
R a c io n á l is - e  a k ü lp o l i t ik a i  d ö n té s h o z a ta l?

Nagy Péter

„Szükségünk van explicit vagy implicit modellekre, hogy képesek legyünk:
1. felism erni a valóság rendszereit és általános törvényszerűségeit; 2. m egérteni 
az ok-okozati kapcsolatokat a jelenségek között; 3. m egérezni és -  ném i szerencsé
vel -  megjósolni a jövő'fejlem ényeit; 4. m egkülönböztetni a fontosat a lényegte
lentől; és 5. megállapítani, m ilyen u ta t kell követnünk, hogy elérjük céljainkat."1

„ W hen a final decision has to be made, the buck stops here -  A m ikor végleges 
döntést kell hozni, én vagyok felelős."

(Felirat H arry S. Trum an amerikai elnök íróasztalán)

A racionális döntések elméletének heurisztikus értéke ma már nem csupán a 
közgazdászok számára nyilvánvaló, hiszen politológusok, történészek, jogtu
dósok, pszichológusok, filozófusok és szociológusok széles köre tekinti termé

szetes kiindulópontnak és nélkülözhetetlen konceptuális keretnek elméleti és empiri
kus kutatásai során.2 Olyannyira, hogy a racionális választás elméletén alapuló meg
közelítési mód az egyik legfontosabb metodológiai irányzattá vált a nemzetközi kap
csolatok elméletében, a gyakorlati külpolitikát elemző tanulmányokban.3 Katzenstein, 
Keohane és Krasner megállapítása szerint a nemzetközi viszonyok elméletében zajló 
viták közötti választóvonal a racionalizmus és konstruktivizmus között fog húzódni.4

A nemzetközi politikai elemzők abból a feltevésből indulnak ki, hogy a külpolitikai 
döntésekre és interakciókra akkor adhatnak plauzibilis magyarázatot, ha azokat sze
mélyek (politikusok) racionális, önérdek által motivált és költség-haszon5 szemponto
kat mérlegelő döntései eredményeként értelmezik. Megmagyarázni a nemzetközi po
litikai viszonyok eseményeit, folyamatait és jelenségeit, választ adni nem csupán a 
„m i", hanem főleg a „miért" kérdésre6, ez a racionális választást megelőzően magában 
a döntés-előkészítési rendszerben végzett, illetve a döntési rendszeren kívüli, de 
mindazonáltal szakmai elemzések és vizsgálódások egyik legfőbb célja. A politikai 
helyzetértékelések kidolgozása során az elemzők arra törekednek, hogy túllépjenek az 
események, folyamatok és jelenségek puszta leírásán, és azokra magyarázatot adja
nak.7 Miként oldanánk meg hipotetikus elemzőként például a következő feladatot:
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„m agyarázzuk meg X  esemény bekövetkezésének okait"? Tipikus elemzőként (vagy egy lai
kus személyként) mérlegelnénk azokat a célokat, melyeket a döntéshozó maga elé tűz
hetett, többek között az állam biztonságának, jólétének maximalizálását, alkupozíciói
nak javítását stb., egyes célkitűzéseit mint valószínűtleneket kizárnánk. Amennyiben 
sikerült olyan hipotézist felállítanunk, amely igazolja, hogy a döntéshozó az adott szi
tuációban és célkitűzések mellett miért éppen az X cselekvést választotta (miért az X 
döntést hozta meg), akkor sikerült megválaszolnunk az elemzés megkezdésekor feltett 
kérdéseket.8 Természetesen az a kijelentésünk, hogy „nem értjük, vagy nem tudunk 
magyarázatot adni arra, hogy B miért hozta meg ezt a döntését", csupán azt jelzi, hogy 
nem sikerült az X döntést egy plauzibilis magyarázattal összekapcsolnunk. Első meg
közelítésben tehát a racionális döntési modell legfőbb jellegzetessége abban rejlik, 
hogy az elemzők a nemzetközi politikai események magyarázata során részletesen fel
tárják az államok (kormányok) valószínűsíthető célkitűzéseit és politikai kalkulációit.9

A politikusok, a professzionális elemzők, valamint a laikus személyek a kül- és a biz
tonságpolitika problémáiról jórészt implicit konceptuális modellek, paradigmák fogal
maival gondolkodnak, ami gondolataik tartalmára közvetlen kihatással van.10 A külpo
litikáról való gondolkodás során az elemzők és a laikusok többnyire egyszerű, informá
lis, nem teoretikus módon járnak el, az események figyelmes vizsgálata azonban sokkal 
komplexebb elméleti struktúrákat tár fel. Ezek a struktúrák szabályos, előre jelezhető 
jellegzetességeket mutatnak, magukban foglalják az elemzéshez szükséges kategóriá
kat, a bizonyító erejű releváns adatokat, információkat, a megoldandó problémával 
összefüggő feltevéseket és meghatározó tényezőket. Tulajdonképpen értékorientációt, 
illetve konceptuális modellt alkotnak, amelynek nyelvén kérdéseiket az elemzők és a 
laikusok felteszik -  m i történt, m iért történt, m i fog történni -, és azokat megválaszolják. 
Ezek a konceptuális modellek központi helyet töltenek be a politikai elemzések, magya
rázatok és előrejelzések kidolgozásában11 Mivel lehetetlen minden részletre kiterjedően 
leírni a nemzetközi rendszernek azt a megelőző állapotát, amely a vizsgált eseményhez 
vezetett, a magyarázat logikája szükségessé teszi, hogy az elemző kiválassza az ese
ményt döntő módon befolyásoló releváns és kritikus fontosságú tényezőket, azokat a 
momentumokat, amelyek hatására a sajátos meghatározó tényezők történetesen a nem
zetközi rendszer adott állapotának, nem pedig egy egészen másiknak a létrejöttében 
működtek közre. Az előrejelzés logikája szükségessé teszi a különböző tényezők hatá
sának az eseménnyel való szoros összefüggésben történő feltárását.12

Az elemzők rendszerint a legelterjedtebb konceptuális modellnek, a racionális sze
replő modelljének a nyelvezetét használva dolgozzák ki magyarázataikat a kormá
nyok nemzetközi színtéren követett magatartására vonatkozóan, illetve jelzik előre an
nak lehetséges alakulását.13 A magyarázat lényege az elemzők által felállított hipoté- 
zis(ek) bizonyítása: a megoldandó problémát szem előtt tartva, miért hozta meg a kor
mány (állam) azt a döntését, amelyet azután végrehajtott.14 így például, a stratégiai
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nukleáris rakétáknak a Szovjetunióból Kubába történő szállításával előállt válsághely
zetet elemezve15 a racionális döntéshozatal modellje alapján a következő kérdést tehe
ti fel az elemző: „miért dön tö tt a Szovje tun ió  úgy, hogy rakétákat telepít Kubába?" A kor
mány céljait mérlegelve és egy meghatározott logikai következtetési mintát alkalmaz
va, a következő megállapításra juthat: „ha az á llam /korm ány ezt és ezt a döntést hozta, ak
kor bizonyára ilyen és ilyen célja lehetett." Akkor magyarázta meg a fenti döntést az elem
ző, ha bizonyítani tudja, hogy a Szovjetunió stratégiai céljaival összefüggésben miért 
tekinthető ésszerű cselekvésnek a rakéták Kubába szállítása. Az arra vonatkozó előre
jelzéseket, hogy egy állam, sajátos céljait figyelembe véve, mit tesz majd a jövőben, 
vagy mit tehetett volna a múltban -  az adott helyzetben meghozandó/meghozott dön
tésének „kiszámítása" vagy rekonstruálása révén dolgozhatja ki az elemző.

