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„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”:   
az orosz külpolitika koncepcionális keretei
Póti László

Jelen írás célja, hogy bemutassa és elemezze az orosz külpolitikát meghatározó 
alapvető dokumentumokat, különös tekintettel a 2000-es években születettekre. 
Az áttekintett anyagok a nemzeti biztonsági stratégiát, a külpolitikai koncepciót 

és a katonai doktrínát foglalják magukban. Az elemzésben megpróbálom kimutatni az 
orosz kül- és biztonságpolitikai gondolkodás meghatározó trendjeit, illetve jellemezni 
aktuális állapotát.

Oroszország – a nemzetközi kapcsolatok 1991-ben, a Szovjetunió megszűnésével 
létrejött új alanya – eddig négy hullámban fogadott el a kül- és biztonságpolitikával 
kapcsolatos alapdokumentumot:

1. A Jelcin-éra idején, 1993-ban fogadták el a külpolitikai koncepciót és a katonai 
doktrínát, majd 1997-ben a nemzeti biztonsági stratégia tervezetét;

2. 2000-ben, a Putyini időszak startévében mindhárom dokumentumból újat készí-
tettek és fogadtak el;

3. A Medvegyev-érában évente egy-egy dokumentumot hagytak jóvá: 2008-ban a 
külpolitikai koncepciót, 2009-ben a nemzeti biztonsági stratégiát, 2010-ben pe-
dig a katonai doktrínát;

4. A második Putyin-korszakban is történt változás: 2013-ban lépett életbe az új 
külpolitikai koncepció.

Az 1993-ban elfogadott két dokumentum célja az új állam elvi kiindulópontjainak 
megadása volt, az 1997-es stratégia pedig részben betöltötte a korábban keletkezett logi-
kai űrt, részben korrigálta a kezdeti időszak Nyugat-barát „romantikus atlantizmusát”, 
és lefektette egy konszenzusos politika alapjait.

A 2000-es dokumentumok helyes logikai sorrendben – először a nemzeti biztonsági 
stratégia, majd abból következően a másik kettő – és gyors egymásutánban születtek 
meg, s egy új korszakot alapoztak meg.

A 2008-as elnökváltás – bár nem jelentett korszakváltást – ismét alkalmat teremtett 
arra, hogy az orosz vezetés felfrissítse stratégiai dokumentumtárát.
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Az 1997-es és 2000-es stratégia viszonya

A 2000-es nemzeti biztonsági stratégia hivatalosan az 1997-es „újraszerkesztett” vál-
tozata, azonban a tüzetesebb vizsgálat olyan fontos különbségeket mutat ki, amelyek 
alapján azt mondhatjuk, hogy az önálló, új dokumentum volt.

A benne levő eltérések egyik csoportját valóban az eltelt három évvel kapcsolatos 
aktualizálások alkotják, de a minőségi különbségek következtében a stratégia mégis új-
nak tekinthető. Az első ilyen minőségi különbség a biztonságot veszélyeztető tényezők 
forrásának a megítélése: míg az 1997-es a belső, addig a 2000-es dokumentum a külső 
tényezőkre koncentrál. A második a markáns Nyugat-kritika megjelenése, a harmadik 
pedig, hogy a stratégia radikális szemléletváltást hozott az atomfegyver bevethetőségét 
illetően. Az orosz vezetés már 1993-ban (a katonai doktrínában) lemondott arról a szov-
jet időkben hangoztatott elvről, hogy nem vet be elsőként atomfegyvert (no-first-use), de 
az 1997-es stratégia nagyon szűkre szabta a bevethetőség feltételeit: lényegében csak 
arra az esetre, ha az „Oroszországi Föderációnak mint független államnak a létét veszé-
lyeztetné” egy támadás. A 2000-es dokumentum azonban már úgy fogalmaz, hogy az 
atomfegyver bevethető, ha Oroszországot vagy szövetségeseit éri támadás, illetve ha a 
fenyegetés elhárítására alkalmas minden más eszköz sikertelennek bizonyult.

A 2009-es nemzeti biztonsági stratégia

Az új stratégia igénye

Az ezredforduló utáni évek amerikai biztonságpolitikájának lecsengéseként 2003 ok-
tóberében – bár hivatalosan nem módosították – a védelmi minisztériumban, Putyin 
jelenlétében ismertetett „Az OF fegyveres erői fejlesztésének aktuális kérdései” c. do-
kumentummal jelentősen felülírták az orosz biztonságpolitikai felfogást: a katonai erő 
szerepe felértékelődött, a nukleáris elrettentés nagyobb hangsúllyal szerepelt, a NATO-
kritika minden korábbinál élesebbé vált, és megjelent a megelőző csapás doktrínája is.

Egy új nemzeti biztonsági stratégia iránti igény hivatalosan 2004. szeptember első 
hetében, konkrétan a beszláni iskolában zajlott túszdráma közvetlen következménye-
ként hangzott el először, mégpedig Putyin elnök szájából. Ezt azonban nagy csend 
követte, és csak Medvegyev elnök 2008. június 4-i utasítására álltak neki a megvalósí-
tásnak. A végső változat őszre-télre készült el, az elnök viszont – kivárva az Obama–
Medvegyev-csúcsot – néhány hónappal később, 2009. május 12-én hagyta jóvá egy ren-
delettel „Az Oroszországi Föderáció nemzeti biztonsági stratégiája 2020-ig” címet viselő 
dokumentumot. A stratégia kidolgozásában a Biztonsági Tanács ágazatközi munka-
csoportja irányításával az elnöki adminisztráció, a szövetségi körzetek apparátusai, az 
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Orosz Tudományos Akadémia, valamint más tudományos intézetek és a nagyvállalati 
szféra képviselői vettek részt.

