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Magyarics Tamás                                 Az Unió helyzete

Bevezetés

Az Egyesült Államok mindenkori elnökét az Alkotmány II. cikkelyének 3. sza-
kasza kötelezi, hogy „Időről időre számoljon be a Kongresszusnak az Unió 
helyzetéről és általa szükségesnek és helyénvalónak talált javaslatokat terjesszen 

[a Kongresszus tagjainak] megfontolásra …”
Az elnökök az alkotmányos kötelességüknek többnyire minden év január végén 

tesznek eleget. Hosszú időn keresztül mindezt írásban tették, ám az 1910-es évek óta 
személyesen olvassák fel az év egyik legfontosabb beszédét. A beszédet a helyszínen, a 
Capitolium épületében hallgatja végig a Kongresszus tagjain – és a mindig valamilyen 
politikai üzenettel meghívott alkalmi vendégeken – kívül a kabinet összes tagja, egy 
kivételével, valamint a katonai vezetők. Az egyetlen nem jelenlévő kabinettag – rotációs 
alapon mindig másik tárcától – egy bombabiztos bunkerben nézi az eseményt, a 
nukleáris kódokat tartalmazó aktatáskával (a „futballal”) a keze ügyében – arra az esetre, 
hogyha a törvényhozás épületét a beszéd alatt támadás érné, és mindenki elpusztulna, 
akkor is legyen valaki, aki a fegyveres erők főparancsnokaként parancsokat adhat ki. 
Az elnök a ceremoniális bevonulás után a beszéd egy-egy példányát átadja a Szenátus, 
illetve a Képviselőház vezetőjének; jelen esetben Joe Biden alelnöknek és John Boehner 
republikánus párti képviselőházi elnöknek.

Politikai háttér

Az Unió helyzetéről szóló idei beszédnek különleges politikai jelentőséget adott 
két tényező. Az egyik, hogy a 2010. novemberi kongresszusi választásokon a 
republikánusok többséget szereztek a Képviselőházban. Ez egyrészt azt jelenti, 

hogy a demokraták már nem fogadtathatnak el törvényeket az ellenzék ellenében; 
ugyanakkor a republikánusoknak fel kell adniuk – legalábbis részben – addigi, főleg 
negatívumokra épülő törvényhozási tevékenységüket; sőt, ezen túlmenően, már a 
kormányzási felelősség egy része is rájuk hárul. Az elkövetkező két évben a két párt 
minden bizonnyal megpróbálja majd egymásra hárítani a kormányzásban jelentkező 
hibákat és visszalépéseket. Ez a jelenség már át is visz a másik tényezőhöz: az elnöki 
beszéd egyben a 2012-es elnökválasztási kampány kezdetének is tekinthető.

Barack Obama 2010 végén és 2011 elején jelentősen átalakította fehér házi csapatát: 
távozott szinte az összes gazdasági tanácsadó, Larry Summerstől Christine Romeren át 
Peter Orszagig (egyedül a pénzügyminiszter, Timothy Geithner maradt a „nagyágyúk” 
közül). A személycserék – kimondva-kimondatlanul – az eddigi gazdaságpolitika részbeni 
sikertelenségével magyarázhatók: jóllehet sikerült elkerülni a nagyobb szabású pénzügyi 
összeomlást, s a tőzsdemutatók ismét emelkedni kezdtek – ugyanúgy, mint például a 
bruttó nemzeti össztermék (GDP) –, ám a munkanélküliség (ami politikai szempontból 
fontosabb, mint az előbbi, a köznapi emberek számára elvont mutatók) tovább nőtt, és a 
2011. január 25-én elmondott beszéd idején hivatalosan 9,4 százalékon állt.
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A politikai vezetés is kicserélődött, és a folyamat nem állt meg: az érdes modorú korábbi 
stábfőnök, Rahm Emanuel Chicagóba ment, hogy az ottani polgármester-jelöltségért 
induljon (időközben kiderült, hogy mégsem indulhat, mivel nem tudta teljesíteni az előírt 
hosszúságú helyben lakásra vonatkozó feltételt), őt a sokkal mérsékeltebbnek tartott 
William Daley váltotta a poszton. Rövidesen távozik a Barack Obama legfőbb politikai 
tanácsadójának számító David Axelrod, hogy minden idejét az elnök újraválasztási 
kampányának szentelhesse, akárcsak a szintén Obama legbelső tanácsadói köréhez tartozó 
fehér házi szóvivő, Robert Gibbs.

