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A Szovjetunió felbomlását követő bő 15 év olyan politikai változásokat alapozott 
meg az egykori nyugati és keleti tömb kapcsolatában, amelyek Kelet-Közép-Európa 
nyugati reintegrációját és későbbi politikai irányát is alapjaiban meghatározták. Az 
Európához történő ,,visszatalálás” és az Oroszországtól való minél nagyobb mérté-
kű függetlenedés kiemelt prioritást élvező elméleti és gyakorlati célként jelent meg 
Észtország, Lettország és Litvánia politikai, gazdasági és kulturális életében. 
A demokratizálódás és – abból kifolyólag – az önálló külpolitika kialakításának fo-
lyamata során mindhárom balti állam eredményes és szoros kapcsolatot létesített 
az Amerikai Egyesült Államokkal, amely a 2000-es évek folyamán is fennmaradt, és 
az orosz kötelék lazulásával is kiegészült.

Barack Obama amerikai elnök 2009-es beiktatásával azonban változás állt 
be az amerikai–orosz kapcsolatban: Obama a két ország együttműködését új 
alapokra kívánta helyezni, és – az esetleges filozófiai, politikai és egyéb nézetbeli 
eltéréseket áthidalva – sikeres kooperációt akart megvalósítani, elsődlegesen az 
amerikai prioritást élvező kérdésekben. A nemzetközi közösség körülményeit jelen-
tősen meghatározó viszony alakulása a Baltikum országainak a két félhez fűződő 
kapcsolatára is hatással volt. Munkámban az amerikai reset-politika koncepcióját 
és annak a balti országok nemzetközi kapcsolataira való hatását vizsgálom, kite-
kintéssel Oroszországnak a 2009 és 2014 közötti időszakban jellemző, a kérdésre 
vonatkozó szempontjára is. A leíró és elemző megközelítést alkalmazva elsőként a 
reset elképzelésének az előzményeit, céljait és következményeit tanulmányozom. 
Ezt követően a balti országoknak az e politikára adott reakcióit veszem górcső alá, 
majd a balti–orosz kapcsolatokra gyakorolt politikai és gazdasági hatásokat igyek-
szem feltárni. A Baltikum kapcsán röviden kitekintek a térség és az Európai Unió 
viszonyainak alakulására is. Végezetül pedig Oroszország szempontjából elemzem 
a reset-politikát, kitérve a reakciókra, gazdasági és politikai érdekekre – regionális 
és globális vonatkozásban egyaránt. Vizsgálatom során nem érintem a 2014. évi és 
azt követő eseményeket, illetve azoknak az amerikai–orosz kapcsolatokra gyakorolt 
hatását. Munkámat a vizsgált szempontok összegzésével és a megfelelő konzek-
venciák levonásával zárom.

Az EgyEsült ÁllAmok és A reset koncEpciójA

Előzmények

Az amerikai–orosz viszony 2008 és 2014 között célul kitűzött javításának a 
vizsgálatakor kitekintést kell tennünk az Obama-adminisztráció arra irányuló 
törekvéseit közvetlenül megelőző körülményekre. Az előző, George W. Bush 

vezette amerikai kormány az elnök második ciklusának a végéhez közeledve egy, 
a későbbitől igencsak eltérő retorikát alkalmazott Oroszország kapcsán. Az akkori 
adminisztráció Moszkvát gyenge nemzetközi szereplőként látta, és úgy vélte, az 
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multilaterális szinten csekély ráhatással bír az események alakulására, így adott 
esetben bizonyos döntésekből is könnyen kihagyható.1 E látásmódot a retorikailag 
eltúlzott orosz kapacitásokkal és a konstruktív együttműködés szándékának a hiá-
nyával támasztották alá.2 Az emiatt komolyan megtépázott amerikai–orosz viszony 
az új elnökkel új lehetőséget kapott. Obama hatalomra kerülésekor azok a korábbi 
éles politikai, filozófiai ellentétek, amelyek a vitákat okozták, már vagy nem álltak 
fenn, vagy sikerült lecsendesíteni őket.3 Ilyen körülmények között Obamának lehe-
tősége volt retorikailag teljes mértékben új alapokra helyezni a két ország viszonyát, 
illetve arra törekedni, hogy ez a gyakorlatban is minél sikeresebben megvalósuljon.

A 2008-as Obama-kampány során hangoztatott külpolitikai célok többek kö-
zött erre a lehetőségre reflektáltak. Az egyik fő alapelv az európai szövetségesekkel 
meglévő jó kapcsolat további ápolása és a stabilitás fenntartása volt. Ahogy Obama 
maga fogalmazott: ,,ideje Amerikának és Európának megújítania a közös elköte-
lezettségüket a 21. század kihívásainak leküzdéséért”.4 A másik sarokpontként a 
nukleáris fegyverek korlátozását tűzte ki, amely kapcsán már az orosz reláció is 
felmerült, hiszen ez a terület orosz reciprocitás nélkül nehezen kezelhető. Ezzel 
összefüggésben pedig a harmadik legfontosabb elemként az Oroszországgal meg-
valósítani kívánt reset – azaz az amerikai–orosz kapcsolatoknak az eredményes 
együttműködés érdekében történő új alapokra helyezése – emelhető ki.5