A dokumentum főbb jellemzői

A 2009-es, jelenleg is hatályban lévő dokumentum a hivatalos minősítés szerint sem a 
2000-es „újraszerkesztett” változata, hanem egy új, önálló stratégia. Ezt jelzi az is, hogy 
először rögzíti címében az érvényesség időhorizontját (2020), mégpedig összhangban 
az Oroszországi Föderáció hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődésének koncepci-
ójával. Új elem, hogy a dokumentum a bevezetőjében egy sor alapfogalmat – nemzeti 
biztonság, nemzeti érdek, nemzeti prioritás stb. – tételesen definiál. Az új stratégia a 
2000-es dokumentumtól eltérő kiindulópontot rögzít: míg az utóbbi két, egymást ki-
záró nemzetközi tendenciával indít – a multipoláris világ vs. USA dominancia –, addig 
az utóbbi konstatálja, hogy Oroszország lezárta a válságok időszakát, és egy optimista 
jövőképet vázol. A világot illetően a globalizációt tekinti a legáthatóbb folyamatnak, 
és az új erőközpontok kialakulásával – érdekes módon kerüli a multipolaritásra való 
utalást – „minőségileg új geopolitikai helyzet” létrejöttéről beszél.

Az új koncepció első alkalommal legitimálja a legfelsőbb szintű dokumentumban 
Oroszország energia-nagyhatalmi státuszát, és eddig soha nem tapasztalt nyíltsággal 
fogalmaz az energiának a külpolitikában játszott szerepéről: „Oroszország erőforrás-
potenciálja és annak pragmatikus felhasználása kiszélesítette az OF lehetőségeit befo-
lyása megerősítésére a világban”.

Vadonatúj elemként az energia összefüggésében is értelmezi a fegyveres konfliktus 
lehetőségét, amikor az olvasható, hogy a nemzetközi politikában hosszú távon nő az 
érdeklődés az erőforrások iránt, ami „nem zárja ki katonai erő alkalmazását” sem.

A biztonságot veszélyeztető tényezők sorából – a 2000-es stratégiával összevetve – 
látványosan hiányzik az államhatalmi rendszer hiányosságainak problémája, illetve 
leértékelődött a szervezett bűnözés és a terrorizmus szerepe.

A stratégiában megjelenik a rakétavédelmi rendszer kérdése is, amely „lényegesen 
szűkíti a globális és regionális stabilitás fenntarthatóságát”.

A pénzügyi-gazdasági világválsággal kapcsolatban a dokumentum érdekes párhu-
zamot von: hatásaiban a katonai erő nagyszabású alkalmazásával veti össze.

Az EU leértékelésének fogható fel, hogy az Unióval foglalkozó rövid bekezdés nem 
fogalmaz meg új elemeket vagy távlati célokat, csupán az együttműködési mechaniz-
musok fejlesztését tűzi ki célul, és figyelemre méltó, hogy kerüli az EU vonatkozásában 
addig használatos „stratégiai partner” kifejezését.

A NATO kiemelt problémaként jelentkezik, két konkrét, Oroszország számára elfo-
gadhatatlan fejlemény megemlítésével: az egyik, hogy a szövetség katonai infrastruk-
túrája közelít az ország határaihoz, a másik a globális funkciók felvállalása (ez eltér 
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a 2000-es stratégia NATO-ra vonatkozó kritikájától, amelyben elsősorban a hatókörön 
kívül, illetve az ENSZ BT felhatalmazása hiányában végzett műveleteket rótták fel). 
Újdonság annak az elvárásnak a megjelenítése, hogy a szervezet vegye figyelembe az 
orosz érdekeket a NATO katonai-politikai tervezésében, további átalakításában.

Az Egyesült Államok viszont Oroszország stabil referenciapontjaként szerepel a do-
kumentumban, amellyel Moszkva „stratégiai partnerségre” törekszik. Az orosz–ame-
rikai kapcsolatok akkor beígért újraindításának szellemében a stratégia ezen a ponton 
a közös érdekeket sorolja fel (leszerelés, nonproliferáció, terrorizmusellenes harc, regi-
onális konfliktusok), és taktikusan csak más helyütt (a katonai veszélyek sorában), név 
nélkül tesz említést azokról a – Washingtonnak tulajdonítható – törekvésekről, amelye-
ket Moszkva veszélyesnek ítél meg.

A nemzeti biztonság kategóriájában három prioritást nevez meg a dokumentum: 
a nemzeti védelmet, az állami és a társadalmi biztonságot. Az első vonatkozásában 
figyelemre méltó, hogy a stratégiai feltartóztatás doktrínáját a gorbacsovi időkben teret 
nyert „ésszerű elégségesség” defenzív elve alapján kívánja megvalósítani. A nukleá-
ris fegyverek bevethetőségét illetően a dokumentum nem hoz változást, ugyanakkor 
a „Stratégiai stabilitás és egyenrangú stratégiai partnerség” elnevezésű 9. pontban a 
szintén a gorbacsovi gondolkodáshoz visszanyúló, atomfegyvermentes világ ideája je-
lenik meg.

A gazdaság terén a stratégia célul tűzi ki, hogy Oroszország bekerüljön a világ öt 
legnagyobb gazdasága közé; veszélyként kezeli a nyersanyagok túlsúlyát az exportban; 
és először vezeti be ilyen jellegű dokumentumba az „energiabiztonság” fogalmát mint 
a gazdasági biztonság egyik legfontosabb elemét.

A nemzeti biztonsági stratégia minden tekintetben összhangban van a 2008-as kül-
politikai koncepcióval, de némileg érthetetlen, hogy – felrúgva a 2000-es, logikus sor-
rendet – az utóbbi megelőzte ennek az irányadó, legmagasabb szintű dokumentumnak 
a megszületését.

