívebben az alternatív energiaforrások és szállítási útvonalak kérdésével foglalkoz-
ni. Ennek vált egyik leglátványosabb fejleményévé a Nabucco terv amerikai felkarolá-
sa. Ez az erős politikai támogatás legalább három fontos körülménnyel függött össze. 
Egyrészt abból eredt, hogy Washington szerette volna minél hatékonyabban megtörni 
Oroszország növekvő önbizalmát, amelynek alapját mindenekelőtt Moszkva egyre si-
keresebb energetikai terjeszkedése adta. E célra megfelelő eszköznek tűnt a kaszpikumi 
és a közép-ázsiai energiatartalékok Moszkvától független kitermelésének és nemzetkö-
zi piacra juttatásának segítése. Ezt szolgálná a Nabucco projekt, amely a 2002 és 2005 
közt sikeresen felépített Baku–Tbiliszi–Ceyhan kőolajvezeték mintájára a Kaszpikum 
környéki földgázt juttatná el Oroszországtól függetlenül és azt elkerülő útvonalon az 
európai fogyasztókhoz. Másrészt a Nabucco terv 2006. végi újjáéledése nyilvánvalóan 
összefüggött azzal – a nemzetközi sajtó által is fölerősített – sokkhatással, amelyet az 
első ukrán–orosz gázcsörte keltett, továbbá ezzel szoros összefüggésben azokkal az 
orosz tervekkel, amelyek moszkvai oldalon is keresték Ukrajna elkerülésének lehetsé-
ges útvonalait. Kezdetben a megoldásnak a már néhány évvel korábban megépített Kék 
áramlat Törökországon keresztüli meghosszabbítása tűnt, majd – a nehéz és kiszámítha-
tatlan partnernek bizonyuló Isztambul kiiktatása miatt – a Fekete-tengert kelet–nyugati 
irányban átszelő Déli áramlat vált. A Nabucco terv tehát arra is szolgált, hogy lassítsa, 
esetleg meg is akadályozza Moszkvát abban, hogy ne csak északról, de délről is megke-
rülhesse Ukrajnát, s így tartósan bebiztosíthassa monopolhelyzetét Európa középső és 
keleti részén. Végül, de nem utolsósorban, még egy körülmény adott lökést a Nabucco 
projektnek, mégpedig Szaparmurat Nyijazov türkmén elnök 2006 végén bekövetkező 
halála. Ez ugyanis – legalábbis Washington megítélése szerint – jelentős mértékben meg-
növelte annak esélyét, hogy a türkmén diktátort követő új elnök kevésbé elzárkózó, a 
Nyugat felé némiképp nyitó politikát követ majd, így Európa jóval nagyobb eséllyel 
számíthat a mindig is stratégiai jelentőségűnek sejtett türkmenisztáni gázkészletekre.  
A Nabucco projekt azonban – különböző okok miatt, leginkább pedig azért, mert Moszk-
va pozíciói az egykori szovjet közép-ázsiai köztársaságokban rendkívül erősek, már-
már kikezdhetetlenek – továbbra is felettébb ingatag lábakon áll. És bár könnyen lehet, 
hogy végül a Déli áramlat sem épül majd meg, Moszkvának azonban mindettől függet-
lenül még hosszú időn át meglesz minden esélye és eszköze arra, hogy szükség esetén 
elsüllyeszthesse a Nabucco tervet. Ez a máig le nem zárult küzdelem a Kaszpi-tenger és 
környékének energiakészleteiért az utóbbi években az egyik meghatározó elemévé vált 
a Moszkva és Washington közti kölcsönös és erős bizalmatlanságának. 
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Visszatérve azonban a „színes forradalmak” ügyéhez, azt mindenképpen fontos le-
szögezni, hogy a sikeres ukrajnai hatalomváltás óta a Kreml erős ellenszenvvel és bizal-
matlansággal tekint minden olyan nyugati kísérletre, amely közvetlen környezetében 
„demokráciatelepítéssel” próbálkozik. E kísérleteket Moszkva rendre a Nyugat nyers 
geopolitikai offenzívájaként értékeli, és mindent megtesz azok megakadályozásáért. 