A reset koncepciója

A reset elképzelése mögötti koncepció értelmében olyan amerikai–orosz 
együttműködést kellett kialakítani, amelyben mindkét fél legfontosabb priori-
tásai sértetlenek maradnak, és lehetőség szerint további fejlődést is el lehet 

érni a kooperáció terén. Az Obama-adminisztráció számára a sikeres tárgyalások 
alapfeltétele Dmitrij Medvegyev személye volt, akivel – a sokat látott Vlagyimir Pu-
tyinnal ellentétben – múltbeli sérelmek és eleve rossz tapasztalatok nélkül lehetett 
egyezkedni. Tény azonban, hogy Medvegyev politikai szerepe és befolyása megle-
hetősen korlátozott volt, az amerikai vezetés mégis igyekezett fenntartani annak a 
látszatát, hogy valóban elnöki hatalommal bír.6

Ebben az európai országok többsége, így például Németország is a segítsé-
gére volt: Angela Merkel szintén egy kedvező viszony kialakításán fáradozott 
Medvegyevvel.7 A tárgyalások hatékonysága érdekében az amerikai kormány úgy 
vélte, a haszontalan ellenségeskedés helyett a mindkét fél szempontjából fontos 
kérdésekben való megállapodásra van szükség. Amerikai részről ilyen téma volt 
1 Bugajski, 2010 a.
2 Uo.
3 Applebaum, 2015.
4 The Guardian, 2008.
5 Uo.
6 Uo.
7 Uo.
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például Afganisztán kapcsán a NATO-erők utánpótlásának a szállítása, illetve az 
iráni nukleáris program leállítását célzó tárgyalásokban az orosz együttműködés 
elérése.8 Kevésbé egyértelműen artikulált, de talán bizonyos mértékig mégis valós 
célja vagy előnyös hozadéka volt a reset koncepciójának az európai ,,érdekszférák” 
kialakítása az együttműködés érdekében. Bár retorikailag Obama is amellett foglalt 
állást, hogy ilyesfajta befolyási övezetek nem létezhetnek, azonban Oroszország 
közvetlen szomszédságában az USA nagyon is igyekezett mindennemű konfrontá-
ciótól távol tartani magát.9 Egyes szakértők szerint az érdekövezetek nem hivatalos 
elhatárolása még előnyére is vált az Egyesült Államoknak, mivel így elméletben 
egyfajta hatalmi egyensúly valósulhatott meg Európában és Ázsia egyes részein.10 
Ez az egyensúly azonban, mint később tapasztalhattuk, felülíródott az orosz törek-
vések miatt (például Ukrajna kapcsán).

Eredmények és következmények

Az újragondolt amerikai–orosz viszony elképzelésén túl elengedhetetlen 
megnézni, hogy mit is sikerült az új koncepcióval elérni, és milyen következ-
ményekkel járt a reset terve. Szigorúan az eredeti konkrét célkitűzéseket és 

alapvető érdekeket nézve elmondhatjuk, hogy a kooperáció azokon a területeken 
sikeres volt.

Az afganisztáni háborúval kapcsolatban 2010 júniusára sikerült a két félnek 
megegyezésre jutnia: Moszkva beleegyezett az Afganisztánban tevékenykedő 
NATO-erők logisztikai utánpótlásának az Oroszországon át történő szállításába, 
viszont fenntarthatta magának a jogot, hogy elkerítse az áthaladás területét.11 Irán 
ügyében szintén 2010-ben sikerült eredményt elérni: az új ENSZ-szankciókat az 
oroszok is támogatták, ugyanakkor Moszkva továbbra is fenntarthatta a gazdasági 
kapcsolatait iráni partnereivel.12 A nukleáris fegyverek korlátozásának tekintetében 
általánosságban véve ugyancsak sikerről lehet írni, mivel 2010 áprilisában aláírták 
az új START-egyezményt, és a következő évre mindkét fél ratifikálta is azt. A politikai 
párbeszéd sikere mellett azonban felmerülnek kétségek is az egyezmény hatékony-
ságát illetően. Ilyen kérdéses pont például magának a szerződésnek a betartása, 
a vállalt kötelezettségek teljesítése, illetve az egyezménnyel kapcsolatos átlátható-
ság.13 Nem egyszer felmerült Oroszországgal szemben a START megszegésének 
a vádja, de az Obama-kormány ezzel kapcsolatban tett hiányos nyilatkozatai és a 
helyzet homályos ismertetése is problémákra utalt.14

  8 Crowley, 2016.
  9 Bugajski, 2010 a.
10 Uo.
11 The White House, 2010.
12 Bugajski, 2010 a.
13 DeSutter, 2010.
14 Schneider, 2016.
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A megbékélés következményei azonban más oldalát mutatják a reset idősza-
kának. Az oroszok számára kedvező feltételek nyíltak mind a katonai, mind pedig 
a politikai befolyás növelésére. Az orosz energiától függő országokra gyakorolt 
nyomás, az etnikai és területi viták manipulálása, a 2009-es és 2013-as Zapad 
hadművelet agresszív szcenáriói mind azt mutatták, hogy Moszkva a saját meg-
erősödésére igyekszik kihasználni a csökkenő amerikai kontrollt.15 Oroszország 
szempontjára alább részletesen kitérek.