A nemzeti biztonsági stratégia alapvető eleme az orosz stratégiaalkotási folyamat-
nak, és beleilleszkedik a fejlett országok hasonló törekvéseibe is. A 2000 óta eltelt idő-
szak nemzetközi fejleményei és az új elnök személye egyszerre tették indokolttá és 
elfogadhatóvá a kidolgozását. A stratégia mindamellett, hogy egy sor új hangsúlyt 
tartalmaz, megőrzi a kül- és biztonságpolitika folyamatosságát. A többszöri halasztás 
egyik indokaként emlegetett, a kapcsolatok újraindításának elősegítése érdekében az 
USA irányába tett gesztus, megfelelően tükröződik a dokumentumban, és így a koope-
ratív hangnem dominál. Új vonás az EU viszonylagos leértékelődése az orosz straté-
giaalkotók gondolkodásában. A katonai vonatkozású részek nem hoztak újdonsá-
got. A stratégia úgy rendelkezik, hogy a Biztonsági Tanácsnak időszakonként felül kell 
vizsgálnia a dokumentumot.
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Az új katonai doktrína

Medvegyev elnök 2010. február 8-án írta alá azt a rendeletét, amellyel jóváhagyta az 
Oroszországi Föderáció új katonai doktrínáját. Az addigi, 2000-ben elfogadottnál a je-
lenleg is érvényben lévő dokumentum rövidebb – 16 helyett 12 oldalas – lett, és négy fe-
jezetből áll: általános rendelkezések, katonai veszélyek és fenyegetések az Oroszországi 
Föderációra, az Oroszországi Föderáció katonapolitikája, valamint a védelem katonai-
gazdasági támogatása.

A független Oroszország történetének sorrendben harmadik katonai doktrínája a 
bevezető részben – a korábbitól eltérően, de a nemzeti biztonsági stratégiával összhang-
ban – egy sor fogalmat definiál (katonai biztonság, katonai veszély, katonai fenyegetés, 
katonai konfliktus, fegyveres konfliktus, helyi háború, regionális háború, nagyméretű 
háború stb.). Figyelemre méltó, hogy hiányzik belőle – a korábbiban meglévő – utalás a 
doktrína „védelmi jellegére”.

A „katonai veszélyek és fenyegetések” részben az anyag úgy jellemzi a nemzetközi 
helyzetet, mint amelyben „gyengül az ideológiai konfrontáció”, egyes államok, állam-
csoportok befolyása csökken, másoké – amelyek „átfogó uralomra törekednek” – nő; de 
a többpólusosság és a különféle globalizációs folyamatok is megtalálhatók a jellemzők 
között. Továbbra is érvényes, hogy a regionális konfliktusokat erőszakos úton oldják 
meg. A mai biztonsági architektúra „nem biztosít egyenlő biztonságot minden állam 
számára”. Végül a szerzők megállapítják, hogy bár a nagyméretű, hagyományos fegy-
verekkel vívandó háború valószínűsége csökken, „az Oroszországi Föderációt érintő 
katonai veszélyek több irányból is erősödnek”.

A „külső katonai veszélyek” között tizenegy tényezőt sorol fel a doktrína. Az első he-
lyen a globális funkciókra törekvő NATO áll, amely – többek között a bővítés révén – egy-
re közelebb tolja katonai infrastruktúráját Oroszországhoz. A második helyen a kissé 
talányos „egyes államok és térségek destabilizációja”, valamint a stratégiai stabilitás 
aláásása szerepel. Harmadikként a katonai kontingensek Oroszország vagy szövetsé-
gesei közvetlen szomszédságában történő telepítését említi; a negyedik helyre pedig a 
hadászati rakétavédelem került.

A „belső katonai veszélyeket” bemutató rész rövidebb a 2000-es dokumentumban 
találhatónál, de szintén az alkotmányos renddel, valamint a területi egységgel szembe-
ni fellépést és az államhatalmi szervek működésének „dezorganizálását” nevezi meg 
a legjelentősebb fenyegetésként. Kimaradt viszont az illegális fegyveres alakulatok és 
fegyverforgalmazás, valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus tétele.

Korunk háborús konfliktusainak jellemzői között a doktrína a következőket sorolja 
fel: a katonai erő komplex alkalmazása; az atomfegyverrel összevethető hatékonyságú, 
új fizikai törvényszerűségeken alapuló fegyverzetek bevezetése; a légtérben és az űr-
ben működő csapatok és eszközök egyre szélesebb körű alkalmazása; az információs 
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hadviselés erősödése; a bevethetőség idejének lerövidülése; az operativitás növelése a 
„szigorúan vertikális irányítási rendszerről a globális, automatizált, network típusú irá-
nyítási rendszerre való átállás eredményeként”.

A fegyveres erők bevetésével kapcsolatban a doktrína külön bekezdésben rögzíti 
– ez hiányzott a 2000-es változatból – a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének 
(KBSZSZ) tagságából fakadó közös védelem elvét, azaz az Oroszországi Föderáció saját 
katonai erejének alkalmazását a szövetségeseit érő agresszió esetén.