A különböző stílusú klasszikus politikai elemzők munkáiból kitűnik, hogy a meg
magyarázandó esemény olyan cselekvés, illetve magatartás, amely célt és szándékot fe
jez ki.16 A magyarázat lényege abban rejlik, hogy a feltárt tények alapján be kell bizo
nyítani, milyen célokat követett a kormány a döntéshozatal során, és az adott célok 
mellett ez a döntés hogyan reprezentálható ésszerű választásként.17

I. Döntéselméleti alapok: az emberi cselekvés szigorú modellje

Ahhoz, hogy bemutassuk, milyen mélyen gyökerezik a racionális modell alkalmazása 
a külpolitikával foglalkozó szakirodalomban, idézzünk fel néhány, a nemzetközi poli
tikai eseményekkel kapcsolatos írásban és közbeszédben, a médiumokban alkalmazott 
nyelvi fordulatot. Feltűnő, hogy az eseményekről a következő tipikus strukturált szer
kezetekben történik a kommunikáció: „Kína nem változtat Tajvan-politikáján", „Oroszor
szág atom erőm űveket ad el Iránnak", „az E gyesült Á llam ok hadihajókat vezényelt a Perzsa
öbölbe", a példák sorát tetszőlegesen folytathatnánk. A világ állapota releváns aspektu
sainak valamely állam/kormány „döntése"-ként vagy „politikája"-ként történő értel
mezéséhez az szükséges, hogy belépjünk a racionális modell referencia-rendszerébe. 
A külpolitikai döntéseket18 az alkotmányosan felruházott politikai vezetők hozzák 
meg, akik bizonyos célkitűzéseket szem előtt tartva választanak az alternatívák közül. 
Mivel a külpolitika a politikai vezetők céljainak megvalósítását jelenti, ezért a kormá
nyokra is kiterjeszthetjük azt a meggyőző mindennapi feltevést, amely szerint az em
berek cselekvése „legalábbis szándékaikat illetően racionális".19

De mit jelent, ha a magatartást „cselekvés"-ként fogjuk fel? A racionális cselekvés 
koncepciójának szigora modelljét a közgazdaságtanban, a döntéselm életben és a játékelm é
letben dolgozták ki. A modell szigorúsága éppen azon a feltevésen alapul, hogy a cse
lekvés többet jelent egy monolitikus szereplő önérdekkövető választásánál, az önérdek 
fogalmához a racionalitás tulajdonképpen a következetesség bevezetésével járu l hozzá.
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A célok között konzisztenciának kell érvényesülnie egy sajátos cselekvéshez viszonyí
tottan az optimális alternatíva kiválasztása érdekében.20 A racionalitás tehát olyan ma
gatartást fejez ki, amely az adott helyzet kontextusában megfelel a megvalósítandó cél
kitűzéseknek.21

A klasszikus értelemben vett „közgazdász", valamint a formális döntés- és játék- 
elmélet racionális szereplői optimálisan választanak szellemesen meghatározott és szi
gorúan behatárolt ideális helyzetekben.22 Ezekben a helyzetekben a racionalitás lénye
gében a hobbes-i értelemben vett konzisztens, értékmaximalizáló kalkulációra vagy al
kalmazkodásra utal a korlátozó feltételek figyelembe vételével. A közgazdaságtanban 
a leghatékonyabb alternatíva kiválasztása az output maximalizálását jelenti adott in
put mellett, vagy az input minimalizálását adott output mellett. A racionális fogyasz
tók az A, B és C javakat vásárolják, melyek maximalizálják a hasznosságukat (u tility ), 
a lehetséges legmagasabb közömbösségi görbén választják ki az árukosarat. A racioná
lis vállalatok a termelési függvényük azon pontján termelnek, amelyen profitjukat ma
ximalizálhatják, és eközben marginális költségeik megegyeznek marginális bevételeik
kel. A hom o economicus modellben tehát a döntéshozó az önérdekét maximalizálja, ami
nek alapja a rövid és hosszú távú következmények tökéletes ismerete. Egy olyan világ
ban azonban, amelyben bizonytalanság uralkodik, a döntéshozók és a játékelmélet 
módszertanát alkalmazó elemzők többnyire a várható hasznosság (expected u tility ) ma
ximalizálására törekszenek.

II. A racionális döntéshozatal paradigmája

2.1 A  r a c io n a li tá s  és a z  in fo r m á c ió k  ö ssze fü g g ése . A  racionális cselekvés alapvető fo
galmait a helyzetértékelés, a célok, az alternatívák, a következm ények és a választás alkotják. 
Ezek a kategóriák formalizálják a racionális cselekvés koncepcióját, amely -  mint már 
utaltunk rá -  meghatározó szerepet játszik a közgazdaságtanban, a döntés- és játékel
méletben, a politikatudományban, valamint mindennapi feltevéseinkben az egyéni 
cselekvésben megnyilvánuló önérdekkövetésről. A modell lényegét megfogalmazhat
juk úgy is, hogy a rendkívüli problémamegoldó képességgel rendelkező ész logikusan 
vezérli a komplex és racionális emberi viselkedést.23 A teljes racionalitást az jellemzi, 
hogy a döntéshozó ismeri valamennyi alternatívát, ezen alternatívák valamennyi kö
vetkezményét, mindegyik következmény valószínűségét; egyértelműen megfogal
mazza céljait, számba veszi erőforrásait, rendelkezik azzal az információfeldolgozási 
képességgel és kapacitással, amely szükséges ahhoz, hogy a célját maximalizáló alter
natívát következetesen kiválaszthassa. A tökéletesen racionális döntéshozót elméleti
leg lényegében ez az eljárásmód és képesség jellemzi. Ez a megállapítás tulajdonkép
pen a nevezetes várható hasznosság m axim alizálásának az elve.24 A Nobel-díjas Harsányi
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János megállapítása szerint „a racionális magatartás fogalma gyakran nagyon hatásos 
magyarázó elvként alkalmazható, mivel az emberi viselkedés nagyszámú empirikus 
fényeire adhat magyarázatot az emberek által elérni kívánt célokra vonatkozó kevés 
számú egyszerű feltevés alapján".25

A döntéshozatal gyakorlata azonban nem minden esetben felel meg a racionalitás 
szigorú követelményeinek, ezért Simon bevezette a korlátozott racionalitás elvét („prin
ciple o f hounded rationality"), a döntéshozatal kognitív korlátáira helyezve a hangsúlyt.26 
A korlátozottan rendelkezésre álló információk, azok feldolgozási költsége, az alterna
tívák és következményeik gondos feltárásával vagy megtervezésével járó keresési fo
lyamatok, a kognitív korlátok egyaránt gátolják a teljes racionalitás érvényesülését, kö
vetkezésképpen a döntéshozók nem a legjobb alternatíva feltárására törekszenek, ha
nem megelégednek az „eléggé jó " , illetve a „kielégítően jó" alternatíva kiválasztásával.27

A nemzetközi politikai viszonyok és a külpolitikai döntések elemzésében a racioná
lis modell alkalmazása tehát olyan körülmények között történik, amikor rendkívül sok, 
vagy ellenkezőleg, csak kevés információ áll rendelkezésünkre a döntéshozóról. Ami
kor az elemzés során a legkevesebb információval rendelkezünk, a döntéshozó tulaj
donképpen egy teljes racionalitással felruházott, tételezett állam („notional state") a nem
zetközi rendszerben, ekkor rendszerint a következő megfogalmazásokat alkalmazzuk: 
„az állam ú gy  döntö tt, h o g y ..." . Az elemzésbe bevonható információ mennyiségének nö
vekedésével egyre vüágosabbá válik a kontextus, a döntéshozó ekkor generikus állam
kén t („generic sta te") lép elénk, amelyet osztályozhatunk, például politikai rendszerének 
típusa -  demokrácia, önkényuralom -  szerint. A döntéshozó azonban térben és időben 
egyértelműen azonosított államot („identified sta te") is képviselhet („az Egyesült Á llam ok  
ú gy döntö tt, h o g y ..." ) . Amikor pedig a politikai vezetők személyes értékrendje és néze
tei játsszák a központi szerepet az elemzésben, akkor a döntéshozó a m egszem élyesített 
állam („personified sta te") nevében lép fel: („a Kennedy-korm ány úgy döntött, h og y ..." ).