Az Egyesült Államok részéről a reset egyik legfontosabb következményeként a 
NATO prioritásainak az átszervezése említhető, illetve az azt kiváltó szervezeti prob-
lémákkal kapcsolatos felvetések. A Bush-kormány által kilátásba helyezett európai 
rakétavédelmi rendszer tervének a 2009-es törlése a NATO-érdekek átalakítását 
mutatta. A kelet-európai védelemről az Iránnal szembeni katonai óvintézkedé-
sekre való (retorikai) áttérés külpolitikai céllá emelése szintén az orosz támogatás 
megnyerését célozta, miközben figyelmen kívül hagyta az európai államoknak az 
elnökválasztási kampány során Obama felé megnyilvánuló teljes támogatását.16 
A NATO-műveletek korlátozása ugyancsak az enyhülő amerikai–orosz viszony 
eszköze vagy következménye volt. A 2000-es évek tagszámbeli ugrása ellenére 
a NATO katonai kapacitásainak tekintetében a növekedés elmaradt, és a 2008-as 
orosz–grúz konfliktus kapcsán egyes kelet-közép-európai országok úgy érezték, a 
NATO reakcióképessége túlságosan is gyenge.17 A komoly változást hozó döntés 
nélküli 2009. áprilisi NATO-csúcs, illetve a 2009-es és 2013-as Zapad hadgyakorla-
tok figyelmen kívül hagyása is a szervezet erejének a fizikai és politikai gyengülését 
mutatta.

A BAltikum és A reset

Politikai reakciók

Az Egyesült Államok és Oroszország közti viszony természetének európai 
kihatása a reset kapcsán is megnyilvánult. E tekintetben a Baltikum orszá-
gainak a helyzete tekinthető talán a legkülönlegesebbnek. Egyrészt a térség 

és Oroszország közös történelme, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális kap-
csolata, másrészt a régió 1990-es évekbeli európai reintegrációja következtében a 
nyugati–orosz reláció jellege kiemelt jelentőséggel bír Észtország, Lettország és 
Litvánia számára. Az Európához való visszatalálás 1990-es években megkezdett 
folyamata olyan meghatározó politikai, gazdasági és identitásbeli jelentőséggel bírt 
a balti államok számára, hogy az a 21. századra egyértelműen a magatartásuk és 
alapvetéseik kardinális pontjává vált minden területen – amit kiegészített a minden-
nemű orosz befolyástól való félelem és az az elleni küzdelem.
15 Blank, 2013.
16 Applebaum, 2015.
17 Bugajski, 2010 b.
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A reset politikájának a megismerése után a balti országok kétségekkel és féle-
lemmel telve nyilatkoztak az új irányvonalról a nyugati partnereiknek. A felmerült 
aggályoknak a balti és más kelet-közép-európai államok politikai képviselői és gon-
dolkodói 2009 júliusában egy nyílt levélben adtak hangot. Ebben az új kapcsolatok 
kiépítése során esetlegesen megnövekvő orosz befolyás miatt érzett nyugtalansá-
gukat is kifejezték; azt hangoztatták, hogy Oroszország továbbra sem ismeri el a 
teljes szuverenitásukat, sőt a 19. századi revizionista törekvései is újjáéledtek.18

Az említett országok szintén aggodalmukat fejezték ki az esetlegesen az európai 
értékalapú biztonsági rendszer helyébe lépő – Oroszország részvételével zajló – ,,ha-
talmi koncert” tervével kapcsolatban, mivel attól tartottak, hogy az ellen a nyugati 
államok nem fognak fellépni.19

Az új politika a bizalom megrendülést vonta maga után a Baltikumnak az 
Egyesült Államokhoz és a NATO-hoz fűződő viszonyában. A balti országok cser-
benhagyásként élték meg a csökkenő amerikai jelenlétet, s azt az Afganisztán és 
Irak kapcsán nyújtott támogatásuk tükrében igazságtalannak véltek.20 A NATO vo-
natkozásában elítélték a Bush-adminisztráció által tervezett rakétavédelmi rendszer 
kivitelezésének az eltörlését, továbbá a szervezet, illetve az Egyesült Államok kiszá-
míthatatlanságát is kritizálták.21 A NATO nyújtotta biztonságérzet csökkenésével a 
balti államok katonailag védtelennek érezték magukat, s ezt a benyomásukat az 5. 
cikk nem egyértelmű rendelkezései is fokozták.22 A 2010-es prágai csúcson mind 
az Egyesült Államok, mind pedig a közép-európai vezetők a kapcsolatok megnyug-
tatására törekedtek, azonban azt az utóbbiak határozottan az ,,5 stratégiai nem” 
megvalósításával képzelték el.23 A Nyugat és a Baltikum között kialakult ellentétek 
feloldása az Amerikai Egyesült Államok számára is kulcsfontosságú volt, mivel ezen 
államok támogatása nélkül a reset-politika kivitelezése is nehézségekbe ütközött 
volna. A megoldást egyfajta fokozatos bizalomépítés kínálta, így azt a 2010-es lisz-
szaboni NATO-csúcson mindkét fél támogatta, és a térség vezetői – így többek 
között a lett és litván elnök – is áldásukat adták az új amerikai–orosz viszonyra.24