A helycserék politikai üzenete az is lehet, hogy az elnök – a hagyományoknak 
megfelelően – a ciklus második felében már nem kíván nagyszabású – és szükségszerűen 
ellentmondásos – kezdeményezéseket tenni, hanem pragmatikus, középutas és 
minél kisebb hullámokat verő belpolitikát akar folytatni. Ez részben szükségből 
erény kovácsolása is: ahogy a republikánusok nem tudnak majd a társadalmat erősen 
megosztó törvényjavaslatokat keresztülvinni – például az egészségügyi reformtörvény 
visszavonását –, úgy a Fehér Ház sem számíthat a Kongresszus két házának automatikus 
támogatására. (Az igazság az, hogy a ciklus első felében sem volt mindig idilli a viszony a 
Pennsylvania Avenue két végén található intézmény között, aminek egyik oka az amerikai 
regionalizmusban keresendő. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a törvényhozók sok 
esetben nincsenek igazán lekötelezve a saját pártjukból kikerülő elnöknek; sőt, helyenként 
éppenséggel az elnök politikájának bírálatával tudnak szövetségi képviselőházi vagy 
szenátusi helyet nyerni.)

„WInnIng thE FuturE”

Barack Obamának az Unió helyzetéről elmondott második beszéde annyiban 
beleillett a hagyományokba, hogy kevés konkrétum szerepelt benne – s azok 
részleteiben is sok „ördög” rejlik. A Yes, we can varázsereje kissé megkopott, és a 

beszédet átfogó Winning the Future gondolat sem volt drámaian új elképzelés; inkább az 
Egyesült Államok történetének egyik mítoszát – az amerikaiaknak az állandó megújulásra 
való képességét – idézte fel a hallgatóságban. Az alapüzenet alátámasztására – nemcsak 
ebben, hanem az elnök több más beszédében is – hangoztatott „Szputnyik-pillanat” pedig 
nem valószínű, hogy olyan mozgósító erővel bírna az emberekre, mint az 1950-es évek 
végének eredeti „Szputnyik-pillanata”.

A szovjetek rakétatechnológiai eredményei – végső soron és nagyon is közérthető 
módon – egzisztenciális fenyegetést jelentettek az amerikai állampolgárok számára: 
a korábbi „sebezhetőségi ablakok” akkor olyan tágra nyíltak, hogy a 20. században 
először volt képes egy ellenséges hatalom közvetlenül támadni az Egyesült Államok 
területét. A jelenlegi legnagyobb kihívás, az Egyesült Államok relatív pozícióvesztése 
a világban (gazdasági szempontból elsősorban Kína javára), nem tűnik olyan mértékű, 
közvetlen egzisztenciális fenyegetésnek, mint a szovjet nukleáris robbanófejjel felszerelt 
rakéták a hidegháború idején; nem is szólva arról a tényről, hogy az amerikaiak millióit 
érintené hátrányosan, ha az olcsó kínai termékek eltűnnének az üzletek polcairól. Az 
elnök a párhuzamot feltehetően inkább politikai filozófiájának támogatására használta. 
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Az Eisenhower-, de főleg a Kennedy-adminisztráció ugyanis jelentős kormányzati 
beavatkozással válaszolt a kihívásra: nagyszabású, szövetségi pénzekkel támogatott 
programokat hívtak életre, mindenekelőtt a természettudomány területén. A hidegháború 
körülményeinek megfelelően, a központi fejlesztések elsősorban a nemzetbiztonsági 
területeket érintették: többek közt életre hívták a NASA-t és a Védelmi Minisztérium 
(Pentagon) által támogatott kutatások eredményeként modernizálták a számítógépeket, 
feltalálták az Internetet és a globális helymeghatározási rendszert (GPS).