A  legáltalánosabb esetben a döntéshozó egy tételezett állam/kormány, amelynek 
cselekvéseire annak alapján adhatunk magyarázatot, vagy jelezhetjük előre jövőbeli 
magatartását, hogy a szituáció objektív feltételeit összekapcsoljuk a racionális cselek
vés változóival: a célokkal, az alternatívákkal, azok következményeivel és a választás
sal. Újabb feltevésekkel és adatokkal konkretizálhatjuk az elemzést, ebben az esetben 
a generikus állam  modelljét alkalmazzuk. Ennek az államnak specifikus céljai vannak 
(békés kapcsolatok más demokráciákkal), illetve hajlamos bizonyos lehetőségek prefe
rálására (együttműködés más demokráciákkal). Újabb információk bevonásával az 
elemző egy azonosíto tt államot modellezhet, amelynek politikai kultúrája vagy történel
me helyes vagy téves percepciókra hajlamosítja a döntéshozókat. A m egszem élyesített ál
lam  (Roosevelt, Kennedy) egy újabb lépést jelent ezen spektrum mentén. A politikai 
elemzéshez szükséges információk mennyiségét (szűkösségét vagy bőségét) tekintve 
tehát a döntéshozóknak ezt a négy alaptípusát különböztethetjük meg.28
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A  racionális cselekvés alapmodellje még bonyolultabbá válik, ha bevezetjük: a 1. bi
zonyta lanság29 és a 2. stratégiai interakció fogalm át.20 Az alternatívák becsült következmé
nyeire vonatkozó bizonytalanság további információk birtoklását vagy feltevéseket 
tesz szükségessé a döntéshozó kockázattal kapcsolatos viszonyáról: vállalja, avagy el
hárítja a kockázatokat? Mivel számos esetben A állam döntése B döntésétől függ, ezért 
ennek felismerése nagy jelentőségű A számára, hiszen a kommunikáció, a jelzések és 
az alkuk jelentős szerepet töltenek be B információinak és döntéseinek értelmezésében 
és befolyásolásában. A stratégiai interakciók lefordítása a játékelmélet nyelvére, a stili
zált játékok (a „fogoly dilem m ája" és a „chicken" helyzet) rávilágítanak a döntési problé
ma ezen dimenzióira a biztonságpolitikai elemzések területén.31

A racionalitással kapcsolatos feltevések alapján racionális és nem racionális32 dönté
si modelleket különböztetünk meg. A nem racionális modellek, akár a pszichológiai 
változókra, akár szervezeti érdekekre összpontosítanak, azt állítják, hogy a döntéseket 
gyakran eltorzítja a döntéshozók szisztematikus perceptuális, kognitív vagy bürokra
tikus elfogultsága.33 Bár a „racionalitás" meghatározását illetően intenzív filozófiai és 
konceptuális viták folynak, az instrumentális értelemben vett döntés minimális krité
riuma a konzisztencia és a koherencia logikai követelményének érvényesülése az önér
dekkövető magatartás során. A nem racionális modellek az egyénekhez vagy szerve
zetekhez kapcsolható pszichológiai és intézményi tényezőkre összpontosítanak, és 
gyakran részletes információkat igényelnek a politikai vezetők, illetve intézményi 
struktúrák és folyamatok specifikus vonásaira vonatkozóan.

2.2 Á l ta lá n o s í to t t  té te le k . A  racionális szereplő modellje a következő hathatós téte
lek megfogalmazását teszi lehetővé: 1. valamely döntési alternatíva megvalósításával 
kapcsolatos becsült költségek növekedése csökkenti ezen alternatíva választásának va
lószínűségét; 2. valamely döntési alternatíva megvalósításával kapcsolatos becsült 
költségek csökkenése növeli ezen alternatíva választásának valószínűségét; 3. vala
mely döntési alternatíva megvalósítása mindaddig célszerű lehet, amíg becsült költsé
gei azonosak vagy meghaladják a várható előnyöket.

Bueno de Mesquita a várható hasznosság elméletének lényegét a következő öt felté
tellel írja le: 1. a döntéshozók csak olyan mértékben racionálisak, amilyen mértékben 
képesek rangsorolni a preferenciáikat; 2. a preferencia-rangsor eleget tesz a tranzitivi- 
tás szabályának; 3. a hasznosságot jelző preferenciák intenzitása ismert34; 4. az alterna
tívák mérlegelése a lehetséges következmények valószínűségei alapján történik, a kö
vetkezmények hasznosságát meg kell szorozni (súlyozni kell) a valószínűségükkel; 5. 
a legnagyobb várható hasznossággal kecsegtető alternatívát kell kiválasztani.^

E modellt behelyezhetjük annak az általános döntési problémának a kontextusába, 
amely arra próbál választ adni, hogy célszerű-e az aktuális nemzetközi rendszert meg
változtatni vagy sem. Az aktuális nemzetközi rendszer megváltoztatása révén elérhe
tő várható hasznosságot kifejező függvény ekkor a következő formában írható fel:
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E(Uc)=Ps(Us)+(l-Ps)Uf,
ahol,

E(UC) = a nemzetközi rendszer megváltoztatásának várható hasznossága;
Ps = a nemzetközi rendszer sikeres megváltoztatásának valószínűsége;
Us = a nemzetközi rendszer sikeres megváltoztatásának hasznossága;
Uf = a nemzetközi rendszer kudarcot vallott megváltoztatásának hasznossága.

A s ta tu s  quo fenntartásával kapcsolatos várható hasznosságot az alábbi függvény
fejezi ki:

E(Unc)=Pq(U )+(l-Ps)[Pb(Ub)+(l-Pb)(Uw)]
ahol,

E(Unc) = a sta tu s quo, az egyensúlyi állapot megőrzésének várható hasznossága;
Pq = a nemzetközi rendszer változatlanságának valószínűsége;
Uq = a külpolitika hasznossága;
Pb = a pozitív külpolitikai változás hasznosságának valószínűsége;
Ub = a pozitív külpolitikai változás hasznossága;
Uw = a negatív külpolitikai változás hasznossága.

A teljes várható hasznosságot kifejező függvényt ekkor a következő formában ír
hatjuk fel:

E(U)=E(Uc)-E(Unc)

A fenti egyenlet azt igazolja, hogy egy fennálló nemzetközi rendszer megváltoztatá
sára racionálisan akkor célszerű törekedni, ha az ebből származó várható nyereségek 
és előnyök meghaladják a „tétlenség", az egyensúlyi helyzet várható „hasznosságát".36 
Ez a racionális döntéshozatal alapvető logikájának a lényege, legfőbb következménye pedig 
abban fogalmazható meg, hogy a döntéshozó mindig azt a cselekvési alternatívát vá
lasztja, amely adott hasznosságfüggvény mellett a legnagyobb szubjektív várható 
hasznosságot eredményezi.37

Ahhoz azonban, hogy egy döntés valóban racionális legyen, teljesülniük kell bizo
nyos axiómáknak. A racionális döntéshozó mindig képes választani a cselekvési alter
natívák halmazából, tehát döntésképesség jellemzi őt. A sorolás axiómája alapján arra a 
kérdésre, hogy vajon az „x alternatíva legalább olyan jó-e, mint y", igennel vagy nem
mel kell válaszolnia (vagy mindkettő egyformán közömbös a számára). Ha minden 
rendezett alternatívapárra felteszi ezt a kérdést, akkor egy bináris relációt létesített, 
melyet x>y módon jelölhetünk, és x>y akkor és csak akkor áll fenn, ha az „x legalább 
olyan jó-e, mint y "  kérdésre „igen" a válasz. Legyen az x>y reláció az alaphelyzet38, 
ekkor könnyen beláthatjuk, hogy az (x, y) alternatívapárra az alábbi, egymást kölcsö
nösen kizáró esetek fogalmazhatók meg.
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A preferenciaközömbösség axiómája azt mondja ki, hogy a döntéshozóknak meg 
kell tudniuk állapítani bármely két alternatíva között a preferencia vagy a közöm
bösség relációt egy szóban forgó szempont vonatkozásában: [x>y és y>x], amelyet 
az x=y módon jelölünk, és azt mondjuk, hogy az x és y közömbös a döntéshozó 
számára.39

A tranzitiv itás axiómájának megfelelően három tetszőleges alternatíva esetén a kö
vetkező összefüggéseknek kell érvényesülniük: ha x>y és y>z, akkor x>z. Azaz, ha az 
első alternatívát a másodikkal szemben preferáljuk, a másodikat pedig a harmadikkal 
szemben, akkor a harmadikkal szemben is az elsőt kell preferálnunk.40 A tranzitivitás 
axiómája azt rögzíti, hogy a döntéshozóknak konzisztenseknek kell lenniük a követ
kezmények preferencia-rendezésében, hiszen a racionális döntéshozatal elsődleges ve
zérlő elve a következetesség, az alternatívák ugyanazon halmazából a racionális döntés
hozó mindig ugyanazt az alternatívát választja ki. A tranzitivitási axióma megsértése 
a gyakorlatban „irracionális" cselekvésnek bizonyul. A teljesség axiómája szerint bár
mely x és y alternatívánál vagy x legalább olyan jó, mint y, vagy y legalább olyan jó, 
mint x. Választás: a racionális optimalizáló döntéshozó mindiga legjobb helyezést elért 
alternatívát választja.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az optimalizáló modell normatív elmélet, ugyanis 
azt írja elő, hogy a racionális döntéshozónak hogyan kell választania a különböző 
kö rülmények között, mérlegelve az alternatívákat és saját értékrendjét. A formalizá
lás egyfajta párhuzamos matematikai elméletet vezet be, és a szituáció lényegi tar
talmán alapuló absztrakt reprezentációt biztosít.41 Ha a döntési helyzet tökéletesen 
egyértelmű, semmilyen bizonytalanság nem jellemzi, akkor valamely alternatíva mel
letti döntés megegyezik egy meghatározott következmény választásával. Ami tulaj
donképpen azzal a következménnyel jár, hogy ha a döntéshozó képes preferen
ciái alapján rangsorolni a következményeket, akkor ezzel egyidejűleg a cselekvési 
alternatívák preferencia-sorrendjét is megadja -  többre nincs is szükség a döntés meg
hozatalához.