Az atomfegyver bevethetőségéről két helyen tesz említést a doktrína. Először álta-
lánosságban állapítja meg, hogy a nukleáris fegyver továbbra is az atom- vagy hagyo-
mányos fegyverrel vívandó konfliktus megelőzésének eszköze marad. A megállapítás 
végén hozzáteszi, hogy ha egy – akár hagyományos fegyver bevetésével zajló – konflik-
tus az atomfegyverrel bíró állam létezését fenyegeti, akkor az a nukleáris fegyver beve-
téséhez vezethet. A 22. bekezdésben az atomfegyver bevethetőségét tárgyaló mondat 
eleje gyakorlatilag szóról szóra megegyezik a 2000-es verzióval: az „Oroszországi Föde-
ráció fenntartja magának azt a jogot, hogy atomfegyvert vessen be válaszul az ellene és 
(vagy) szövetségesei elleni atomfegyver vagy más tömegpusztító fegyver alkalmazása 
esetén”. A mondat a 2000-es változat pongyola megfogalmazása helyett így folytatódik: 
„és abban az esetben is, ha hagyományos fegyverrel követnek el agressziót az Orosz-
országi Föderáció ellen, az mégis magának az államnak a létét fenyegeti”. A vonatkozó 
bekezdés azzal is bővült a korábbi doktrínához képest, hogy kifejezetten leszögezi: a 
nukleáris fegyver bevetéséről az elnök dönt. Figyelemre méltó különbség még, hogy az 
új dokumentumból hiányzik az a szakasz, amely meghatározza, kik ellen nem vet be 
atomfegyvert Moszkva (a 2000-es doktrínában ide sorolták az atomsorompó-szerződés 
részes államait, valamint a nukleáris fegyverrel nem rendelkező országokat).

A 2010-es katonai doktrína nem tekinthető a 2000-es módosításának: már nem az 
„átmeneti időszak”, hanem a belső átalakulást befejező és a nemzetközi kapcsolatokban 
teljes értékű szereplőként részt vevő állam dokumentumaként definiálja magát. A 2009 
májusában elfogadott nemzeti biztonsági stratégiával összhangban áll, bár hiányzik 
belőle az ott szereplő „ésszerű elégségesség” elve és az atomfegyvermentes világ vízió-
ja. A 2000-es doktrínával összehasonlítva az a legszembetűnőbb, hogy az első helyen a 
NATO áll a katonai veszélyek között, míg az előző csak közvetve, általánosságban utalt 
rá. Ugyancsak új elem a rakétavédelem kérdése a fenyegetések sorában. Ugyanakkor az 
Egyesült Államok nem jelenik meg kifejezett ellenségként, csak áttételesen, a NATO-n 
keresztül. Az atomfegyver elsőkénti bevetésének doktrínája nem újdonság, azt már 
az 1993-as katonai doktrína is tartalmazta, a 2000-es változat pedig szinte szó szerint 
ugyanúgy fogalmazott, mint a most hatályba lépő dokumentum. Hiányzik viszont be-
lőle a preventív (nukleáris) csapás opciója, de valószínűsíthető, hogy az a doktrína nem 
publikus részébe belekerült.
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Az új orosz külpolitikai koncepció

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2012. május 7-én, azaz a beiktatása napján több fontos 
rendeletet írt alá, közöttük „Az Oroszországi Föderáció külpolitikai irányvonalának 
megvalósítására irányuló intézkedésekről” címűt. A hétoldalas dokumentum a „prag-
matizmus, nyitottság és többvektorúság” elveire építkező külpolitikai kurzust hirdetett 
meg, amelynek a legfőbb megállapításai a következőkben összegezhetők:

• A külpolitika segítse elő az orosz gazdaság modernizálását és Oroszország 
„egyenrangú világpiaci partnerként” való megjelenését.

• Az OF szélesítse az ENSZ békefenntartó műveleteiben való részvételt.
• A FÁK-térségben az integrációs folyamatok elősegítése a külpolitika „kulcsfon-

tosságú iránya”.
• El kell mélyíteni az eurázsiai integrációt, és 2015. január elsején létre kell jönnie 

az Eurázsiai Gazdasági Uniónak.
• Hozzá kell járulni Abházia és Dél-Oszétia nemzetközi pozícióinak erősítéséhez.
• Az EU-val kapcsolatos stratégiai cél az „az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig 

terjedő, egységes gazdasági és humán térség” létrehozása.
• Az ázsiai–csendes-óceániai térségben erősíteni kell az integrációs folyamatokat, 

mert azok hozzájárulnak Kelet-Szibéria és a Távol-Kelet fejlődéséhez.
• Tovább kell folytatni annak a kezdeményezésnek a támogatását, amely az ázsi-

ai–csendes-óceániai térségben egy „új biztonsági architektúrát” hozna létre.
• Az Egyesült Államok vonatkozásában – a rakétavédelemmel kapcsolatos orosz 

megközelítés következetes fenntartása mellett – azt kell elérni, hogy „biztos ga-
ranciát kapjanak arról, hogy a rendszer nem irányul az orosz nukleáris elretten-
tő erők ellen”.

• A NATO-val „annak mértékében kell fejleszteni a kapcsolatokat, hogy az meny-
nyire kész figyelembe venni az OF érdekeit”.

• Folytatni kell azt a munkát, amely „nemzetközi jogilag kijelöli az OF külső hatá-
rait a tengeri talapzaton, és behatárolja a hozzá tartozó tengeri övezeteit”.

A dokumentum nem tartalmazott lényeges új elemet, inkább csak listába szedte az 
orosz külpolitika ismert jellemzőit és sarokpontjait, hozzátéve néhány, az előző évek-
ben hangsúlyosabbá vált témát. Jelentősége abban állt, hogy vele kezdődött meg formá-
lisan is a Putyin-korszak külpolitikája. A rendelet utolsó pontja utasította a Külügymi-
nisztériumot arra, hogy 2012 decemberéig készítse el az OF külpolitikai koncepciójának 
új változatát.