A reset hatása a balti–orosz kapcsolatokra

Politika

A Baltikum szempontjából a reset-politika egyrészt a transzatlanti kapcso-
latokat befolyásolta, másrészt azonban az Oroszországgal való relációjuk 
alakulását is fontos figyelembe venni. A kelet-közép-európai országok 

18 Radio Free Europe – Radio Liberty, 2009.
19 Krickus, 2012.
20 Radio Free Europe – Radio Liberty, 2009.
21 Bugajski, 2010 b.
22 Krickus, 2012.
23 Bugajski, 2010 a.
24 Krickus, 2012.
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általánosságban véve bizalmat szavaztak az új amerikai elnöknek, hogy konst-
ruktívabbá tudja tenni a két nagyhatalom kapcsolatát. Ebből kifolyólag a térség 
legtöbb állama hasonló viszonyt tartott fenn Oroszországgal, mint korábban, sőt 
némelyik – mint például Lengyelország – még sikeresen javította is a bilaterális 
kapcsolatait vele.25 A közeledés kétoldalú volt: orosz részről is enyhült a térséggel 
kapcsolatos retorika, s ezt igazolta Vlagyimir Putyinnak a második világháború 
kitörésének helyszínén, a gdański Westerplattén tett 2009-es látogatása is.26 Ösz-
szességében megállapítható, hogy bár a régió országai továbbra is fenntartásokkal 
és óvatossággal kezelték Oroszországot, azonban – pontosan e bizonytalanság 
miatt – hajlandóak voltak a nyugati partnereik álláspontja mögé felsorakozni, és 
gazdasági és egyéb ráutaltságuk következtében keleti szomszédjukkal egy haté-
kony együttműködést fenntartani.

A Baltikum és Oroszország kapcsolatait bilaterális szinten vizsgálva kiderül, 
hogy Észtország tekinthető a legvonakodóbb államnak. A 2009-es észt nem-
zetbiztonsági koncepcióban megfogalmazták, hogy Oroszország meghatározó 
világpolitikai szerep elérésére törekszik, melynek érdekében nem riad vissza más 
országok politikai, gazdasági és katonai befolyásolásától.27 Az észtek is kijelentet-
ték, hogy a nyugati–orosz együttműködés javítása érdekében hajlandóak kétoldalú 
tárgyalásokat folytatni Oroszországgal, de minden esetben az Európai Unió és a 
NATO irányvonalait követik.28 Azaz míg a retorika szintjén Észtország erős fenntar-
tásokkal kezelte a reset politikáját, addig a gyakorlat mind az Unióval és a NATO-val, 
mind pedig Oroszországgal való együttműködést követelte meg.

Lettország esetében is hasonlóan vegyült a fenntartás és a logikus együttmű-
ködésre való kényszer, ami inkább az utóbbi javára dőlt el. Az ország külpolitikai 
irányelvként fogalmazta meg, hogy a lett–orosz bilaterális kapcsolatoknak ,,prag-
matikus alapokon és együttműködésen kell nyugodniuk, különösen hangsúlyozva 
az alapvető és közös érdeket jelentő kérdések megoldását”.29 A lettek hajlandóak 
voltak olyan kényesebb politikai ügyekről is tárgyalni, amelyek akkor még mindig 
megoldatlanok voltak, mint például kalinyingrád kérdése.30 A multilaterális kapcso-
latok jelentette biztonsági háló Lettország számára is fontos volt, így ragaszkodott 
az Unió és Oroszország közötti viszony jogi kötőerővel bíró szabályozásához.31

A másik két balti államhoz hasonlóan Litvánia is a multilaterális együttműködés 
biztos kereteire alapozta az Oroszországgal való kétoldalú kapcsolatait. A 2004-es 
uniós csatlakozás után Litvánia pozitív attitűddel állt a litván–orosz együttműkö-
déshez, különösen Kalinyingrád régió kapcsán.32 Ez a hozzáállás az évek során 
azonban a reset időszakára már egy gyakorlatiasabb megközelítéssé alakult át. 
25 Bugajski, 2010 a.
26 Applebaum, 2015.
27 European Defence Agency, 2010.
28 Uo.
29 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, 2014.
30 Uo.
31 Uo.
32 Bruge et al., 2011.
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A litván kormány 2008-ban az orosz együttműködést már hangsúlyosabban a 
demokratikus értékek, a nemzetközi jog tiszteletben tartása és a nemzetbiztonság 
alapul vételével tárgyalta.33

Gazdaság

A balti államok és Oroszország gazdasági kapcsolatainak a vizsgálatakor 
alapvető meghatározó tényező a földrajzi viszonyok és a történelmi kapcso-
latok miatti (kiegyensúlyozatlan) gazdasági összefonódottság. Oroszország 

mindhárom balti ország gazdaságában minimum az ötödik legnagyobb import-/
exportpartner volt a 2008–2014 közötti időszakban, különösen meghatározó 
szerepet betöltve az energiaszektorban.34 Ebben a szoros kapcsolatban azonban 
következetesen hullámhegyek és -völgyek figyelhetőek meg, így a reset kapcsán is 
azokkal találkozunk.