Az alábbi fejezetekben részletesen vizsgáljuk a racionális döntéshozatal paradigmá
jának jellegzetességeit.42 Egy döntési szituációban, amikor meg kell oldani valamely 
problémát4,3, a racionális döntéshozatal rendszerint az alábbi szakaszokból áll: 1. hely
zetértékelés; 2. célok meghatározása; 3. a megvalósítható alternatívák feltérképezése; 
4. a szituáció oksági szerkezetének feltárása, nevezetesen az egyes alternatívák rövid 
és hosszú távú következményeinek meghatározása; 5. a megvalósítható alternatívák 
szubjektív rangsorolása a várható következmények preferencia-rendezésének alapján; 
6. racionálisan dönteni annyit jelent, mint kiválasztani a megvalósítható, minimálisan 
két alternatíva közül a valamilyen szempontból legígéretesebb -  a legnagyobb hasz
nosságot eredményező -  elemet; 7. a meghozott döntés végrehajtása; 8. a visszajelzé
sek értékelése.44
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2.3 A z  e le m z é s  a la p e g ység e : a k o r m á n y z a t i  d ö n té s  m in t  a l te r n a t ív á k  k ö z ö t t i  v á 
la s z tá s . A nemzetközi politikai viszonyok színterén megnyilvánuló cselekvések meg- 
tervezője és végrehajtója a racionális, egységes, homogén döntéshozóként felfogott 
állam, illetve kormány, amelynek tevékenységét a preferenciák (konzisztens hasznos
sági függvény), a feltárt alternatívák halmaza, valamint az alternatívák megvalósí
tásából fakadó következmények átfogó értékelése jellemzi. A nemzetközi politikai 
események olyan cselekvések eredményei, melyeket egy állam/kormány a döntési 
rendszere sajátosságainak megfelelően mérlegelt, és azt a megvalósíthatónak vélt al
ternatívák közül választotta ki. A döntéshozók a lehetőségek közül rendszerint a stra
tégiai céljaikat és célkitűzéseiket maximalizáló cselekvési alternatívát (megoldást) 
választják.45 A zo ka t az a lapvető  kategóriákat, am elyek vonatkozásában a magyarázatra szo
ruló esem ényt, helyzetet a z elem zők értelm ezik, a szóban forgó stratégiai probléma „értékma
xim alizáló  megoldásai" képezik.

Vegyük szemügyre a racionális paradigma rendszerszemléletű konceptuális blokk
sémáját46 (2. ábra). Ebben a sémában a döntéshozót (a kormányt, a politikai vezetőket) 
tulajdonképpen egyetlen „feketedoboz" szimbolizálja.47 Amikor a felelős politikusok 
döntéseiket meghozzák, az inputok (a független  változók) külpolitikai outputokká, dön
tésekké (függő  változókká) transzformálódnak. Konceptuális értelemben tehát a külpolitikai 
döntési fo lyam at egy közbülső  változó, amely az inputokat (a független  változókat) és az ou tpu 
tokat (a fü g g ő  változókat) összekapcsolja.

Anélkül, hogy e „feketedoboz" belső szerkezetét részleteiben vizsgálnánk, feltételez
zük, hogy benne az optimalizáló racionális cselekvés szabályainak megfelelően törté
nik az információk feldolgozása. A racionális választás feltevésének kivételével a kor
mány belső szerkezete, illetve egyéb döntési mechanizmusai ebben a modellben sem
miféle szerepet nem játszanak.48 Minthogy az elemzés szintje maga a holisztikusán ér
telmezett kormányzat, a belső politikai nézeteltérések, a politika kialakítása során ví
vott „hatalmi harcok" elemzésére ebben a modellben nincs lehetőség. Feltesszük to
vábbá, hogy az egységes kormány hasonlóképpen választ az alternatívák közül, mint 
ahogyan az optimumra törekvő személyek választanak, így a külpolitika a lehetséges 
alternatívák közüli választás eredményeképpen valósul meg.

Az egységes kormányzati modell alkalmazására bőven találunk példákat a külpoli
tikai elemzésekben, különösen a helyzetértékelések első változatainak kidolgozásában. Al
lison az 1962. októberi kubai rakétaválsággal kapcsán felmerült kérdések megválaszo
lására alkalmazta -  többek között -  ezt a modellt, és meglehetősen plauzibilis magya
rázatot adott arra a kérdésre, hogy miért szállítottak nukleáris rakétákat Kubába a 
szovjetek.49 A továbbiakban a racionális modell tételeinek bemutatásakor mi is elsősor
ban a kubai rakétaválság eseményeire hivatkozunk majd.
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2.4 A  ra c io n á lis  v á la s z tá s o n  a la p u ló  d ö n té s h o z a ta l  e lem ei. A  döntés megtervezője 
és végrehajtója az egységes, homogén döntéshozóként felfogott állam/kormány, 
amely racionális tevékenységének fő elemei a következők: a konzisztens preferenciák, 
a megvalósítható cselekvési alternatívák, az alternatívák megvalósításából fakadó kö
vetkezmények átfogó értékelése, valamint maga a tényleges választás.

2.4.1 H elyzetértékelés: a probléma felism erése és Megfogalmazása. A  helyzetértékelés a 
szociális percepció folyamataira utaló fogalom, 1 arra utal, hogy az egyének és cso
portok minden manifesztációjában „megalkotják" az információs reprezentációját an
nak a társadalmi valóságnak, amelyben élnek, és ezen reprezentációnak megfelelően 
reagálnak a szituációkra. A helyzetértékelés alapvető lényegét abban foglalhatjuk 
össze, hogy ha a nem zetközi politikai szituációk inform ációs leképezése a valóságnak m eg
felelően történik, akkor a leképezés következm ényei is valóságosak. Mivel a helyzetértékelés 
megalkotása során a személyekben zajló percepciós folyamatok bizonyos szemponto
kat kiválasztanak, másokat viszont figyelmen kívül hagynak, ez magyarázatot adhat 
arra, miként lehetséges látszólag „hibákat" elkövetni a politika-formálásban. Egy 
döntés, amelyet objektívan „hibásnak" értékelünk, sokkal érthetőbbé válik, ha először 
azt a helyzetértékelést elemezzük, amely alapján a kérdéses döntést meghozták. 
A külpolitikai döntéshozatal ugyanis olyan komplex folyamatokból áll, amelyekben a 
sokféle forrásból származó információk alapján a valóságra vonatkozó percepciókat 
az értékrendszerek, az attitűdök és a világról alkotott képek közvetítik. E közvetítés 
eredményeként jönnek létre a helyzetértékelések, amelyek alapján a politikusok a 
döntéseket kialakítják. A politikai helyzetértékelések tartalmukban tükrözik a nem
zetközi rendszer sajátosságait, a belpolitikai döntéshozatal struktúráját, a helyzet sür
gősségét, a politikai, gazdasági, katonai és más erőforrások mennyiségi és minőségi 
becslését, a bel- és külpolitikai reakciókat, a közvetlen releváns nemzetközi eseménye
ket és feltételeket. Azt, hogy ezek a komponensek mennyire fontosak az egyes hely
zetértékelésekben, nehéz előre jelezni, éppen ezért a benne szereplő megállapításokat még  
nem verifikált h ipotéziseknek kell tek in tenünk , m elyeket a nem zetközi politika újabb és újabb  
fejlem ényei folytonosan  módosíthatnak.