Vlagyimir Putyin elnök végül is 2013. február 12-én hagyta jóvá az „Oroszországi 
Föderáció külpolitikai koncepcióját”, amely – az 1993-as, 2000-es és 2008-as után – a 
negyedik a független Oroszország történetében. Ez a Dmitrij Medvegyev akkori elnök 
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által 2008. július 12-én aláírt dokumentum frissített, megújított változata: hosszabb an-
nál (22 helyett 36 oldal), de alapszerkezetében változatlan, s tartalmában is javarészt 
megegyezik azzal (több helyen csak stilizálták vagy valamelyest átszerkesztették azt). 
Az új koncepció a következő részekből áll:

• Általános megállapítások
• A mai világ és az Oroszországi Föderáció külpolitikája
• Az OF prioritásai a globális problémák megoldásában

- Az új világrend formálódása
- A jog elsőbbsége a nemzetközi kapcsolatokban
- A nemzetközi biztonság erősítése
- A nemzetközi gazdasági és környezetvédelmi együttműködés
- A nemzetközi humanitárius együttműködés és az emberi jogok
- A külpolitikai tevékenység információs támogatása

• Regionális prioritások
• Az OF külpolitikájának formálása és végrehajtása

Az alábbiakban a koncepció azon elemeit ismertetem, amelyek eltérnek a korábbi 
dokumentumtól, és új hangsúlyt jeleznek az orosz külpolitikában.

A bevezető részben – a majdnem teljes szövegegyezés mellett – a modernizáció egy 
szűkítő jelzőt kapott („kedvező külső feltételek megteremtése Oroszország technoló-
giai modernizációjának elősegítésére”). Ez lényeges tartalmi különbség a Medvegyev 
nevéhez köthető modernizáció szélesebb – a társadalmi-politikai szférát is magában 
foglaló – felfogásához képest.

Alapvetően új gondolatként jelenik meg a két- és sokoldalú kapcsolatokkal foglal-
kozó részben az, hogy Oroszország hozzájárul a „tömbön kívüli hálózati szövetségek 
kialakításához, és azokban aktív részt vállal”.

Szintén új elem a bevezetőben, hogy az orosz diplomácia támogatást ad a hazai gaz-
dasági szereplők külföldi érdekeinek védelméhez, fellép az orosz áruk, szolgáltatások 
és befektetések megkülönböztetése ellen.

Ugyanez a rész a külföldön tartózkodó orosz állampolgárok jogaival kapcsolatosan 
azzal bővült, hogy Moszkva kiáll a nemzetközi fórumokon az „emberi jogok védelmé-
nek orosz megközelítése mellett”.

A mai világgal és az Oroszországi Föderáció külpolitikájával foglalkozó részben 
nagy hangsúlyt kap a globális pénzügyi-gazdasági válság, és ezzel kapcsolatban a 
szerzők kiemelik, hogy a „történelmi Nyugatnak csökkennek a lehetőségei a világgaz-
daság dominálása terén”, a vezető nyugati országok strukturális problémái negatívan 
befolyásolják a globális fejlődést, az eurózóna pedig folytatja a recesszióba süllyedést.

A dokumentum konstatálja, hogy „minőségi átalakulás megy végbe az energetiká-
ban, és (ki nem mondva, de az EU-ra célozva) kritikusan felhívja a figyelmet arra, hogy 
erősödnek a megalapozatlan korlátozások és más diszkriminatív intézkedések.
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Az új koncepcióba bekerült a „puha erő” fogalma mint a mai nemzetközi politika 
szerves része. Ezt úgy definiálja, mint a „külpolitikai feladatok megoldásának komplex 
eszköztára, amely támaszkodik a civil társadalom lehetőségeire, valamint a klasszikus 
diplomácia módszereivel szemben alternatívát nyújtó információs, kommunikációs, 
humanitárius és más technológiákra”. Ezzel kapcsolatban arra is rámutat, hogy más 
államok a puha erőt „rombolóan és jogellenesen is felhasználják szuverén államokra 
való politikai nyomásgyakorlás céljából”.

A nemzetközi biztonság erősítését taglaló alfejezetből hiányzik az a korábbi formula, 
amely explicit elkötelezettséget jelenített meg a leszerelési ügyekben, azaz kimondta, 
hogy Oroszország „kész minden atomhatalommal a hadászati támadó fegyverzetek-
nek olyan minimális szintre történő csökkentéséről tárgyalni, amely elegendő a hadá-
szati stabilitás fenntartásához”.

A rakétavédelemről szóló rész erősebb megfogalmazást kapott: Oroszország „ellenzi 
a rakétavédelemnek egy állam vagy államcsoport általi egyoldalú, semmivel sem kor-
látozott kiépítését” (korábban ez a kérdés csak az egyik eleme volt egy, a problémákat 
összegző felsorolásnak). Ugyanitt új mozzanat az cél, hogy az annak idején a Szovjet-
unió és az Egyesült Államok között a közepes és a kis hatótávolságú rakéták megsem-
misítéséről kötött szerződés legyen globális érvényű.

A nemzetközi gazdasági és környezetvédelmi együttműködés terén megjelenik 
Oroszország WTO-csatlakozásának témája (minimalizálni kell az azzal kapcsolatos 
kockázatokat) és az OECD-hez való társulás célja, valamint az a törekvés, hogy Moszk-
va szembe kíván szállni más államok olyan kereskedelempolitikai lépéseivel, amelyek 
sértik az orosz vállalatok jogait.

A nemzetközi humanitárius együttműködés és az emberi jogok területén hangsú-
lyos, új törekvésként rögzíti a dokumentum azt, hogy Oroszország „monitoring alá he-
lyezi az emberjogi helyzetet a világban”, és „szélesíteni kívánja részvételét a nemzetkö-
zi emberjogi szerződésekben”. Kiemelt és a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapó feladat 
„Oroszország pozitív imázsának megteremtése, amely megfelel a kultúrája, oktatása, 
tudománya, sportja színvonalával kivívott tekintélyének”. Moszkva tökéletesíteni akar-
ja a „puha erő alkalmazásának rendszerét” is.