2007 és 2008 között, illetve később, 2011–2012-ben is nőtt az import, ami 
többek szerint a növekvő olajárak, illetve Oroszország WTO-csatlakozásának volt 
tulajdonítható.35 A két hullámhegy között azonban – elsősorban 2009-ben – csök-
kenő együttműködés volt tapasztalható.

Ez a jelenség csak részben volt a gazdasági válságnak tulajdonítható: fontos 
szerepet játszottak benne a Baltikumból érkező termékekre vonatkozó orosz im-
portkorlátozások is. Ilyen intézkedések a reset időszakában többször előfordultak: 
többek között 2009-ben az Oroszország és a Baltikum közti határellenőrzés meg-
erősítése, az észt élőállatimport 2012-es betiltása, illetve a Litvániából érkező tejipari 
termékek behozatalának teljes tilalma, 2013-ban.36 Ezek mind az adott kereskedel-
mi partner egyoldalú büntetésének az egyértelmű megnyilvánulásai voltak. A litván 
tejipari import korlátozásával például az orosz ellátottság kevés kárt szenvedett, hi-
szen 2013-ban a litván termékek csupán kb. 7 százalékát tették ki a behozatalnak. 
A másik fél részéről viszont a két legnagyobb tejipari cég, a Pieno žvaigždės és a 
Rokiškio sūris is jelentősebb hátrányt szenvedett a korlátozások feloldásáig eltelt 
időszakban.37

Észtország gazdasági tekintetben is kitűnik a balti mintából. Kereskedelem terén 
változatosabb partnerkörrel rendelkezik, mint térségbeli társai (elsősorban a skan-
dináv kapcsolatai miatt), így az orosz exportnak, illetve importnak is kevésbé kitett, 
sőt az előbbi mennyiségileg felül is múlja az utóbbit.38 Az orosz FDI jelenléte sem 
annyira jelentős, mint a többi balti államban.39 Ezek a jellemzők a reset időszakában 
is fennálltak, azaz az észt gazdaságot kevésbé befolyásolta a politika változása. Az 
energiaszektor azonban kivételt jelent, mivel e téren Észtország is komolyan függ 
33 Uo.
34 Uo.
35 The Riga Conference 2017, 2015.
36 Uo.
37 Bradley, 2013.
38 Lásd az 1. és 2. mellékletet.
39 Bruge et al., 2011.
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keleti szomszédjától.40 Ugyanakkor Lettország és Litvánia esetében nagyon is 
kiegyensúlyozatlan volt az Oroszoszággal való gazdasági kapcsolat a reset éveiben. 
Mind a lett, mind pedig a litván export alulmúlta – és alulmúlja ma is – az orosz 
importot, melynek szignifikáns részét az energia képezi.41 A befektetések tekinteté-
ben is ugyanez figyelhető meg: 2008-ban például a Lettországban befektetett orosz 
tőke kb. hatszorosa volt az oroszországi lett befektetések értékének.42

A reset időszakában fennállt balti–orosz gazdasági viszony vizsgálatakor elen-
gedhetetlen az energia kérdésének a tanulmányozása. Alapvetően megállapítható, 
hogy mindhárom balti államnak Oroszország a legnagyobb energiaszektorbeli part-
nere, ami gazdaságilag és politikailag is kiszolgáltatott helyzetet teremt számukra. 
Az orosz dominancia egyrészt az importált energiahordozók arányában nyilvánul 
meg. Lettország például 2010-ben az olajának 80, az importált gázkészletének pe-
dig 100 százalékát (azaz energiaforrásai egyharmadát) szerezte be Oroszországból, 
így energiaellátottság tekintetében felettébb kiszolgáltatott helyzetben volt keleti 
szomszédjától.43 Másrészt az energiaszektorbeli orosz befektetések is jelentősek a 
térségben. Hogy Lettország példájánál maradjunk, a Latvijas Gāze cégben a Gazprom és 
az Itera 2014-re együtt 50 százalékos tulajdonnal bírt. Az egyoldalú függést tovább 
nehezíti az – Oroszország által gyakran alkalmazott – energián keresztül történő 
politikai és gazdasági befolyásolás. Így a balti államok legfőbb célja az ellátottság 
és a befolyásoltság közti középút megtalálása.44

A környező országok segítségével történő energiaellátás a reset periódusában 
is zajlott, ami alátámasztja azt a felvetést, hogy a balti–orosz kapcsolatokban addig 
nem valósulhat meg a tényleges reset, amíg Moszkva az energiát a térség befolyá-
solására szolgáló eszközként tudja használni.45

A reset időszakára jellemző balti–orosz gazdasági viszony ismertetésénél vé-
gezetül érdemes kitekinteni a gazdasági válságra, amely mindhárom balti államot 
komoly visszaeséssel sújtotta – főleg a pénzügyi és banki szektorban –, de Orosz-
ország is megérezte annak negatív hatásait. Az egyes országokban eltérő ismérvek 
szerint zajlott a recesszió, a gazdasági külkapcsolatokra gyakorolt hatásaiban 
azonban hasonlóságok mutatkoztak.