Moszkva úgy gondolja, hogy ezekben az esetekben szó sincs demokráciaépítésről, épp 
ellenkezőleg, e kívülről támogatott hatalomváltások során a korábban stabilnak tűnő 
országok is elveszíthetik, mint ahogy többnyire el is veszítik, belső egyensúlyukat.  
Ezzel szemben a nyugati álláspont azt hangsúlyozza, hogy a szovjet belső periféria új 
szuverén államai mindaddig nem is lesznek stabilak, amíg következetesen nem de-
mokratizálódnak. Mindebből pedig világosan látható, hogy itt nincs esélye semmiféle 
kompromisszumnak. Legfeljebb csak abban az esetben, ha a posztszovjet térség tekin-
tetében Moszkva és Washington egyaránt hátralépne, és kölcsönösen az egyes politikai 
közösségekre bízná az új államok belső politikai fejlődésének formálását. Erre azonban 
kevés az esély, merthogy aligha fog felhagyni bármelyik oldal is a térségbeli pozíció-
nyerési törekvéseivel. És ezen az sem változtat, hogy a „színes forradalmak” eddigi 
politikai teljesítménye felettébb ellentmondásos. 

E „forradalmaknak” azonban két – Oroszországgal kapcsolatos vonatkozásban – na-
gyon világos következménye lett. Egyrészt arra késztették a Kremlt, hogy önvédelemből 
új önlegitimációs ideologémával jelentkezzék. Ez az új ideológiai konstrukció pedig nem 
más, mint az „irányított demokráciát” felváltó „szuverén demokrácia” ideologémája. 
Ez a 2005 elején jelentkező szellemi innováció mindenekelőtt arra szolgált, hogy elejét 
vegye minden kívülről megfogalmazott, az oroszországi demokratikus deficitekre rá-
mutató kritikának. A „szuverén demokrácia” ideológiai konstrukciója ugyanis egyszer-
re sugallja, hogy Oroszország egy olyan demokrácia, amelyik szuverén módon dönt 
sorsáról és ügyeiről, nem engedi, hogy mások beleavatkozzanak ebbe, valamint azt is, 
hogy Moszkva szuverén módon definiálja a demokrácia tartalmát, vagyis kizárólag neki 
van joga eldönteni, hogy a maga részéről mit tekint saját közegében megvalósítható 
demokráciának. Ez a koncepció a Putyin–Medvegyev váltás idején még egy elemmel 
bővült, mégpedig annak sugallatával, hogy manapság a világban „szuverén demokráci-
ának” legfeljebb csak két ország tekinthető. Ez a két ország pedig az Egyesült Államok 
és Oroszország. Mert a többi állam lehet ugyan demokratikus, mint ahogy demokrati-
kusak, például, Washington európai szövetségesei és Japán, de semmiképpen sem szu-
verének. Kína pedig lehet, hogy szuverén, de aligha demokratikus. A „szuverén demok-
rácia” tartalmának ez a képzeletgazdag kiterjesztése több mint árulkodó. Jól mutatja a 
külvilággal szemben újra bizalmatlanná vált Moszkva önképét. 

A „színes forradalmaknak”, illetve azok kísérleteinek másrészt lett még egy fon-
tos következménye, az tudniillik, hogy Moszkva a korábbiaknál is határozottabban 
kezdte ellenezni a NATO további, a Szovjetunió egykori területeit érintő kiterjesztését.  