A „Regionális prioritások” címet viselő fejezet hagyományosan a FÁK-térséggel kez-
dődik. Miután az orosz–kazah–belorusz vámunió és az Egységes Gazdasági Térség 
célja teljesült, az új koncepció az „eurázsiai gazdasági integráció aktív támogatására” 
helyezi a hangsúlyt, intézményesen pedig az Eurázsiai Gazdasági Unió megteremtését 
tűzi ki célul.

A FÁK-on belül „prioritást élvező partner” Ukrajnával kapcsolatban a dokumen-
tumban kitűzött cél, hogy „elő kell mozdítani csatlakozását az elmélyülő integrációs 
folyamatokhoz”. Először jelenik meg az orosz külpolitikai koncepcióban Abházia és Dél-
Oszétia. A velük kapcsolatos feladat: „hozzá kell járulni korszerű, demokratikus álla-
mokká válásukhoz, nemzetközi pozícióik erősítéséhez és biztonságuk garantáláshoz”.
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A második „prioritást élvező régió” az euroatlanti térség, amelynek vonatkozásában 
már kimarad a Medvegyev nevéhez fűződő európai biztonsági szerződés tervezete. Az 
Európai Unióval kapcsolatban a dokumentum azt a célt fogalmazza meg, hogy „elő kell 
mozdítani az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig terjedő egységes gazdasági és humán 
térség létrehozását”. Az új koncepció hosszabban, részletesebben foglalkozik az EU-val, 
de kimarad belőle a korábbi verzióban szereplő „stratégiai partnerségre” való törekvés. 
Ugyanakkor így fogalmaz: „perspektivikus feladat az egységes piac kiépítése az EU-
val”, és megcélozza egy „egyesített energetikai komplexum kialakítását is Európában”.

Térségünk szempontjából a legfontosabb változás az, hogy Közép-Európa teljesen 
kimarad az új koncepcióból. A korábbiban ez szerepelt: „Oroszország nyitott a közép-
kelet- és délkelet-európai országokkal folytatott pragmatikus és kölcsönös tiszteleten 
alapuló együttműködés kiszélesítésére, annak figyelembevételével, hogy melyik meny-
nyire áll erre készen”. Délkelet-Európa viszont benne maradt az új változatban is: 
„a Balkán térsége fontos stratégiai jelentőséggel bír Oroszország számára”.

A NATO-t illetően szembetűnő különbség, hogy Ukrajna és Grúzia tagsági törek-
véseinek ellenzése kimaradt a frissített dokumentumból, bár a szöveg tartalmilag nem 
változott.

Az Egyesült Államokkal kapcsolatban új elem a koncepcióban a rakétavédelem em-
lítése abban a formában, hogy Moszkva „törekedni fog a jogi garanciák biztosítására 
arra vonatkozóan, hogy az [a rakétavédelem] nem irányul az oroszországi nukleáris 
elrettentő erők ellen”. Szintén új mozzanat, hogy Moszkva az „orosz jogi és természetes 
személyek vonatkozásában” fellép az amerikai „egyoldalú extraterritoriális szankciók 
ellen” (ez egyértelmű utalás a Magnyitszkij-törvényre).

Az Északi-sarkvidék először jelenik meg önálló régióként orosz külpolitikai koncep-
cióban. Ezzel kapcsolatban a dokumentum leszögezi, hogy a meglévő szerződéses-jogi 
keretek elegendő alapot szolgáltatnak az összes kérdés sikerese rendezéséhez, köztük 
„a külső határok megállapítását a Jeges-tenger kontinentális talapzatán”. Figyelemre 
méltó, hogy az északkeleti átjáró kapcsán a dokumentum úgy fogalmaz, hogy annak 
„nemzeti közlekedési útvonalként történő használata nagy jelentőséggel bír a térség fej-
lődése szempontjából, ugyanakkor – kölcsönösen előnyös alapon – nyitott a nemzetközi 
hajóközlekedés előtt is”.

A külpolitikai koncepció részben taktikailag, részben pedig tartalmilag is megújult 
2013-ban. A formálisan az előző frissített változataként prezentált dokumentumra tak-
tikailag azért volt szükség, mert Vlagyimir Putyin elnökként nem a Medvegyev nevé-
vel fémjelzett, régi verzió alapján akarta folytatni a külpolitikát. Ugyanakkor a világban 
történt változások, az Oroszország előtt álló új kihívások tartalmi változtatást is igé-
nyeltek. Emellett Putyin külpolitikai felfogásának – Medvegyevétől eltérő – hangsúlyai 
is szükségessé tették az új koncepció kidolgozását.
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A dokumentum kitűnő segédeszköz a putyini külpolitikai elképzelések változó kon-
túrjainak felvázolásához, amelyeket a következőkben lehet összegezni:

• A külpolitika „ökonomizálása”. A diplomáciának fokozottan kell védenie és támo-
gatnia az orosz gazdasági érdekeket külföldön, és elő kell segítenie a technológi-
ai modernizációt belföldön.

• A külpolitika kommunikációs jellegének erősítése. A puha erő beemelése a diplomáci-
ai eszköztárba, Oroszország pozitív imázsának offenzív erősítése.

• Saját orosz emberjogi megközelítés képviselete a világban. Az emberjogi kérdések te-
rén Moszkva ellentámadásba szeretne lendülni, fokozott részt akar vállalni az 
ilyen jellegű nemzetközi tevékenységben, és jogot formál más nemzetközi sze-
replők emberjogi értékelésére.

• A leszerelési készség visszafogása. Moszkva a korábbinál kisebb mértékben hangsú-
lyozza a leszerelési folyamat továbbvitelében való érdekeltségét, inkább a jelen-
legi rezsim működtetését helyezi előtérbe.

• Új regionális hangsúlyok. Közép-Európa folytatta eddigi leértékelődési ívét, és ön-
álló térségként mára eltűnt az orosz külpolitika horizontjáról. Új és potenciáli-
san konfliktusos prioritásként viszont megjelent az Északi-sarkvidék.