A visszaesést követően a balti országoknak a régión belüli együttműködése 
– vagy legalábbis az azt célzó szándéka – megerősödött.46 Hasonlóan javult a ko-
operáció a Baltikum és Oroszország között is, mivel a visszaesést követően a balti 
államok erősen érdekeltek lettek az orosz partnerség pozitív gazdasági hatásaiban, 
például a növekedést stimuláló tőkebefektetésekben.47

40 The Atlas of Economic Complexity, 2014 a.
41 The Atlas of Economic Complexity, 2014 b.
42 Bruge et al., 2011.
43 Sprūds, 2012.
44 Uo.
45 Uo.
46 Dudzińska, 2013.
47 Uo.
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oroszorszÁg és A reset-politikA

Politikai és gazdasági fogadtatás

Oroszországban a resetre vonatkozó elgondolás megismerése sem retorikai, 
sem gyakorlati szinten nem váltott ki azonnali, jelentősen váratlan reakciókat. 
Először 2008-ban, a Dmitrij Medvegyev által jóváhagyott orosz külpolitikai 

koncepcióban fogalmazódott meg az Amerikai Egyesült Államokhoz fűződő vi-
szony új természete. E szerint Oroszország hosszú távú érdekének tekintette, hogy 
e kapcsolat ,,szilárd gazdasági alapra” és az ,,érdekek egyensúlyának kölcsönös 
elismerésére” épüljön, így az kiszámíthatóbbá és stabilabbá válhasson.48 A doku-
mentum szerint Moszkva előnyösnek tartott az amerikai partnerrel való kölcsönös 
bizalomra és átláthatóságra épülő minden olyan új egyezményt, amelynek célja a 
lefegyverzés és a fegyverzet-ellenőrzés.49 A koncepció a vallással mint a nemzet-
közi rendszert befolyásoló tényezővel is foglalkozott, közvetve vonatkoztatva azt az 
amerikai kapcsolatokra is. Oroszország egyetértett a vallási radikalizmus veszélyé-
ről alkotott nyugati véleménnyel, s ez hozzájárult az Afganisztán kapcsán született 
amerikai–orosz megállapodáshoz – amely elsőként egészítette ki konkrét gyakor-
lattal a reset elméleti keretét.50

Gazdasági szempontból ennél sokkal egyértelműbb volt a reset fogadtatása: 
alapvetően az egész időszakra jellemző volt az oroszoknak a tőke és a tudás iránti 
szinte végtelen igénye. Az orosz külpolitikai koncepció gazdasági vonatkozása is 
elsősorban a nemzetgazdaság várható fejlődését és az orosz üzleti szférának a világ-
gazdaságban betöltendő egyenrangú pozícióját hangsúlyozta.51 Ennek eléréséhez 
a dokumentum megalkotói kiemelten fontos pontnak tartották az energiatermelő 
országokkal való stratégiai partnerség fenntartását, illetve a tranzit- és a fogyasztó 
államokkal folytatott dialógust.52

A gazdasági fejlődésnek és az energiaforrásoknak az ország globális ereje 
szempontjából való fontossága a reset időszakában felértékelődött, miután szá-
mos korábbi politikai és katonai eszköz is elégtelennek bizonyult ahhoz. A reset elve 
és a nukleáris fegyverek tilalmának elfogadása is a katonai erődemonstráció egy-
fajta – ha nem is áthidalhatatlan – akadályát jelentette.53

48 Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, 2008.
49 Uo.
50 Uo.
51 Uo.
52 Uo.
53 Wieclawski, 2011.
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Az uniós kapcsolatokra gyakorolt hatás

A reset a feleknek több nyugati és keleti nemzetközi szereplővel való kap-
csolatára is hatással volt. Az egyik jelentős fordulat az Európai Uniónak és 
Oroszországnak az egymással kapcsolatos politikái és nézeteiben beállt 

változás volt. Ezt különösen is érdemes figyelembe venni az időszak tanulmányo-
zásakor.

Oroszország és az európai államok, illetve az Unió viszonyának a reset plusz 
ideológiai alapot adott. Orosz részről az EU-val való együttműködés gazdasági 
szempontból elengedhetetlen tényező volt, és a mai napig is az. Az Unió Moszkva 
első számú kereskedelmi partnere, így kiemelt fontossággal bír, amint azt a 2008-as 
külpolitikai koncepció is megfogalmazta: ,,az Orosz Föderáció minden lehetséges 
módon erősíteni fogja az európai uniós kapcsolatait …, és hosszú távon a stratégiai 
partnerségi megállapodás elérése a cél”.54 Nemzeti érdekként definiálták a nyugat-
európai országokkal történő bilaterális együttműködést is, amely ,,az orosz nemzeti 
érdekek promóciójának fontos forrása Európában és a világ ügyeiben egyaránt”.55 
Így a választott európai országokkal történt vitarendezés az Unión belüli orosz be-
folyás növelését segítette.56