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A Kreml már a balti államok felvételekor jelezte erős rosszallását, ám akkor – erőfor-
rások hiányában – kénytelen volt a lépést tudomásul venni. Ám 2004-től a mindinkább 
gyarapodó – erővel is alátámasztott – önbizalom arra késztette Moszkvát, hogy immár 
jóval határozottabban, válaszreakciókat is kilátásba helyező módon adjon hangot a köz-
vetlen környezetére is kiterjedő újabb bővítési tervekkel szemben. Miután pedig számos 
fontos európai tényező – leginkább az úgynevezett „régi Európa”, élén Németországgal 
– hitelt adott Oroszország súlyos következményekkel fenyegető nyilatkozatainak, már 
2008 elején sejthető volt, hogy a bővítés következő köre érintetlenül hagyja az egykori 
szovjet belső periféria államait, így Ukrajnát és Grúziát is. Az Obama-adminisztráció 
első jelzései pedig tovább erősítették ennek valószínűségét. Orosz részről azonban lát-
hatóan szeretnének tartós garanciát nyerni arra, hogy nem átmeneti halasztásról van 
csupán szó, hanem olyan tartós állapotról, amely tekintetbe veszi Moszkva érdekeit.  
Ez az orosz törekvés egyáltalán nem meglepő, ráadásul Moszkva nem alaptalanul 
várhatja el, hogy neki is lehetnek legitim, mások által is akceptált érdekei, kiváltképp 
közvetlen környezetében. Ilyen legitim érdeknek tekinti, hogy közvetlen szomszédsá-
gában olyan államokat tudhasson, amelyek stabilak, kiszámíthatók, és semmiképpen 
sem ellenségesek. E térség államainak NATO-ba történő beemelése azonban Moszkva 
szerint per definitionem kizárja ennek teljesültét, következésképpen e terv számára elfo-
gadhatatlan. És hiába bizonygatja bárki is, hogy a NATO közeledése határaihoz sem-
miféle fenyegetést nem jelent, Moszkvát erről immár aligha lehet meggyőzni.

A két ország közti további bizalmat romboló elemként jelentkezett 2007 elején az 
úgynevezett európai rakétavédelmi rendszer ügye. A Lengyelországba, illetve Cseh-
országba telepítendő pajzs felépítésének terve leginkább két ok miatt keltett súlyos ag-
godalmat Moszkvában. Egyrészt politikai okokból, mert ha e pajzs elemei a következő 
évtized elején valóban megépülnének, úgy először történne meg – beleértve a „hideg-
háború” éveit is –, hogy az amerikai stratégiai képességek egy eleme – még ha ez az 
elem védelmi jellegű is – a kontinentális Európába kerülne. Erre korábban soha nem 
volt példa. Ez olyan helyzet, amit Moszkva politikai értelemben sem feldolgozni, sem 
elfogadni nem tud. Másrészt, Oroszország semmiféle garanciát nem lát arra, hogy a 
most telepítendő robbanófej nélküli elfogó rakéták helyére idővel – ha ezt Washing-
ton szükségesnek találja – ne kerülhessenek föld-föld kategóriájú támadó rakéták. És 
Moszkva abban sem biztos, hogy az elfogó rakéták telepítése megáll az amerikai rész-
ről bejelentett tucatnyi rakétánál. A mértékadó független orosz katonai szakértők több-
sége nem azért nyugtalan, mert ez a bejelentett mennyiség bármiféle kockázatot jelen-
tene az orosz stratégiai erőkre. Az orosz csapásmérő képességet ennél jóval nagyobb 
teljesítményű rakétavédelmi rendszer sem tudná feltartóztatni, ám egy bizonyos elfogó 
rakétaszám felett már megváltozik a helyzet. És miután Moszkva a Bush-adminiszt-
ráció idején aggályaira nem kapott megnyugtató választ, mindent megtett – időnként 
talán nem is a legtaktikusabban – azért, hogy eltérítse e szándéktól mind Washingtont, 
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mind a pajzsot befogadni kész Varsót és Prágát. Ugyanakkor az amerikai szándékok 
az európai államok egy részét is nyugtalanná tették, sőt már a Bush-adminisztráció 
idején akadtak a tervnek tekintélyes amerikai bírálói is. Strobe Talbott, a Brookings 
Intézet elnöke, a Clinton-adminisztráció egykori külügyminiszter-helyettese 2007 ok-
tóberében a képviselőház külügyi bizottsága előtt az európai rakétatelepítési tervről azt 
állította, hogy ezzel programmal Washington valósággal „botot adott Putyin úr kezébe, 
hogy azzal Amerikát és európai szövetségeseit ütlegelhesse”. És nem Talbott volt az 
első, aki felettébb kritikusan ítélte meg a telepítési terv erőltetését. Az amerikai pajzs 
kapcsán ugyan is számos technikai és politika természetű probléma merül fel mindmá-
ig. Az Obama-adminisztráció épp ezért kezdettől felettébb tartózkodóan nyilatkozik a 
rendszerről és annak politikai hasznosságáról. Következésképpen jelentős esélye van 
annak, hogy a terv tartósan lekerül az amerikai politikai napirendről. Ez azonban va-
lószínűleg csak akkor fog megtörténni, ha sikerül Irán ügyében közelíteni egymáshoz 
Moszkva és Washington álláspontját. Egy azonban bizonyos: Moszkva mindent meg-
tesz majd annak érdekében, hogy nyilvánosan egymástól elkülönítve kezelje a rakéta-
pajzs és Irán kérdését.