• Az eurázsiai integráció kiterjesztése. Önálló, működő integrációs mag kialakítása, 
lehetséges partnerek bevonásával.

A FÁK-térség integrációs formációi
Mivel az új külpolitikai doktrína egyik fő hangsúlya az eurázsiai integráció erősítése, 
célszerű röviden kitérni a FÁK-térség ilyen jellegű folyamataira. A Szovjetunió meg-
szűnése után a FÁK környezetében egy sor új regionális formáció jött létre, amelyek 
jelentős átalakuláson mentek keresztül az elmúlt 22 évben. A különböző, gyakran egy-
mással átfedésben lévő konstrukciók meglehetősen áttekinthetetlenné váltak. Az aláb-
biakban a jelenleg működő olyan formációkat ismertetjük, amelyek:

• nem a posztszovjet térségben, hanem csak a FÁK-on belül működnek;
• nem katonai szövetségek, hanem elsősorban gazdasági profilúak; és
• az integráció valamilyen lépcsőfokát képviselik.

E kritériumoknak a ma létező szervezetek közül ez a hat felel meg:
1. a Független Államok Közössége
2. a Független Államok Közösségének Szabadkereskedelmi Övezete
3. az Eurázsiai Gazdasági Közösség
4. az Eurázsiai Gazdasági Közösség Vámuniója
5. az Egységes Gazdasági Térség
6. a Belorusz–Orosz Államszövetség
(Azaz nem soroljuk ide sem a KBSZSZ-t, sem a Sanghaji Együttműködés Szervezetét 

vagy a GUAM-ot.)
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A hat integrációs tömörülés legfontosabb jellemzői
Megnevezés Megalakulás* Tagok* Cél

Létező
F
Á
K-
k
e
r
e
t
e
k

1. Független Államok 
Közössége (Szodruzsesztvo 
Nyezaviszimih  
Goszudarsztv, SZNG)

1991. december 8.
Viszkuli (BY)

11: UA, MD, BY, RU, 
KZ, KS, AM, AZ, TJ, 
TM, UZ

A legszélesebb és legla-
zább politikai kereteket 
biztosítja a posztszovjet 
térségben.

2. A Független Államok 
Közösségének Szabadke-
reskedelmi Övezete (Zona 
Szvobodnoj Torgovli, SZNG)

2011. október 18. 
Szentpétervár 

(RU).
Életbelépése:

2012. szept. 20.

8: UA, MD, BY, RU, 
KZ, KS, AM, TJ.
Tagsági ambíciók: UZ, 
Vietnam, Új-Zéland

Klasszikus szabadkeres-
kedelmi övezet: a felek 
nem vetnek ki vámot az 
övezetből származó im-
porttermékekre.

3. Eurázsiai Gazdasági 
Közösség (Jevrazijszkoje 
Ekonomicseszkoje 
Szoobsesztvo, JevrAzESZ)

2000. október 10. 
Asztana (KZ).
Életbelépése:

2011. május 30.

5+3: BY, RU, KZ, KS, 
TJ.
Megfigyelők: UA, 
MD, AM

A tagok között egysé-
ges gazdasági térség 
kialakítása.

Jevr
Az
E
SZ-
k
e
r
e
t
e
k

4. Az Eurázsiai Gazda-
sági Közösség Vámuni-
ója (Tamozsennij Szojuz 
JevrAzESz)

2007. október 6. 
Dusanbe (TJ).
Életbelépése:
2010. július 6.

3: RU, BY, KZ.
Felvételét kérte: KS

Klasszikus vámunió: 
egységes, közös vám-
tarifák alkalmazása az 
importra.

5. Egységes Gazda-
sági Térség (Jegyinoje 
Ekonomicseszkoje 
Prosztransztvo)

2009. december. 
Almati (KZ).
Életbelépése:
2012. január 1.

3: RU, BY, KZ

Klasszikus közös piac: 
az áruk, a szolgáltatá-
sok, a tőke és a munka-
erő szabad áramlása.

6. Belorusz–Orosz Ál-
lamszövetség (Szojuznoje 
Goszudarsztvo Belaruszi i 
Rossziji)

1999. dec. 8.
Életbelépése:

2000. január 26.
2: RU, BY

Egységes politikai, 
gazdasági, védelmi és 
jogi térség létrehozása.

Két-
ol-
da-
lú

Tervezett

Eurázsiai Gazdasági Unió
(JevrAzijszkij 
Ekonomicseszkij Szojuz)

2011. nov. 18.:
háromoldalú 
elnöki közös 

nyilatkozat az eu- 
rázsiai gazdasági 

integrációról.
Céldátum:

2015. január 1.

3: RU, BY, KZ
Az Európai Közösségek 
mintájára létrehozandó 
integrációs keret.

Eurázsiai Unió
(JevrAzijszkij Szojuz)

2011. október 3. 
(Putyin kampány-
cikke indította út-

jára a projektet.)

Az EU mintájára és an-
nak alternatívájaként 
létrehozandó integráció.

* Azerbajdzsán=AZ; Fehéroroszország=BY; Kazahsztán=KZ; Kirgizisztán=KS; Moldova=MD; Orosz-
ország=RU; Örményország=AM; Tádzsikisztán=TJ; Türkmenisztán=TM; Ukrajna=UA; Üzbegisztán=UZ.
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A hat szervezet az integráció egymásra épülő fokozatait alkotja, ahol az 1. a legla-
zább, a 6. pedig a legszorosabb együttműködés.