A Winning the Future három középponti programja: az innováció, az oktatás és 
„Amerika újjáépítése”, azaz az infrastrukturális beruházások. Az elnök elismerte, hogy 
az innovációt elsődlegesen az egyéni kreativitás jelenti, de a tudományos kutatások ál-
lami támogatást is igényelnek. Az elnök egy oldalvágással az olajvállalatoknak juttatott 
adókedvezmények kapcsán arról beszélt, hogy a fosszilis tüzelőanyagok a tegnap energi-
áját jelentik, míg a jövő a tiszta energiáé – az elnöki ígéret szerint 2035-re az elektromos 
energia 80 százaléka ebből a forrásból fog táplálkozni. (A megjegyzés politikailag a 
republikánusok ellen irányult, mivel őket támogatják elsősorban az olajvállalatok, „cseré-
ben” ők szorgalmazzák – például a tengerparti vagy az alaszkai vadrezervátumban – az 
olajkitermelést.)

Az innováció alapja a megfelelő oktatás minden szinten. A beszédben Barack Obama a 
korábban időlegesen bevezetett, a főiskolai tanulmányokat segítő, fejenként 10.000 dolláros 
adókedvezmény állandóvá tételét kérte a Kongresszustól. A demokraták és a republiká-
nusok talán ezen a téren értenek leginkább egyet – így George W. Bush No Child Left 
Behind programja lényegében kétpárti támogatást élvezett, bár Obama elnök a rendszert 
egy rugalmasabb szisztémával váltaná fel. A jelenlegi elnök Race to the Top elnevezésű 
programja hasonlóképpen számíthat a másik párt többségének a támogatására is.

Az oktatási helyzet kapcsán Barack Obama a bevándorlás rendkívül kényes kérdését 
is érintette. Az elnök elődjének beletört a bicskája egy átfogó bevándorlási törvény 
elfogadtatásába, és az időközben Arizonában bevezetett szigorított ellenőrzési rendszer 
miatt a kérdés azóta még robbanékonyabbá vált. Ráadásul az ügynek akár elnökcsináló 
szerepe is lehet. Jelenleg a fehérek után a spanyol anyanyelvűek alkotják a legnagyobb 
etnikai csoportot az Egyesült Államokban, továbbá a legális és – főleg – illegális bevándorlók 
többsége szintén Latin-Amerikából érkezik. Noha a latinók többsége mindig is inkább 
demokrata párti volt, az olló 2008-ban a korábbinál nagyobbra nyílt: a republikánusok 
tartósan kisebbségbe kerülhetnek, ha nem sikerül legalább egy részük szimpátiáját 
visszanyerniük. A latinók aránya olyan kulcsfontosságú államokban nő a leggyorsabban, 
mint Kalifornia, Texas vagy Florida. Obama elnök rendkívül szerény indítvánnyal állt 
most elő: mindössze azt javasolta, hogy – jól felfogott érdekből – a hatóságok ne utasítsák 
ki az Egyesült Államokban illegálisan tanuló diákokat.

A megújulás harmadik eleme, az ország „újjáépítése” az utak, vasutak, hidak stb. 
építését, azaz az infrastrukturális beruházásokat jelentené. Barack Obama 2035-re ígérte, 
hogy az amerikaiak 80 százaléka élvezheti a nagy sebességű vasutakat. (Igaz, egyes 
államok ódzkodnak a szövetségi támogatástól; így Florida sem kapkod a megígért 2,5 
milliárd dolláros szövetségi pénzért.) Az infrastrukturális beruházások a virtuális térre 
is vonatkoznak: a tervek szerint öt éven belül az amerikai állampolgárok 98 százaléka 
élvezheti majd a nagy sebességű vezeték nélküli hálózat előnyeit.
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költségvetési helyzet

A Winning the Future gyakorlatilag a szövetségi kormány hatáskörének tágítását, 
pénzügyileg pedig újabb súlyos dollár tíz- és százmilliárdokat jelent a következő 
időszakban. Barack Obama ez utóbbi kérdés megoldásánál még a fentieknél is 

homályosabban fogalmazott, illetve amit konkrétan felvázolt, nem tűnik reálisnak.
Az Egyesült Államok köztudottan ikerdeficittel küzd, bár – főleg az államadósság – 

mértékét időnként eltúlozzák; a jelenből extrapolált trendek veszélyesebbek, mint a 
jelenlegi helyzet (a GDP 70 százaléka). A problémát azonban kétségtelenül kezelni kell, 
mert különböző tényezők (például a jóléti rendszer állandó és fokozatos kiterjesztése) miatt 
középtávon (15–20 év) súlyos gazdasági és társadalmi kérdésekkel kell szembenéznie 
Washingtonnak. Barack Obama óvatosan megpróbált a kiadási oldalhoz is hozzányúlni, 
amikor 2014-ig szeretné az amerikai kivitelt megkétszerezni (ezzel egyúttal kb. 250.000 
munkahelyet teremteni), valamint szabad kereskedelmi megállapodásokat kötni Dél-
Koreával, Kolumbiával és Panamával.

