
Ohtlik optiline illusioon



Kremli nägemus Münchenis

(„regionaalse riigi“ päevakord)

• Peatada raketitõrje kilbi rajamine Ida-
Euroopas.

• Peatada NATO laienemine.

• Anda SRÜ riikidele blokiväliste riikide 
staatus.

• Lõpetada EL surveavaldused inimõiguste 
küsimustes.



Kremli uus nägemus

(pärast Ukrainat ja Süüriat)

• Kaob Euro-Atlandi sõjalis-poliitiline liit keskusega USAs.

• NATO ei saa enam eksisteerida, sest ei ole olemas 
Varssavi lepingut.

• Euroopa Liit kui poliitiline institutsioon ei olnud elujõuline.

• Maailm on jõudnud globaalsete tegijate uude 
enesemääramise epohhi, mille tulemusel toimub „uus 
Jalta“.

• Praegu ei kaitse Venemaa oma kunagist 
„nõukogudejärgset“ julgeolekut, vaid on hakanud 
võitlema oma koha eest „uues Jaltas“.



Kas Trumpi ja Putini tehing on võimalik?

Kreml on veendunud

USAl ega ka Läänel kollektiivselt 
ei ole mingeid vahendeid, et 
peatada sõjajärgse 
maailmakorra lagunemise 
protsesse.

USAl ega ka Läänel kollektiivselt ei 
ole mingeid vahendeid, et 
tõkestada Kremli tegevust, mis 
kiirendab lagunemise protsesse.

Tehingu kõneaine
Uue globaalse korra 

kontseptsioon, kus „uuel Jaltal“ 
võrdse partnerina osaleks ka 
Venemaa.

Ameerika peamiste ohtude 
Trumpi versioon

Terrorism, Iraan ja Hiina. 

Tehingu kõneaine

Ajutine liit Moskvaga USA 
peamiste ohtude tõrjeks, 
eesmärgiga maailma mängulava 

ümber kujundada.



Kas Putinil on ressursse „ teiseks Jaltaks“?

Majanduslik ressurss

VF SKP - $ 1,3 triljonit.

USA - $ 18 triljonit. 

VF sõjanduslik eelarve - $ 60 miljardit.

USA - $602 miljardit.

VF kõrgtehnoloogia eksport moodustab 1,2 % 
Hiina ekspordist ja 3,7 % USA ekspordist.

VF reservfond - $ 16,03 miljardit 

(2016. aasta jooksul vähenes 3,7 korda)

VF rahvusliku heaolu fond - $  71,9 miljardit.

Psühholoogiline ressurss

Putin on KGB alampolkovnik. .

Trump on miljardär, kes ei respekteeri 
väiksema ressursiga partnereid. .

„Me peame ütlema Venemaale ja 
teistele saajatele, et kui nad 
tahavad meilt kümmet senti, siis 
peaksid nad meie pilli järgi 
tantsima, seda vähemalt meie 
rahvusliku julgeoleku küsimustes.“ 
Trump, 2000. aastal.

Poliitiline ressurss

Tuumarelv ei tule arvesse, sest
1) selles osas on pariteet,
2) see ei ole lahingu-, vaid poliitiline relv, mis määrab kindlaks staatuse.



Mida varjavad Putini tumedad prillid?

• Tootmisvõimsuste kulumist 70 kuni 80 %.
• Tootmisvõimsuste alakoormatust 30 kuni 40%.
• Kaitsetööstuse kompleksis on lõpetatud rea komplekteeritavate 

toodete, tooraine ja materjalide tootmine, kadunud on osa tootmise 
tehnoloogiaid.

• Maailmas kujundatakse edukalt välja tehnoloogia kuuendat 
põlvkonda (USAs – 5 %).

• Venemaal on tehnoloogia viienda põlvkonna osakaal 10%, 
tehnoloogia neljanda põlvkonna osakaal 60 %, tehnoloogia 
kolmanda põlvkonna osakaal 30%.

• Aasta jooksul on paigaldatud polüfunktsionaalseid roboteid 10 
tuhande töölise kohta: Venemaal 2, USAs 164.

• Sõjanduseksperdid: „Geopoliitilistest ja 
sõjanduslikest väljakutsetest on meile ohtlikumad 
tehnoloogilised väljakutsed.“



Teie käik, mister Trump.

Siit paistab, et „sina mulle, mina sulle“ baasil tehinguks ei 
jää praktiliselt ruumi.

Mida valida?

1) John McCaini valiktehing, see tähendab „reegliteta võitlus“ esimese 
külma sõja stiilis.

2) Vabariiklased ja Trump pakuvad välja maailma poliitilise arhitektuuri 
uue globaalse kontseptsiooni, mis nurjab Putini „teise Jalta“.

Kremlile muidugi sobib esimene variant ja selle 
võtaksid nad rõõmuga vastu.