A  racionális modell hatékony magyarázó ereje tulajdonképpen abból a logikai kö
vetkeztetési mintából ered, amely szerint valamely nemzetközi politikai döntésre úgy 
adhatjuk meg a magyarázatot, ha feltárjuk azt a célt, amely megvalósítására ennek a 
döntésnek a végrehajtása szolgált. A helyzetértékelés során információkat kell gyűjte
nünk a problémahelyzetről, és azokat rendszerezetten fel kell dolgoznunk. A probléma 
felismerése mellett az emberi és az elektronikus memóriából vissza kell hívnunk min
den, a helyzettel kapcsolatos releváns információt, s azt az új információkkal együtt 
olyan struktúrába kell rendeznünk, amely a problémahelyzet megértéseként értelmez
hető. Mivel a nemzetközi politikai folyamatok kölcsönösen összefüggenek egymással, 
ezért a helyzetértékelés nem maradhat egyszerűen a tényállások rögzítésénél, hanem
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elemzést, értékelést is tartalmaznia kell arra vonatkozóan, hogy hogyan és mi módon 
függenek össze egymással a tények, az összefüggések ugyanis mint ok-okozati viszonyok  
kapnak értelmet. Az elsődleges kérdés azonban nem az, hogy m iként cselekszenek a 
kormányok és a politikusok, hanem hogy m iért éppen ügy cselekszenek. Ebből követ
kezően a helyzetértékelés rendszerint a nemzetközi szereplők mélyebben meghúzódó, 
mögöttes szándékainak interpretálására, azaz a megfigyelhető és megismerhető cse
lekvéseikkel összefüggésbe hozható szándékaik feltárására irányul, azaz cselekvései
ket az adott problémahelyzet tüneteinek  tekinthetjük. A minden részletre kiterjedő átfo
gó helyzetértékelés tulajdonképpen eme tünetek potenciális okainak a feltárására és 
elemzésére irányul. A  problém ahelyzet elemzése során a kormány cselekvését a politikai 
döntéshozónak a konkrét stratégiai helyzetre adott válaszaként kell értelmeznünk. 
A döntés meghozatalának szükségessége mindaddig nem létezik, amíg a döntéshozó 
nem érzékeli a megoldandó problémát, amelyre megítélése szerint reagálni kell. Az 
„objektív" környezet és a „pszichológiai" környezet (a valóság „képmása") között 
azonban gyakran szakadék húzódik. Ha ez a szakadék eléggé széles, akkor komolyan 
eltorzíthatja a probléma jellegét és már kezdettől fogva nem racionális döntéshozatalt 
eredményezhet, mivel a helyzetértékelés -  például az, hogy az adott helyzetet válság
ként értékelnek-e -  rendszerint az egész döntési folyamatot strukturálja, így többek kö
zött azt, hogy mely politikusok vesznek majd részt a döntés-előkészítésben, illetve mi
lyen időkeret áll rendelkezésre a döntés meghozatalához.

Az azonban, hogy a döntéshozónak sikerül-e megragadnia a szituáció lényegét, vi
szonylag kevéssé függ össze a birtokolt információk mennyiségével, azok minőségé
vel, sokkal inkább feldolgozásuk módja befolyásolja a helyzetértékelés minőségét.31 
Ennek megértéséhez arra van szükség, hogy megértsük az image-ek (képmások) ter
mészetét. Mindenki rendelkezik a világról bizonyos image-gyűjteménnyel. Ez olyan 
hiedelmi rendszert, illetve szűrőt képez, amelyen keresztül nap mint nap események 
ezreit értelmezzük. Az image-ek segítik a valóság információs reprezentációjának 
felépítését, de el is leplezhetik a valóságot, és súlyosan eltorzíthatják az események ér
tékelését. Általánosnak mondható az a tendencia, hogy minden olyan inger -  bejövő 
információ -  kiszűrésre kerül, amely nem egyezik meg a világról alkotott képpel, kö
vetkezésképpen összezavarhatja a kialakult gondolkodásmódot. A pszichológusok 
szelektív figyelemről beszélnek, amely szerint csak azt látjuk meg, amit látni akarunk, 
illetve szokás szerint hajlamosak vagyunk meglátni, a racionalizálást alkalmazva jelen
téktelen eseményként elvetjük azt, ami nem kerülheti el a figyelmünket, de nem még
sem vág egybe a világról alkotott képpel. Robert Jervis kutatása során arra a következ
tetésre jutott, hogy a külpolitikai döntéshozók különböző pszichológiai okok miatt haj
lamosak téves helyzetértékelések elfogadására.52

A fenyegetéspercepció kutatása terén elért eredmények szintén hasznosnak bizo
nyulnak a helyzetértékelések kidolgozása során. J. David Singer hipotézise szerint bár
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mely A  állam lépései függenek attól, hogyan értékeli a B állam képességét veszélyhely
zetek megteremtésére, illetve az erre irányuló konkrét szándékát,53 Amikor egy állam 
hirtelen megkétszerezi katonai költségvetését, vagy mozgósítja csapatait, az érintett ál
lamfők) döntéshozói elkerülhetetlennek tartják az efféle viselkedés mögött meghúzó
dó szándékok értelmezését, különösen akkor, ha ez egy küszöbönálló katonai támadás 
veszélyét vetíti eló're, de meglehet, csupán a szóban forgó állam védelméről van szó. 
Tekintettel arra, hogy az ellenérdekelt fél szándékainak meghatározása nehézségekkel 
jár, a politikai vezetők gyakran alkalmaznak „worst-case" elemzést, azaz a legrosszab
bat feltételezik: nem a másik fél szándékai, hanem a teljesítőképessége (mit képes meg
tenni) tölti el aggodalommal őket.54 Számos elemző véli úgy, hogy sokkal könnyebb az 
ellenfél katonai teljesítőképességét felbecsülni, mint a szándékait. A „worst-case" elem
zéssel szemben a beteljesületlen vágyak (w ishful thinking) azt eredményezhetik, hogy a 
vezetők figyelmen kívül hagyják a valós veszélyeket. Ennek egyik leggyakrabban hi
vatkozott esete Pearl Harbor hadüzenet nélküli, titokban végrehajtott japán megtáma
dása 1941. december 7-én.55

Mivel a valóságot a világról alkotott képek közvetítik, és egyben alakítják is a dön
téshozók szituációpercepcióit, ezért fontos ismerni az image-ek alakulását is. Az or
szág külpolitikai elitje és népe hosszú távon őrzi emlékezetében az állam felhalmozott 
történelmi tapasztalatait. Ennek egyik jellegzetes példájaként említhetjük a „M ünchen- 
szindróm á t" , amely a második világháború után egész generációkra gyakorolt mélyre
ható benyomást számos országban. A történelemben gyökerező image-ek alkalmazása 
azonban azzal a veszéllyel jár, hogy tévesen alkalmazzák őket az aktuális jelenkori 
helyzetben.56

Egy nemzet önmagáról és másokról alkotott képét azonban nemcsak a specifikus 
történelmi események, mint a „München-szindróma" (amely csak azt a generációt 
érinti közelről, amely az adott korban élt), hanem sokkal inkább a felhalmozódó törté
nelmi tapasztalatok is formálják.57 Számos nép között oly gyakran tört ki konfliktus a 
múltban, hogy szinte beléjük ivódott az ellenségeskedés, ami befolyásolja egymásról 
alkotott percepciójukat. A kultúra és az ideológia szintén befolyásolhatja egy ország 
vezetőinek és népének a világról alkotott képét, és ezen keresztül a külpolitikát.