A költségvetés csökkentésének legkézzelfoghatóbb ígéretét a szövetségi kiadások 
ötévi befagyasztása jelenti. A szándék árnyoldala az, hogy az elnök most sem mer a nagy 
elosztórendszerekhez (védelmi kiadások, társadalombiztosítás, Medicare, Medicaid) 
nyúlni, és mindössze a kiadások 12 százalékát érintő lefaragásokkal számol. Az amerikai 
ikerdeficitek közül a költségvetési hiány a 2010-es költségvetési évben 1,3 billió dollár, 
amiből 725 milliárd ún. strukturális hiány, azaz meglenne akkor is, ha sikerülne pl. a 
munkanélküliséget 5 százalék alá szorítani.

A republikánusok sem tudnak valós alternatívát kínálni. Javasolták már a költség-
vetés befagyasztását a 2008-as szinten, újabban pedig egy tíz év alatt 2,5 billió dollárra 
rúgó megtakarítást ajánlanak – de a receptjük hasonló a demokratákéhoz, azaz a „szent 
tehenekhez” nem nyúlnának. Az Obama-féle javaslat csak 400 milliárd dollár megta-
karítását irányozza elő tíz év alatt, amit gyakorlatilag semmissé tesz az a körülmény, 
hogy a Medicare és Medicaid kiadásai – a független Congressional Budget Office (CBO) 
előrejelzése szerint – kétévenként nagyjából 100 milliárddal nőnek, ráadásul az Obama-
adminisztráció eddigi legjelentősebb eredményeként elkönyvelt egészségügyi reform is 
dollár százmilliárdokkal terheli meg a költségvetést a következő években. (A republi-
kánusok gyakorlatilag semmit sem tudnak tenni ebben az ügyben, legfeljebb jelképes 
szavazásokat erőltetnek át, és a társadalmat megosztó kérdést megpróbálják napirenden 
tartani a 2012-es elnök- és kongresszusi választásokig.) Továbbá, a számítások szerint egy 
átlagos amerikai kb. 60.000 dollárral többet kap vissza nyugdíjas évei alatt, mint ameny-
nyit a nyugdíjalapokba befizetett.

Létezik még egy harmadik terv, amit huszonegy republikánus szenátor támogat; 
ennek értelmében egy alkotmánykiegészítésben kötelező jelleggel előírnák a kiegyen-
súlyozott költségvetést (ami egyes tagállamokban létezik). Ennek részeként plafont 
szabnának a GDP-arányos szövetségi költségvetésnek: az nem lehetne nagyobb 20 szá-
zaléknál. (Jelenleg körülbelül 25 százalék; Obama elnöksége alatt nőtt 5 százalékkal, az 
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ösztönző program, a TARP stb. eredményeként). Végül, egy kétpárti bizottság terjesztett 
elő egy tervezetet 2010 decemberében; ennek lényege a „fűnyíróelv” szerinti csökkentés, 
amit az elnök azonnal elutasított.

Az elnöki beszéd még említést tett a katonai kiadások csökkentéséről is: Robert Gates 
védelmi miniszter öt év alatt 75 milliárd dollárt kíván megspórolni különböző fejlesztési 
programok vagy fegyverrendszerek (pl. F-22) törlésével. A fegyveres erőkkel kapcsolatban 
a kormányzat régóta húzódó csatát nyert, amikor a Kongresszus többsége elfogadta a „Ne 
kérdezd, ne mondd” elv eltörlését, azaz a melegek és leszbikusok nyíltan vállalhatják 
immár a fegyveres erőkben is nemi identitásukat. A konzervatívoknak tett gesztusként 
pedig arra kérte a főiskolákat és egyetemeket, hogy engedélyezzék területükön a fegyveres 
erők toborzó akcióit.