Az európai rakétavédelmi rendszer sorsa azonban nemcsak az Irán körüli konflik-
tus rendezésével és az ebben játszott orosz szereppel függ össze, hanem a stratégiai 
támadófegyverek további leszerelésére vonatkozó tárgyalások eredményességével is.  
A stratégiai stabilitás szempontjából kulcsfontosságú, 1991 júliusában megkötött 
START-I megállapodás az idén december elején, míg a 2002 májusában, a nukleáris tá-
madóképességekről aláírt szerződés 2012-ben jár le. A START-megállapodás – szemben 
a 2002-es szerződéssel – nemcsak a nukleáris robbanófejek számát szabályozza részle-
tesen, de a hordozóeszközökéit is, továbbá pontosan és részletekbe menően rögzíti az 
ellenőrzés mechanizmusait. A tárgyalások felújítását éveken át Moszkva szorgalmazta. 
És ennek éppúgy voltak gyakorlati, mint presztízsbeli okai. Az Obama-adminisztráció 
– ellentétben elődjével – késznek mutatkozott a tárgyalások felújítására, annak első 
szakértői fordulójára már áprilisban Rómában sor is került. A stratégiai támadófegy-
verek további korlátozására vonatkozó tárgyalások sikeressége, avagy sikertelensége, 
messzemenő következményekkel járhat. Ha a felek nem jutnának egyezségre, úgy a 
hagyományos fegyverek korlátozására vonatkozó – 1990-ben megkötött és 1999-ben 
módosított – szerződés jövője is végképp bizonytalanná válhat, miként a közép- és rö-
vid hatótávolságú rakéták felszámolásáról rendelkező 1987-es washingtoni megálla-
podásé is. És ha a stratégiai stabilitás fenntartásában mindeddig legnagyobb szerepet 
vállaló hatalmak feladják korábbi kiszámítható és felelősségteljes magatartásukat, mire 
számíthat a világ a kevésbé kiszámítható hatalmaktól?

A tavaly ősz óta kibontakozó pénzügyi és gazdasági válság nemcsak az Egyesült Ál-
lamokat érintette érzékenyen, hanem Oroszországot is. Hiába halmozott fel Moszkva 
2008 augusztusára csaknem 600 milliárd dollárnyi tartalékot, ezek a megtakarítások 
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– kiváltképp az őszi hónapokban – rendkívül ütemesen apadtak. A visszaesés már-
cius elején érte el a mélypontot. Akkor a különböző aktívákban tartott megtakarítások 
376 milliárd dollárra fogytak. Azóta az ország „nemzetközi tartalékai”, ha lassan is, 
de ismét gyarapodnak. A drámai csökkenés azzal függött össze, hogy az állam számos 
probléma kezelését vette magára, a rubel árfolyamának védelmében tett intervenciós 
lépésektől, a bankrendszer likviditási gondjainak enyhítésén át, egészen az orosz ma-
gáncégek refinanszírozási kötelezettségeit teljesíteni segítő hitelezésig. Eme utóbbi kü-
lönösen súlyos teher. A korporatív hitelállomány – amely az olcsó hitelek időszakában 
duzzadt óriásira – még ma is többszörösével múlja felül Oroszország szuverén adós-
ságának nagyságát. Az utóbbi tavaly decemberben már kevesebb volt, mint 40 mil-
liárd dollár, míg a kereskedelmi hitelek volumene tavaly ősszel elérte az 540 milliárdot. 