Amint fentebb kifejtettük, bizonyos történelmi image-eket az ország külpolitikai 
elitje és népe sokáig megőriz emlékezetében, míg más képek csak néhány személy szá
mára jelentenek fontos történelmi tapasztalatokat, és elsősorban a közelmúltban szer
zett tapasztalatokon alapulnak. Kennedy elnök számára megalázással végződött a bé
csi találkozó Hruscsowal, és ez alapvetően befolyásolta a két vezető egymásról kiala
kított képét.58 A csúcstalálkozó atmoszférája hozzájárulhatott ahhoz, hogy Hruscsov- 
ban az a benyomás alakult ki, hogy Kennedy nem tiltakozik majd a nukleáris rakéták 
kubai telepítése ellen, hiszen az elnök viszonylag visszafogott politikát folytatott a ber
lini fal felépítésekor 1961-ben, és látszólag a Disznó-öbölben elszenvedett kudarc sem
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viselte meg túlzottan.39 A bécsi csúcstalálkozón szerzett élményei hozzájárulhattak ah
hoz, hogy Kennedy nemcsak súlyos válsághelyzetként fogta fel a szovjet rakéta telepítést, 
hanem rendkívül komoly fenyegetésként élte meg azt az Egyesült Államok biztonsága 
szempontjából.60 Ezzel szemben a válság kezdetén néhány magas rangú amerikai po
litikus, köztük Robert McNamara, jóval enyhébb fogalmakkal jellemezte a helyzetet, és 
nem látta igazolva a háború szélén való táncolást.61 Sokan amellett érveltek, hogy Ken
nedy szeretett volna bízni az amerikai-szovjet kapcsolatok javulásában, és Hruscsov 
nem kockáztatja meg a szuperhatalmi konfrontációt azzal, hogy nukleáris rakétákat te
lepít kilencven mérföldre az Egyesült Államok partjaitól. Tekintettel a valóságról kiala
kított képre, Kennedy először még a hírszerzés korábbi figyelmeztetéseit is figyelmen 
kívül hagyta, melyek az övével egészen ellenkező lépést sugalltak, sőt, kimondottan 
megtiltotta, hogy az U-2-es repülők légi felderítéseket végezzenek Kuba nyugati terü
lete fölött. A légi felderítések talán már októbert megelőzően is elegendő bizonyítékok
kal szolgáltak volna a rakéták telepítésére vonatkozó következtetések levonására, 
mindazonáltal felfedezésük végül alapjaiban rengette meg Kennedy elnöknek a szov
jetek követte politikáról kialakított képét.

Bár a döntéshozók sajátos, a valóságról alkotott kép alapján értelmezik a szituációt, 
bizonyos egyéneknek sokkal nyitottabb a világról kialakított képe, azaz, sokkal fogéko
nyabbak a kialakult képnek ellentmondó információk asszimilálására, és minden ne
hézség nélkül készek revideálni a helyzetről korábban kialakított képüket.62 Az, hogy 
egy döntéshozó milyen mértékben nyitott az új információk iránt, magától a szituáció
tól is függ. Válsághelyzetekben a döntéshozók szeretnének a lehető legnagyobb mérték
ben nyitott gondolkodásúnak feltűnni, a valóságról a legpontosabb képet kialakítani, de 
a stressz és a döntés meghozatalának sürgőssége miatt előfordulhat, hogy mégis rá
kényszerülnek az ellenérdekelt félről kialakított sztereotip képek alkalmazására.

A helyzetértékelés kidolgozásakor továbbá azt is figyelembe szükséges venni, hogy 
a kül- és a biztonságpolitikai döntések rendszerint rosszul strukturá lt problémákkal („ill- 
structured  problems") függenek össze: nincs olyan egyértelmű kritérium, amely segíte
ne eldönteni a problémamegoldás jóságát; a problémamegoldás fázisai kielégítő mó
don nem reprezentálhatok valamely döntési modellel; a döntés meghozatalához nem 
áll rendelkezésre az összes releváns információ. Ez a kedvezőtlen helyzet a nemzetkö
zi rendszer dinamikus változásai miatt az idő múlásával sem változik meg alapvetően. 
A nemzetközi politikai viszonyok változása szükségessé teheti, hogy folytonosan ak
tualizálni kell a személyes konceptuális térképeket63 a jelenről és a jövőről; a döntés
hozókat állandó kísérti a strukturálatlan  bizonytalanság. A dinamizmus, a bizonytalan
ság és a komplexitás gyakran rendkívül megnehezíti, ha egyenesen el nem lehetetlení
ti a probléma fokuszálását, illetve annak eldöntését, hogy mikor elfogadható egy 
megoldás. Ennek következtében a rosszul strukturá lt problémák csak nagy erőfeszítéssel 
értelmezhetők. Az elemzőknek magúknál Imii stabilan strukturálniuk a problémát, és
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meghatározniuk a kockázatokat ennek a struktúrának a kontextusában, ami gátolja a 
kockázatok objektív értékelését. Rosszul strukturált problémák esetében a releváns in
formációk meghatározása is rendkívül bizonytalanná válik, ezért információhiányossá 
válhat a döntéshozatal. Azokat az információkat, melyek relevánsnak és fontosnak bi
zonyulhatnak, figyelmen kívül hagyják; míg a nagy tömegű információk minden meg
különböztetés nélküli gyűjtése és túlságos figyelemmel követése túlterheli az informá
ciófeldolgozó rendszert, csökkenti a döntéshozók problémamegoldó képességét, akik 
gyakran nem tudatosan a rosszul strukturált problémákat valójában jól strukturáltak- 
ká alakítják át, ami viszont beláthatatlan következményekkel járhat.

Szélsó'séges esetben a felmerült problémák „rosszindulatúak" („wicked problems"), 
vagy azzá válhatnak. A „rosszindulatú" problémát az jellemzi, hogy nem fogalmazha
tó meg egyértelműen, és nincs határozott megoldása. Az alternatív megszövegezések 
különféle, inkonzisztens megoldásoknak vagy politikáknak felelnek meg. Ezeket a 
problémákat egyedi sajátosságok jellemzik, melyek kétségessé teszik a múltbeli ta
pasztalatokból való tanulás értékét, a korábbi tapasztalatok révén elsajátított koncep
tuális térképek újrafelhasználása lehetetlenné válik. A stratégiai döntések nagy része -  
többek között a kül- és a biztonságpolitikai döntések -  komplex, rosszul strukturált, 
meghatározatlan és olykor rosszindulatú problémák megoldásából áll. Ezeket a dönté
si szituációkat problémák és ügyek hálózatai alkotják, melyek kölcsönösen kapcsolód
nak egymáshoz, felosztásuk és külön-külön történő megoldásuk nem lehetséges.64

A racionális döntéshozatal során a „helyzetértékelési" szakaszban az állam külső 
és/vagy belső környezete felől érkező jelzések értékelésekor több -  olykor egymást 
kölcsönösen kizáró, egymással versengő -  helyzetértékelés (diagnózis) születhet. Rela
tív plauzibilitásuk meghatározásakor az alternatív helyzetértékeléseket (hipotéziseket) 
össze kell vetni a birtokolt adatokkal, információkkal és tudással, majd verifikációs el
járásokkal szűkíteni kell a számukat.65

A z  amerikai korm ány alternatív helyzetértékeléséi az 1962-es rakétaválság idején. 1962 
őszén, amikor a Szovjetunió nukleáris rakétákat telepített Kubába, az amerikai kor
mány azonnal rákényszerült a mélyebben meghúzódó szovjet szándékok diagnosztizá
lására, a kialakult helyzet értékelésére. A Kubából származó jelentések, a spekulatív in
formációk bizonytalanságot teremtettek, a kormányzat bizonytalan volt a tekintetben, 
hogy mit is szándékoznak elérni a szovjetek. Ezek a jelentések Kennedy elnököt annak 
kijelentésére indították, hogy az Egyesült Államok súlyos provokatív lépésnek fogja te
kinteni támadó fegyverek elhelyezését Kubába, de az amerikai döntéshozók számára 
nem volt világos, hogy milyen konkrét következményei lesznek annak, ha a szovjetek 
mégis telepítik ezeket a fegyvereket. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy valóban straté
giai nukleáris rakétákat telepítettek Kubába, a szovjetek szándékait elfedő bizonytalan
ság nagy része azonmód eloszlott. Miután tájékoztatást kapott a szovjet atomrakéták 
kubai jelenlétéről, az amerikai elnök október 16-án legbizalmasabb tanácsadóiból létre
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hozta a Nemzetbiztonsági Tanács Végrehajtó Bizottságát (Executive Com m ittee o f the N o
tional Security  Council -  ExC om ),66 amely végül négy helyzetértékelést (hipotézist) dolgo
zott ki a feltételezett szovjet szándékokat illetően, és mélyrehatóan elemezte az egyes hi
potézisek, tények, adatok és információk konzisztenciáját és plauzibilitását.