Az Egyesült Államok egyre több gondot okozó gazdasági és pénzügyeinek 
orvosolására részleges megoldást jelenthet az adórendszer reformja. Barack Obama a 
2010. novemberi demokrata vereség után decemberben javított saját és pártja helyzetén, s 
ennek része volt a republikánusokkal kötött megállapodás az ún. Bush-adócsökkentésről, 
amely a személyi jövedelemadókat mindenki számára csökkentette. Jóllehet, Barack 
Obama még elnökjelöltként ígéretet tett arra, hogy a leggazdagabb két százalék 
esetében eltörli a kedvezményt, ezt a megerősödött republikánusokkal szemben nem 
sikerült elérnie, viszont a másik oldal a munkanélküli juttatások jelenlegi rendszerének 
meghosszabbításába egyezett bele. Az Unió helyzetéről mondott beszédében az elnök 
a világon az egyik legmagasabbnak számító (35 százalék) vállalati adó csökkentését 
ígérte (és ebben kétpárti egyezség valószínű), és ígéretet tett a személyi jövedelemadó 
rendszerének egyszerűsítésére is. Azaz olyan üzletbarát politikát kíván folytatni, amely 
a vállalkozásokat segíti, de nem a Wall Streetet. A jelenlegi rendszer fenntartása a CBO 
szerint a 2011-es költségvetési évben 1,5 billió dollárra, azaz a GDP 9,8 százalékára 
tornászná fel a költségvetési hiányt.

Az elnök hangsúlyosan szólt a kormányzati befolyás jelentőségéről – a gazdasági 
életben is. (Példaként Dél-Koreát, Európát, Oroszországot és Kínát hozta fel.) A felvá-
zolt programokkal burkoltan kritizálta is republikánus ellenfeleinek politikai hitvallását, 
amit nagy vonalakban a korlátozott/kis állam, alacsony adók, ésszerű szabályozás és 
stabil pénz jellemez (a republikánus válaszadók egyikének, Paul Ryannek a szavaival). 
Barack Obama szerint nem önmagában az állam a baj forrása (ahogy Ronald Reagan mond-
ta – bár ő sem vitte végbe a logikailag ebből a kijelentésből fakadó lépéseket); a modern 
megoldás éppenséggel az állam okos használata. A nézet a (neo)liberális ideológiákat je-
lentősen megrendítő, 2008-as gazdasági válság óta széles körben elterjedt, mindenekelőtt 
Európában.

Valószínűnek tűnik, hogy az elkövetkező két évben a két politikai ideológia képviselői 
közötti csatározások fogják meghatározni az amerikai belpolitikai életet, beleértve a 2012-
es elnökválasztást is. Barack Obama újraválasztási esélyei jelentős mértékben nőhetnek 
akkor, ha a jelenleginél több eredményt tud felmutatni politikai krédójának igazolására. 
Az ennek jegyében fogant egészségügyi reform, amelyre sokak szerint túl nagy politikai 
tőkét költött az elmúlt két évben, nem örvend általános népszerűségnek. A Demokrata 
Párt törzsszavazói kevésnek, a függetlenek többsége, valamint a republikánusok pedig 
szinte egy emberként soknak találják.



külPolitika

Külpolitikai témákra Barack Obama nem sok szót vesztegetett. Gyorsan, szinte 
tőmondatokban kipipálta a legfontosabb kérdések egy részét, így Irakot, 
Afganisztánt, Pakisztánt; ígéretet tett arra, hogy márciusban három latin-amerikai 

államba (Brazília, Chile és El Salvador) látogat, és a tunéziai eseményekkel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy az emberek akarata erősebb, mint a diktátoroké. Üdvözölte az új 
START-szerződést és a NATO megújulását, de részletekbe nem bocsátkozott egyik üggyel 
kapcsolatban sem. A belpolitika–külpolitika aránya nagyjából tükrözte az amerikai 
közvélemény érdeklődését, noha a versenyképesség, a munkahelyek, a dollár helyzete, az 
amerikai gazdaság teljesítménye stb. az Unió nemzetközi helyzetének hosszabb elemzését 
is szükségessé tehette volna.

Amiről nem esett szó

Egy beszédről sokat elárul az is, hogy miről nem esik szó benne. Egy igényes és 
nagyobb felelősségvállalást elváró hallgató az alábbi kérdéseket hiányolhatta az 
Unió helyzetéről tartott idei elnöki expozéból.

