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„Európa keleti ígérete -

A NATO és az EU 

bővítésének 

újragondolása”

„Ha 2012-ig csak annyi 

történik, hogy 

Horvátország (és 

várhatóan Albánia) 

NATO-tag lesz, s csak 

Horvátország lesz az 

EU-tagja, akkor 

GEOPOLITIKAI 

PATTHELYZET alakul 

ki!”

2001. szeptember 11. után –
a világpolitika új korszaka

A hadviselés új korszaka! – Ki az ellenség? 
Honnan várható a támadás?

Valós vagy virtuális tér?

A megelőző csapás elve – Bush-doktrína 

Az USA a világ messze legnagyobb katonai 
hatalma!

A Pentagon a világ egyik legnagyobb K+F 
beruházója! 

2011. – Pentagon - első cyberhadviselési stratégia

2008. szeptemberétől globális pénzügyi és világgazdasági válság
Új világgazdasági korszak 

a feltörekvő piacok növekvő szerepe
A 21. század világgazdasága

A feltörekvő piacok – kiemelten Kína, 
Oroszország, India és Brazília megerősödése

Deglobalizációs korszak?

Az angolszász világgazdasági keretrendszer 
átalakulása?

A NYUGAT és a nyugati értékrend fontossága 
és társadalmi vonzereje csökken?

Az atlanti erőtér és a szerveződő eurázsiai 
erőtér szembenállása?



A globális világpiac helyett a nagytérségi piacok/erőterek
a feltörekvő piacok megerősödő szerepe

A 21. század központja 
a csendes-óceáni erőtér!

2012. szeptember 12. 
az Európai Parlament őszi ülésszakának nyitása

Európai Unió 2.0

Új integrációs 
modell

Cél a föderális 
Európai Unió
megteremtése!

Európában irányváltásra és új gondolkodásmódra van szükség!

Az EU-nak a nemzetállamok föderációja felé kell elmozdulni, el kell 
mélyíteni az integrációt, létre kell hozni a politikai uniót!

Barack Obama és Hillary Clinton 

„Smart 
power”

Nem a 
fegyveres 
erőre épülő
világhatalom

Új külpolitikai 
szemlélet



NYUGAT – KELET
„Nagyobb Nyugat” és az „Új Kelet”
A Nyugat erősítése és átfogó egyensúlyi 
kapcsolatrendszer kialakítása a Kelet 
államaival!
„Nagyobb Nyugat” – Oroszország és 
Törökország bevonása a „nyugati” politikai és 
gazdasági erőtérbe! 

Henry Kissinger – FA – 2012 márc./ápr.

Idejétmúlt és hibás a nagyhatalmi versengés 
megközelítése!

Atlanti Tanács –

egypólusú világ 

Transpacific 

Partnership –

A csendes-óceáni

erőtér elsődleges

szerepe?!  

„Smart power”
Az USA és Kína viszonya napjainkban 

A „Heartland” és az ütközőzóna
Forró pontok a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban

„A 21. század az USA csendes-óceáni évszázada”

Barack Obama 
Kínában
2009. november

Barack Obama
5. ázsiai útja

2012. nov. 17-20.

Barack Obama Kolumbiában
2012. április 13.

Az Amerikai Államok Szervezetének hatodik 
csúcsértekezlete

Barack Obama Moszkvában
2009. július 



2012. május 7.
V. Putyin elnöki eskütétele - Kreml

Oroszország kiemelt feladata és felelőssége -
az eurázsiai erőtér megerősítése 

Az orosz geopolitika –
geopolitikai „illúziók” és gazdasági realitások

A fő orosz geopolitikai cél - az eurázsiai erőtér megteremtése

Az orosz geopolitikai „illúziók”Ázsia fontosságát emelik ki,
de a gazdasági realitások legfontosabb iránya Európa!  

Az új Eurázsiai Unió
V. Putyin –
Izvestia – 2011. október

„Híd” Európa és az 
ázsiai-pacifikus térség 
között!

„Nagyobb Európa”

Új gazdasági és politikai 
erőtér megteremtése 
Lisszabontól 
Vlagyivosztokig! 

2012 január elsejétől – Oroszország, 
Belorusszia és Kazahsztán - Közös 
Gazdasági Tér 

2011-ben a világ 15. 
legnagyobb vállalata!!!

2011. évi 
jövedelemértéke –
158 milliárd USD.
2011-ben a világ összes 
vállalata közül a 
legtöbb profitot érte el,
ez 44 milliárd USD.

Magyarország éves nemzetgazdasági teljesítménye 130 milliárd USD!

2011. november 8-án megérkezett a földgáz 
Németországba az Északi-áramlat vezetéken át

Tulajdonosi összetétel: Gazprom: 51%; Wintershall Holding 
Gmbh (BASF leányvállalat) és E.ON Ruhrgas AG: 15,5%; 
N.V. Nederlandse Gasunie és GDF SUEZ (francia) 9%

South Stream – Déli-áramlat



21. század geopolitikája
a természeti erőforrásokért folytatott nagyhatalmi harc

2007. február 11. 
Putyin Szaúd-Arábiában

2005 márciustól 2010 júniusig Kína összes
működőtőke-kivitelének 54%-át ezen nyolc vállalat bonyolította le. 

China National Petroleum Corporation
Nemzetközi stratégia – a világ 29 országában



A kelet-közép-európai régió a 
21.században

Ütközőzóna? – negatív prognózis 

Félperiférikus, tranzit helyzetű, közepes gazdasági 
fejlettségi szintű, a világpiacra nagy mértékben 
nyitott, többségében energiahiányos 
nemzetgazdaságok 

Stratégiai földrajzi hely? – pozitív prognózis

A fő gazdasági erőterek között közvetítő szolgáltatási 
szerepkör, „fordítókorong” Nyugat és Kelet között

A keletA kelet--kköözzéépp--eureuróópai rpai réégigióó úúj 21. szj 21. száázadi geopolitikai zadi geopolitikai 
szerepkszerepköörréének nek éés strats stratéégigiáájjáának kidolgoznak kidolgozáása!   sa!   

„Keleti szél fúj…”

Köszönöm a figyelmet!