Fontos jellemzője ennek az integrációs közösségnek, hogy az első két formáció elkü-
lönül a 3.–5. által alkotott csoporttól, mert tulajdonképpen közöttük van az az integráci-
ós határvonal, ahol az államközi együttműködés mellett már a nemzetek feletti kompe-
tencia is megjelenik. Látni kell ezzel összefüggésben, hogy míg a szabadkereskedelmi 
övezet a Független Államok Közösségének keretében jött létre, addig a vámunió az 
Eurázsiai Gazdasági Közösség keretein belül formálódik. A két szféra elkülönül egy-
mástól, ahol az „áteresztő zsilipet” az Eurázsiai Gazdasági Közösség jelenthetné.

Az alábbi ábra egyfelől az integrációs fokokat szemlélteti, másfelől azt hivatott il-
lusztrálni, hogy a FÁK-kereteken belül két külön csoport van: a FÁK szabadkereskedel-
mi övezetébe tömörült országok nagyobb, valamint az Eurázsiai Gazdasági Közösség 
szűkebb halmaza.
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Jelen összeállítás az aktuális helyzetkép bemutatásán és az alapinformációk össze-
foglalásán túl a következőkre mutat rá:

1. A valódi gazdasági integrációba való bekerülés küszöbe az Eurázsiai Gazdasági 
Közösség és annak konkrét, működő szervezete, a vámunió. Amely országok 
ide nem lépnek be, azok kimaradnak a hosszabb távú integrációs folyamatokból.

2. Az államok egy nagyobb csoportja megáll az integrációnak azon az ala-
csony fokán (szabadkereskedelmi övezet), amelyen még nem jelenik meg a 
szupranacionális kompetencia.

3. Következésképpen, a FÁK-térség integrációs folyamatait két elkülönülő 
országcsoport formálódása fogja jellemezni. A köztük levő átjárásra lesz mód, 
de az egyes országok döntésén múlik, hogy élnek-e a továbblépés lehetőségé-
vel. Ez a két, elkülönülő országcsoport nem kétsebességű integrációs modellt 
jelent, hanem inkább azt, hogy lesz külön egy integrálódó csoport, és egy másik, 
együttműködő csoport.

4. Ukrajna pontosan e küszöb előtt áll: benne van a szabadkereskedelmi övezet-
ben, de ódzkodik a vámunióba történő belépéstől (pedig a gázszerződés módo-
sítására irányuló ukrán törekvések ügyében Moszkva éppen azt határozta meg 
feltételként).

5. Amennyiben Ukrajna távol tartja magát az Eurázsiai Gazdasági Közösségtől 
(vagyis a vámuniótól), akkor a valódi távlati integráció az orosz–belorusz–kazah 
kemény magon kívül csak néhány jelentéktelen súlyú szereplőt tud bevonzani, 
nevezetesen Örményországot, Kirgizisztánt és Tádzsikisztánt.

Összegzés

Oroszország a kül- és biztonságpolitikai koncepciójának formálásában hosszú utat járt 
be a kilencvenes évek elejétől. A négy hullámban – Jelcin-éra, Putyin első időszaka, 
Medvegyev-korszak, Putyin második időszaka – elfogadott vonatkozó dokumentumok 
mára jól letisztult rendszerré álltak össze, megfelelnek a modern nyugati elvárásoknak is.

Az orosz kül- és biztonságpolitikai gondolkodás fentebb elemzett dokumentumai-
ból kirajzolódó ív jellemzéséhez a környezettudatos mozgalom egyik ismert jelszavát 
vehetjük kölcsön; nevezetesen, hogy „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”. Az 
orosz kül- és biztonságpolitika globális ambíciójú, és diplomáciai-katonai téren ilyen 
képességekkel valóban rendelkezik is, ugyanakkor konkrét cselekvési potenciállal leg-
inkább lokálisan bír. Míg a globális képességek között az ENSZ BT-beli állandó tag-
ságból fakadó mandátumot és a nukleáris fegyveres erőt említhetjük, addig lokálisan, 
azaz a FÁK-térségen belül annak vagyunk tanúi, hogy Oroszország a katonai-védelmi 
közösség vezető ereje (KBSZSZ), ha kell, erővel érvényesíti az érdekeit (pl. a dél-oszétiai 
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fegyveres konfliktus), és működőképes gazdasági integrációs magot hozott létre (vám-
unió, Egységes Gazdasági Térség). A globális ambíciók és a lokális képességek közötti 
mező – ahová Európa is tartozik – viszont továbbra is a „hiányzó közepet” jelenti az 
orosz kül- és biztonságpolitikában.
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Résumé

“Think Globally, Act Locally”: Conceptual Framework of the Russian Foreign Policy

Russia, as the new actor in the international arena after the demise of the Soviet Union, 
has adopted basic documents having to do with foreign and security policy in four 
waves:

• In the Yeltsin-era the foreign policy concept and the military doctrine were 
adopted in 1993, the national security strategy in 1997.
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• In 2000, the first year of the first Putin-era all three documents – the foreign 
policy concept, the military doctrine and the national security strategy – were 
adopted.

• Each year of the Medvedev-era produced a document: 2008 – the foreign policy 
concept; 2009 – the military doctrine; 2010 – the national security strategy.

• In 2013, in the second Putin-era, the new foreign policy concept has entered into 
force.

This paper having examined the above-mentioned basic documents has come to the 
conclusion that Russia has a well structured, mature system of documents guiding 
its foreign and security policy that matches the European standards. In order to 
characterise the current state of the Russian foreign policy thinking, one could borrow 
the environmental slogan “Think globally, act locally!”. Russian foreign policy has 
global ambitions and partially capabilities, but the real capabilities it can effectively 
use are local ones. Since these local capabilities include Russia being the core of the 
military-defence community and a viable economic integration core in the CIS-space. 
A major deficit of the Russian foreign and security capabilities lie in between the global 
and local levels, in Europe, meaning the “missing middle” for Moscow.