1. Átfogó és valódi kiadáscsökkentés. A szövetségi kiadások terén Barack Obama 
sokkal több lelkesedést árult el, mint az előbbi problémát illetően.

2. A stratégiai befektetések (innováció, oktatás, infrastruktúra) milyen összegekbe 
kerülnek majd?

3. A „megpántlikázott” (earmarks) kiadások megszüntetését – ismét – megígérte az 
elnök, de azok valójában a költségvetés alig egy százalékát teszik ki; jelentős megtakarí-
tásra nem lehet számítani ezen a téren.

4. A társasági adó csökkentése, valamint a kiskapuk bezárása mennyi plusz jövedel-
met jelentene a szövetségi államnak? Hasonló a kérdés, mint fentebb: a vállalati adók az 
állam bevételeinek mindössze 9, míg a személyi jövedelemadók a 42 százalékát adják. 
Más szavakkal: ha az utóbbiakhoz nem nyúl az elnök (márpedig a 2010. decemberben 
a republikánusokkal megkötött alku alapján a ciklus végéig erre nem kerül sor), akkor 
megint csak marginális jellegű változások várhatók a bevételi–kiadási egyenletben.

5. Az elnök a társadalombiztosítás kapcsán megjegyezte, hogy nem támogat olyan 
tervet, amely csökkenti a nyugdíjba menők jövedelmét, de nem beszélt arról, hogy támo-
gatja-e a nyugdíjkorhatár emelését – mondjuk, az egyes republikánusok által javasolt 70 
évre?
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értékelés

Barack Obamának az Unió helyzetéről mondott 2011. évi beszéde csalódást oko-
zott azoknak, akik nagy ívű értékelést vártak az amerikai elnöktől. Obama – az 
elnökválasztás alatt megismert „No drama Obama” szellemében – visszafogottan 

beszélt; a retorikai fordulatok csak részben leplezték a részletek hiányát – bár az igaz-
ság kedvéért meg kell jegyezni, hogy részletes kormányprogramot nem ilyenkor szokás 
adni. Ennek ellenére, a beszéd sarokpontjai nem mindig álltak összhangban. Különösen 
kiemelendő az amerikai gazdasági élet jelenlegi válságából való kivezető út egyes kulcs-
fontosságú elemeinek – leginkább a munkanélküliség csökkentésének – hiánya.

Barack Obama „pragmatikus progresszív” beszédének hátterében ott áll az elnök 
némileg megrendült belpolitikai háttere, az amerikai gazdaság nehezen orvosolhatónak 
látszó strukturális bajai, valamint az Egyesült Államok relatív külpolitikai térvesztése. 
Ugyanakkor a drámaiság hiánya mindenképpen táplálkozik abból a számításból is, hogy 
ha Barack Obama nem vét komolyabb hibát a következő hónapokban, akkor biztosan nem 
lesz demokrata kihívója 2012-ben, és – a republikánusok jelenlegi potenciális elnökjelölti 
névsorát elnézve – politikai ellenfelei sem okoznak majd neki túl sok álmatlan éjszakát.

Ha az iraki csapatkivonás idén decemberben befejeződik, ha Afganisztánból el lehet 
kezdeni a katonai kivonulást júliusban, ha a gazdaság nő (ha csak a mostani szerény 
mértékben is), s ezzel párhuzamosan csak pár százalékponttal csökken a hivatalos mun-
kanélküliség, akkor Obama elnöknek jó esélyei lesznek az újraválasztásra. Paradox 
módon, a 2010. novemberi kongresszusi választásokon elért republikánus siker az elnök 
újraválasztásának esélyeit növelte: a Republikánus Párt már nem élhet negatívumokból, 
és a Fehér Ház, illetve a Szenátus demokrata vezetése és többsége mindent meg fog tenni 
azért, hogy politikai ellenfeleiket az obstrukció, valamint a felelőtlenség pártjának állítsák 
be – amiben egyes republikánus vezetők valószínűsíthetően akaratlanul is a segítségükre 
lesznek. Az Unióban a helyzet – ha nem változik valamilyen, előre nem látható módon – 
Barack Obamának kedvez majd – 2012-ben.

Magyarics Tamás                                 Az Unió helyzete

2011. január 31.            9