Az 1. hipotézis szerint a szovjet rakéták telepítésére Kuba megvédelmezése érdeké
ben volt szükség, jelenlétük ugyanis elrettentette volna az amerikai vezetőket a Cast- 
ro-kormány és a kubai rendszer megdöntésére irányuló állandósuló próbálkozások
tól.67 Az elemzők e hipotézis vizsgálata során abból indultak ki, hogy Kuba védelme- 
zése mindig is a szovjet külpolitika középpontjában állt: 1962 februárjában hosszú tá
vú támogatási csomagot hagytak jóvá Kuba számára, a szovjet Honvédelmi Miniszté
rium javaslatára az eredetileg Egyiptomnak szánt SA-2 típusú légvédelmi rakétákat68 
a szigetországba szállították; április 12-én az elnökség69 jóváhagyta azt a döntést, 
amely alapján 180 SA-2-es rakétát, a tengerparti védelmet szolgáló rakétákat, illetve 
katonai-műszaki oktató személyzetet és reguláris csapatokat irányítottak oda. Egy 
ilyen távoli országba azonban a Szovjetunió egyszerűen nem szállíthatott elegendő ha
gyományos fegyverzetet, és ha Kubában mégis felkelés törne ki, az „az 1956-os M a
gyarország inverz képe" lenne: az Egyesült Államok beavatkozna, míg a Szovjetunió 
csak figyelhetné az eseményeket.70

A Kuba védelmezését támogató meggyőző adatok ellenére ezt a hipotézist mégis 
el kellett vetni. Először is, ahhoz, hogy az Egyesült Államokat elrettentsék Kuba meg
támadásától, ballisztikus rakéták telepítésére nem volt szükség, a kívánt hatást 
ugyanis egy megfelelő nagyságú szovjet csapatkontingens is biztosította volna, 
amelynek harci értéke nagyjából megfelelt volna a Berlinben állomásozó amerikai 
csapatok értékének. Másodszor, a Szovjetunió és Kuba teljesen nyílt kölcsönös védel
mi szerződést köthettek volna egymással katonai erő telepítése nélkül. Egy ilyen szer
ződéstervezetet Malinovszkij szovjet védelmi miniszter és Che Guevara, akkoriban 
kubai iparügyi miniszter felügyelete mellett ki is dolgoztak, amit 1962 novemberében 
ünnepélyes keretek között írtak volna alá Havannában, erre azonban már sohasem 
került sor. Egy harmadik ellenérv szerint az elrettentéshez megfeleltek volna taktikai 
(100 mérföldnél kisebb hatótávolságú) nukleáris fegyverek is, melyeket gyorsabban 
és a felfedezés veszélye nélkül lehetett volna hadrendbe állítani. Negyedszer, a cél 
eléréséhez néhány MRBM rakéta telepítése is elegendő lett volna.71 Ötödször, a szov
jet döntések kronológiája nem konzisztens Kuba megvédelmezésének hipotézisével. 
Kuba védelméről az április 12-ei elnökségi ülés döntött, majd május 21-én és 24-én 
hoztak újabb döntéseket, melyek alapján nagyobb csapategységeket irányítottak 
Kubába. Ugyanebben az időben nyilvánosan bejelentett amerikai hadgyakorlatok 
zajlottak a karibi térségben „Lantphibex 1-62" és „Quick Kick" kódnévvel. Semmi 
bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy ezen hadgyakorlatok nyomán a szovjet ve
zetők radikálisan megváltoztatták volna korábbi döntéseiket. Bár Castro ekkor még
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nem mutatott különösebb érdeklődést a nukleáris fegyverek iránt, később azonban 
elfogadta azok telepítését a szigetországba, azzal az indoklással, hogy kötelességének 
érezte támogatni a Szovjetuniót abban, hogy előnyös módon változtassa meg a nem
zetközi erőviszonyokat/2 A szovjet vezérkar számára Hruscsov politikai döntése 
mindenesetre olyan hatással bírt, mint „derült égből a villámcsapás", hiszen ők az áp
rilisi döntés értelmében Kuba hagyományos fegyverekkel történő megvédelmezésé- 
nek lehetőségeit vizsgálták.

A 2. hipotézis alapján az elemzők a rakéták telepítésére a hidegháború kétpólusú vi
lágrendszerének kontextusába helyezve adták meg a magyarázatot.73 Kennedy elnök 
tisztában volt a konfliktus okozta globális kockázatokkal, október 21-én a szovjetek le
hetséges előnyszerzését a következőkben látta: 1. a Szovjetunió és Kína ismét szoro
sabbra fűzheti kapcsolatait, és véget vethetnek az 1959-es szakítás óta fokozódó nézet- 
eltéréseiknek, ugyanakkor a szovjetek pozíciója megerősödhet a kommunista világban 
azáltal, hogy Moszkva demonstrálja, képes bátran fellépni Washingtonnal szemben; 2. 
radikálisan átformálódnak az erőviszonyok, a novemberi amerikai időközi kong
resszusi választások után ismét fel lehet vetni a berlini kérdés megoldását; és 3. a nuk
leáris rakéták telepítése óriási politikai csapást mér az Egyesült Államokra.

Bár a hidegháború logikájára hivatkozó érvek meggyőzőek voltak, ez a hipotézis 
számos kulcsfontosságú szempontot figyelmen kívül hagyott. Először is, miért volt 
szüksége a Szovjetuniónak arra, hogy az amerikai szándékok szilárdságát ismét pró
bának vesse alá, miután 1961-ben az Egyesült Államok egyértelműen szilárd álláspont
ra helyezkedett. Másodszor, a szovjet fegyverszállítások jócskán meghaladták azt a 
mértéket, amely a tisztán politikai „teszteléshez" szükséges volt, néhány MRBM raké
ta elegendő lett volna ahhoz, hogy az Egyesült Államok egész délkeleti területét, köz
tük Washingtont is, fenyegethessék. Harmadszor, az MRBM és az ICBM rakéták szál
lítása, valamint a nukleáris tengeralattjárók számára szükséges bázisok kiépítése ép
penséggel a hidegháborús viszonyok egyik legfontosabb követelményének, egy fa it 
accom pli sikeres megteremtésének a teljesülését fenyegették. Negyedszer, miért éppen 
1962 őszén vált szükségessé az amerikai szándékok tesztelése, volt-e valamilyen oka 
annak, hogy éppen ekkor akarták kezelhetővé tenni az Egyesült Államokat? Milyen 
kézzelfogható nyereség indokolhatja a rendkívüli kockázatokat? Végül pedig, miért 
éppen Kubát választották a konfliktus színhelyéül, amikor az Egyesült Államok konti
nentális területén kívül a szovjetek sehol a világon nem voltak annyira hátrányos hely
zetben, mint éppen a karibi térségben, és ha próbálkozásuk erőteljes amerikai válasz
lépéseket vált ki, akkor egész vállalkozásuk eredményessége válik kétségessé. „Ha ké
telkedtek a bátorságunkban, akkor miért nem Berlint választották?" -  tette fel a kérdést 
Kennedy elnök.74

A 3. hipotézis a két szuperhatalom rakétapotenciálja közötti különbségeket helyezte 
az értékelés középpontjába. Az elemzők számára úgy tűnt, hogy a szovjet szándékok
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egyedüli plauzibilis magyarázata kizárólag a stratégiai potenciál számukra előnyös 
megváltoztatása lehet. A nukleáris fegyverek kubai telepítése viszonylag olcsó módja 
volt a szovjet stratégiai erő jelentős mértékű megnövelésének.75 Kennedy elnök is rá
mutatott a stratégiai egyensúly kérdésére, és felvetette, hogy „a szovjetek minden bi
zonnyal nincsenek megelégedve saját ICBM rakétáikkal".76