Az uniós vonatkozó politikák tekintetében azonban ellentét alakult ki a Keleti 
Partnerség programja kapcsán. Az EU-nak a kelet-európai országokhoz való gaz-
dasági és politikai közeledését Moszkva nem támogatta, mivel a FÁK-országokra is 
kiterjedő uniós érdekszféra kialakulásától, illetve saját ottani elsődleges gazdasági 
partnerségének az elvesztésétől tartott.57 A FÁK-térséggel fenntartott szoros keres-
kedelmi, gazdasági és biztonsági kapcsolat olyan orosz szükséglet volt, amelyből 
alapvető hatalmi érdekei miatt nem tudott és nem is akart engedni.58 Befolyása 
megerősítését az Európai Unióhoz hasonlóan regionális szervezetek (pl. a Jevrazesz 
vagy a CSTO) révén kívánta elérni.59 Egyes szakértők a reset időszakában az ame-
rikaiak kevésbé domináns európai fókusza miatt felvetették az EU–USA-, azaz a 
transzatlanti kapcsolat orosz bomlasztásának a lehetőségét is.60 Erre azonban rá-
cáfolt. hogy egyre csökkent azoknak a témáknak a száma, amelyekben Brüsszel és 
Washington nem tudott egyetérteni.61

Az orosz–uniós kapcsolatokban az európai biztonsági együttműködés is 
meghatározó kérdés volt a reset éveiben. A NATO csökkenő jelenléte miatt a kelet-
közép-európai országoknak igen megnőtt az igényük egy erős európai politikai és 
védelmi együttműködés iránt – és ebben Moszkva is érdekelt volt.62

54 Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, 2008.
55 Uo.
56 Bugajski, 2010 a.
57 Alexandrova-Arbatova, 2016.
58 Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, 2008.
59 Uo.
60 Bugajski, 2010 a.
61 Uo.
62 Hynek et al., 2010.
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Az amerikaiak által hagyott biztonsági űrt az ún. Medvegyev-tervben megfogal-
mazottak értelmében egy orosz–uniós együttműködés tudta volna betölteni.63 Az 
így várt befolyás ellensúlyozni tudta volna a NATO térségbeli hatását – azonban a 
felek kooperációja ilyen mélységeket már nem ért el.

Orosz globális érdekek

Az enyhülő amerikai–orosz viszony az utóbbi számára megismételhetetlen le-
hetőséget kínált a globális érdekei érvényre juttatására. Moszkva alapvetően 
a Bush-adminisztrációt tette felelőssé a két ország közötti feszültségekért, 

annak rakétavédelmi tervei és ellenséges hozzáállása miatt.64 Oroszország ugyan-
akkor a hidegháború utáni multilaterális nemzetközi rendszer meghatározó 
szereplőjeként akart fellépni, és igyekezett másokat is arra rávenni, hogy annak 
tekintsék. Hivatalosan deklarált célja a demokratikus világrend folyamataiban való 
részvétel volt, a nemzetközi jog, az ENSZ-alapokmány és az államok közti egyen-
lőség elve alapján.65 Ebből kifolyólag az 1990-es és a 2000-es években – így a 
reset periódusában is – Moszkva határozottan a szerinte destabilizációhoz, feszült-
séghez és fegyverkezési versenyhez vezető, egyoldalú intervenció ellen állt ki – az 
aggályokat természetesen az Egyesült Államokra értette.66

A reset kiváló lehetőséget nyújtott a Kreml számára, hogy az amerikai vezetés 
szemében ezen a téren egyenrangú partnerré váljon. Az Afganisztán és Irán kap-
csán nyújtott orosz támogatást Moszkva olyan alapvető amerikai érdeknek tartotta, 
amely miatt az Egyesült Államok hajlandó más területeken engedményeket tenni.67 
Egyes orosz elemzők szerint a resettel az Egyesült Államok elismerte Oroszország 
megerősödését és globális meghatározó szerepét. Egyesek továbbmentek, és 
úgy vélték, az egyenesen az éppen zajló két háború és a gazdasági válság miat-
ti bekövetkező amerikai gyengülés jele.68 Bár e felvetések valóságalapja igencsak 
megkérdőjelezhető, annyi biztos, hogy rövid távon eredményesek voltak, mivel a 
globális orosz hatalom alulértékelése az amerikai–orosz ellentét egyik legfontosabb 
alapja volt (és maradt).69

Az orosz globális érdekek vizsgálatához szükséges a katonai szempontot – a 
katonai kapacitásokat és az azokról vallott nézeteket – is szemügyre venni. Orosz-
országban a reset évei alatt is az a hagyományos realista felfogás élt a hadsereggel 
kapcsolatban, hogy az demonstrálja a legjobban az ország erejét,70 és a nukleáris 
elrettentés a védelem és a biztonság legfontosabb pillére, amely ellensúlyozni tudja 
63 Lo, 2009.
64 Applebaum, 2015.
65 Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, 2008.
66 Bugajski, 2010 a.
67 Applebaum, 2015.
68 Uo.
69 Karaganov, 2016.
70 Wieclawski, 2011.
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a NATO katonai kapacitásait, és a nukleáris arzenállal rendelkező harmadik orszá-
gok elrettentésére is alkalmas.71 A haderő e szerepét bizonyítják a Moszkva által az 
ország korlátozott gazdasági kapacitásai ellenére is megrendezett szimbolikus és 
látványos katonai demonstrációk.72 Oroszország a reset időszakának nyugodtabb 
nemzetközi környezetét sikeresen használta fel a saját hadereje növelésére, s azt a 
magas olajárak is segítették.73