Ennek egy részét sikerült ugyan azóta visszafizetni, illetve átütemezni, mégis az ezzel 
összefüggő refinanszírozási kötelezettségek rendkívül súlyos teherként nehezednek az 
orosz gazdaságra, arra a gazdaságra, amelynek idei visszaesése akár két számjegyű is 
lehet. Ma már a legoptimistább prognózisok is abból indulnak ki, hogy az orosz GDP 
legkevesebb négy százalékkal lesz kisebb, mint volt egy évvel korábban. A szakértők 
többsége azonban ennél jóval borúsabban látja a jövőt, annak ellenére is, hogy a rubel 
értékvesztése február elejére megállt, a tőkekivonás mértéke jelentősen lelassult, és a 
Központi Bank tartalékai sem csökkennek tovább. És ez az állapot immár több hónapja 
tart. Ám egyelőre senki sem tudja, hogy mindez csak átmeneti helyzet, amit újabb zu-
hanás követ, avagy a „gödör alja”, ahonnan már csak felfelé vezet út. 

Ebben a helyzetben továbbra is nyitott kérdés, hogy az új amerikai adminisztrá-
ció megpróbál-e élni Moszkva megrendült helyzetével, azt kockáztatva ezzel, hogy 
az orosz nehézségek mértékét és következményeit félreértve elszalasztja az előnyös 
megegyezés lehetőségét, avagy fontosabbnak találja az együttműködést és a kölcsö-
nös bizalom helyreállítását, és ennek szellemében „újrahangolja” oroszpolitikáját.  
Ez az „újrahangolás” nem feltétlenül kell, hogy már néhány hónapon belül jelentős 
eredményekhez vezessen, az elmúlt években felhalmozott bizalmatlanság aligha teszi 
ezt lehetővé. Ám súlyos hiba lenne, ha a most megnyíló esélyeket a felek kölcsönösen 
és könnyedén eljátszanák. 
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Résumé

The Return of Russia: Risks and Opportunities

The author first briefly discusses the Russian-American relations in the 1990s, then it 
goes on to analyze the consequences of the terrorist attacks against the United States in 
2001 on the relationship between the two countries. It was a new – and, to some extent a 
unique – situation in which the permanent – and, perhaps, perpetual – demilitarization 
of the relations between Moscow and the West seemed to be getting within reach, and 
Russia’s full European integration in the not so distant future seemed possible. It was 
also a time when Moscow seemed to have the opportunity to establish trustful relations 
both with the leading powers of Europe and the U.S. as well. The essay analyzes in 
details the reasons why this ’window of opportunity’ (2001-2003) came to an end, then 
it goes on to discuss the sources of the ’new lack of trust’ which emerged between 
Moscow and Washington, from the ’color revolutions’ through the planned European 
missile defense to Iran and the expansion of NATO. Meanwhile, efforts are taken to 
present the contents and origins of the new Russian political self-confidence, as well 
as to review the rather serious consequences of the world economic depression on 
Moscow. Finally, the study touches the dilemma – which has not been solved yet – 
whether the Obama Administration will be trying to take advantage of Moscow’s 
shattered positions in the coming years and, thus, risking losing the opportunity of a 
mutually beneficial agreement by misunderstanding their consequences, or it will find 
cooperation and the restoration of the mutual trust more important and, thus, will ’tune 
again’ its Russian policy in this spirit. 