A nemzetközi viszonyok tekintetében Oroszország legnagyobb katonai kihívója 
a reset időszakában – ahogy a hidegháború óta mindig is – a NATO volt. Retori-
kai szinten igyekezett jó kapcsolatot fenntartani az észak-atlanti szervezettel, és 
a NATO–Oroszország Tanácson keresztül zajló együttműködést szorgalmazta.74 
Ennek a nyíltan is kimondott oka az információszerzés, a tájékoztatás és a politikai 
párbeszéd volt: tudták, hogy azok révén a Moszkvát is érintő biztonsági fenyegeté-
sek hatékonyabban kezelhetők.75

A gyakorlatban azonban az együttműködés hatékonysága megkérdőjelezhető 
volt: még az információmegosztás reciprocitása is kétséges volt. Szintén a gya-
korlat során alakultak ki azok a törésvonalak a két fél között, amelyek a reset idején 
is nézetkülönbségeket okoztak. Ilyen volt például a NATO kelet-európai bővítésé-
nek a kérdése, amit Moszkva élesen kritizált. A hivatalos orosz álláspont szerint 
a terjeszkedés sértené Oroszország biztonságát, és az Európát is megosztó kü-
lönbségekhez vezetne.76 Valójában azonban orosz részről inkább egy jól artikulált 
politikai befolyástól és katonai erőtől való félelemről beszélhetünk, egy olyan kihí-
vásról, amit Oroszország nem tolerált. A NATO iránt megmutatkozó bizalmatlanság 
és a katonai kapacitásoknak az ország erejét meghatározó tényezőként történő 
felfogása együttesen alapozta meg az orosz katonai erő növelésének a szándékát, 
amit a reset időszakában meg is valósítottak.

konklúzió

Az Egyesült Államok és Oroszország közötti megbékélés és hatékony együttmű-
ködés politikája a 2009–2014 közötti időszakot európai és világviszonylatban 
is bizonyos mértékig meghatározta. Az Obama elnök által teremtett új körül-

mények az addigi ellenséges retorika és szembenállás helyett az együttműködés 
lehetőségével kecsegtettek Washington és Moszkva számára egyaránt. Az Obama-
adminisztráció olyan új, produktív kapcsolat létrehozását tűzte ki célul, amelyben 
a két ország a mindkettejük számára alapvetően fontos kérdésekben együtt tud 
dolgozni. Az afganisztáni utánpótlás átengedése, az iráni tárgyalásokban való orosz 
71 Arbatov, 2013.
72 Wieclawski, 2011.
73 Applebaum, 2015.
74 Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, 2008.
75 Uo.
76 Uo.
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részvétel és az új START-egyezmény is a reset koncepciójának a sikerét mutatta. 
A felszín alatt azonban továbbra is fennálltak az olyan ellentétek, amelyek későbbi 
kulminálódása újabb mélypontra juttatták az amerikai–orosz kapcsolatokat.

A két fél viszonyának megváltozott természete Európán belül a Baltikum orszá-
gainak jelentett a leginkább kihívást. Az Oroszországgal történelmileg, kulturálisan 
és gazdaságilag is szorosan összefonódott térség az euroatlanti reintegrációja óta 
a nyugati partnereit tekinti az elsődleges orientációs irányának, és következetesen 
igyekszik távolodni az orosz politikai és gazdasági befolyástól. Ebbe a keretbe azon-
ban a reset politikája eleinte nehezen volt beilleszthető, mivel Észtország, Lettország 
és Litvánia egyaránt tartott a térségbeli nyugati támogatás csökkenésétől és az 
azzal párhuzamosan erősődő orosz nyomástól.

A retorikai szinten kifejezett aggodalom a gyakorlatban pragmatikusabb maga-
tartást igényelt. A gazdasági ráutaltság és összefonódottság továbbra is a Baltikum 
és Oroszország közötti együttműködést követelte meg, s az változó körülmények 
között ugyan, de a reset időszakában is sikeresen megvalósult. Nyugati partnereik 
vélt vagy valós árulása ellenére a balti országok mind az Egyesült Államokkal, mind 
a NATO-val, mind pedig az Európai Unióval fenntartották a jó viszonyt, s e multila-
terális kereteket is igyekeztek az orosz befolyás megelőzésére felhasználni. De a 
reset politikája Oroszországnak az Egyesült Államokéval egyező érdekeken túl is új 
lehetőségeket teremtett: az ország globális hatalmának és elismertségének a mí-
toszát a Kremlnek elméletben sikerült alátámasztania. Ezt Moszkva a nemzetközi 
partnereihez való, a saját gazdasági, politikai és katonai kapacitásai és befolyása 
növelése érdekében szükséges közeledésre igyekezett felhasználni. A 2014-es ese-
mények azonban újabb fordulatot jelentettek, amelynek következtében Washington 
és Moszkva újra szembe került egymással. A feszült viszony enyhítése és az új 
amerikai elnök beiktatása után esetlegesen bekövetkező pozitív elmozdulás lehető-
sége azonban még távolinak tűnik.
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1. melléklet
Az észt export célország szerinti százalékos megoszlása 2009-ben és 2014-ben77

77 Forrás: The Atlas of Economic Complexity, 2014 a.



T-2017/1.

 Az Egyesült Államok és Oroszországa kapcsolatának hatása 17

2. melléklet
Az Észtországba érkező import származási ország szerinti százalékos megoszlása 

2009-ben és 2014-ben78
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