A hírszerzési adatok azt mutatták, hogy 1962-ben a Szovjetunió csak 20 ICBM ra
kétával rendelkezett, melyek a Szovjetunióból képesek atomtölteteket juttatni ameri
kai területekre.77 Ugyanakkor a rakéták következő generációjának kifejlesztését csak 
1964-re tervezték. A stratégiai erők mindössze 6, ballisztikus rakétákat hordozó ten
geralattjáróval rendelkeztek. Az egyetlen szovjet stratégiai nukleáristengeralattjáró- 
bázist az északi Kola-félszigeten építették ki, 7000 mérföldre az Egyesült Államok 
partjaitól. Minthogy ebben az időben a viszonylag elmaradott technika csak mintegy 
600 mérföld hatótávolságot tett lehetővé, a szovjet tengeralattjárók nem folytathattak 
reguláris őrjáratokat olyan területeken, amelyekről kilőhették volna rakétáikat az 
Egyesült Államok ellen. A Szovjetunió legjobb reménységét a mintegy 200 nehézbom
bázó repülőgép jelentette, amelyek komolyan fenyegethették az amerikai száraz
földet. Közelebbi támaszpontok, valamint az üzemanyag-újratöltés lehetőségének 
híján azonban ezek a repülőgépek csak igen kis valószínűséggel teljesíthették volna 
küldetésüket, és térhettek volna épségben vissza bázisaikra a 7000 mérföldes útvona
lon. A szovjet nukleáris erő túlnyomó többsége nem jelentett hosszú távú nukleáris 
fenyegetést az Egyesült Államok számára, az MRBM78 rakéták sokkal veszélyesebbek 
voltak, ezeket százával állították elő, és szovjet területről elérhették az Egyesült Álla
mok szövetségeseinek területeit, az Egyesült Államokét azonban nem 79 Ugyanebben 
az időszakban az Egyesült Államok stratégiai fegyvertára legalább 180 ICBM rakétá
ból, 12 Polaris tengeralattjáróból (melyek mindegyike 12 rakétát szállított), és 630 stra
tégiai nehézbombázó repülőgépből állt, ez utóbbiak nemcsak az Egyesült Államok
ban állomásoztak, hanem Európában és Ázsiában is, ahonnan könnyen elérhették a 
szovjet célpontokat.

A két ország közötti stratégiai egyensúly tehát kiszámítható, egyszersmind elretten
tő is volt. Idővel a Szovjetunió változtathatott volna a nukleáris erők számára kedve
zőtlen aszimmetriáján új ICBM rakéták telepítésével a saját területén, az elkövetkező 
években -  1962-ben, 1963-ban és 1964-ben -  azonban még csak kevés lehetősége volt 
az ellene irányuló fenyegetések elhárítására. Az egyik lehetősége az volt, hogy a birto
kában lévő atomfegyvereket olyan földrajzi területen -  esetünkben Kubában -  helyezi 
el, ahonnan az amerikai célpontokat könnyen elérheti. Az elemzők következtetése te
hát az volt, hogy a Kubában kiépített indítóállásokról kilőhető rakéták száma a becslé
sek szerint mintegy m egkétszerezi a Szovjetunió nukleáris erejét.80

Természetesen ennek a hipotézisnek is megvoltak a hátrányai, nem adott ugyanis 
választ a következő kérdésekre: miért volt ennyire sürgős a stratégiai egyensúly meg-
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változtatása; miért nem várhatott a Szovjetunió legalább még két-három évet, miköz
ben sokkal elrettentőbb ICBM rakétákat fejleszthet; miért volt hajlandó ilyen óriási koc
kázatot vállalni Hruscsov a számára kedvezőtlennek vélt stratégiai egyensúly problé
májának megoldásában. McCone szerint Hruscsov valahol másutt akart politikai nye
reségre szert tenni, és ehhez a Kubába telepített rakétákat kívánta felhasználni. De mi
lyen politikai nyereségről lehetett szó? A választ erre a kérdésre az ExCom negyedik 
hipotézise adta meg.

A 4. hipotézis szerint tulajdonképpen a berlini kérdés egyoldalú, a szovjet feltéte
lek alapján történő megoldásának kikényszerítésére tett kísérletként értékelték a ra
kéták telepítését, azok ugyanis csapdahelyzetet hoztak volna létre egy nukleáris vál
ság kirobbantásának formájában Kuba körül.81 Kennedy elnök elégedetlen volt a 
„rakétatechnológia terén észlelt lemaradás" hipotézissel. McNamara érvelése, amely 
szerint a Kubába telepített rakéták semmiféleképpen nem módosították a szuper- 
hatalmak közötti stratégiai egyensúlyt, eleinte még meggyőzőnek is tűnt.82 Október 
16-án azonban Kennedy már azon tűnődött tanácsadói körében, hogy ha a Szov
jetunió ezzel a lépésével nem növeli meg jelentősen stratégiai rakétakapacitásának 
erejét, akkor vajon mi szüksége volt rá egyáltalán? Kennedy lassan kezdett rájönni, 
hogy sokkal plauzibilisabb választ kap a konfliktus lényegét illetően, ha Berlin kérdé
sét is bevonja a helyzetértékelésbe, sejtése szerint ugyanis Hruscsov elsősorban Berlin 
helyzetének végleges rendezése érdekében kívánta felhasználni a Kubába telepített 
rakétákat.

Bár szeptember 28-ai levelében Hruscsov megerősítette, hogy a novemberi kong
resszusi választásokig nem veti fel Berlin helyzetének megvitatását, azt követően 
azonban feltétlenül megoldást kell találni ennek a két ország közötti politikai vi
szonyt mérgező helyzetnek a megoldására.83 Gromiko szovjet külügyminiszter októ
ber 18-án találkozott Kennedy elnökkel (az elnök ekkor m ár értesült a rakéták telepíté
séről, Gromiko azonban ekkor m ég nem tud ta , hogy az amerikaiak már felfedezték 
a rakétákat). Gromiko figyelmeztette az elnököt, hogy novemberben ismét felvetik 
Berlin kérdését annak érdekében, hogy konkrét eredmények szülessenek. Megegye
zés híján a szovjet kormány rákényszerülhet arra, hogy szerződést kössön az NDK- 
val, ami formálisan megszüntetné a szövetségesek jogait a városban, ráadásul a 
nyugati hatalmak csapatait ki kell vonni Berlinből. Mindezek után a rejtélyt végül is 
Llewelyn Thomson oldotta meg, aki ekkor már az amerikai külügyminisztérium 
tanácsadója volt. 0  éppen azon tépelődött, hogy vajon miért kockáztatja Hruscsov 
a presztízsét egy olyan politika érdekében, amely változatlan erősségű amerikai 
ellenállásba ütközik, amikor végre rájött a helyzet megoldásának kulcsára. Mindig 
is csodálkozott azon, vajon miért halasztja el Hruscsov a novemberi kongresszusi 
választások utánra a Berlin miatti konfrontációt. Arra a következtetésre jutott, hogy 
a probléma megoldásának elhalasztása egyértelműen a rakéták kubai telepítésével
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függ össze. Ezen véleményével Kennedy elnök is egyetértett, aki számára Hruscsov 
lépése a berlini kérdés megoldásában remélt győzelem összefüggésében vált értelmes 
akcióvá. Ha az Egyesült Államok nem lép semmit, Hruscsov kiebrudalhatja a Nyuga
tot Berlinből, hiszen meg volt győződve arról, hogy a Kubába telepített rakéták elég
ségesen elrettentik az Egyesült Államokat egy nukleáris háború kirobbantásától. 
Ha az amerikaiak megpróbálnak alkudozni, annak tárgya Kuba és Berlin sorsa lesz, 
minthogy azonban Berlin összehasonlíthatatlanul fontosabb Kubánál, Hruscsov sike
re biztosítottnak látszott. Ha az amerikaiak blokád alá vennék, vagy megtámadnák 
Kubát, akkor ez felmentené Hruscsovot Berlin hasonló blokádjának vagy megtáma
dásának a felelőssége alól. Bármit is tegyenek az amerikaiak Kubával kapcsolatban, 
a szovjetek szimmetrikus lépésekkel fognak válaszolni. Nyugat-európai szövetsége
sei egyértelműen felelőssé tennék az Egyesült Államokat Berlin elvesztéséért, hi
szen ők nem fogadnák el Kuba megtámadásának érveit, s ezzel tulajdonképpen sza
kadás következne be védelmi szövetségi rendszerükben, a NATO-ban is. Ily módon 
a kubai rakéta telepítéssel bizonyos értelemben Berlin tükörképe jött volna létre a nyu
gati féltekén.84

Kennedy elnök tehát nem aközött választhatott, hogy vajon kitör-e a nukleáris 
háború, vagy sem, hanem aközött, hogy a válság Kuba miatt most azonnal kirob
ban, aminek felelősségét egyértelműen Hruscsov viseli; vagy majd novemberben 
alakul ki válsághelyzet, de akkor már Berlin miatt, ennek felelőssége azonban Kenne- 
dyt fogja terhelni. Kennedy felismerte Berlin jelentőségét Nyugat-Európa számára, 
valamint a nyugati szövetséges országok fontosságát az Egyesült Államok számára, 
hiszen éppenséggel emiatt okozott a probléma megoldása három napig oly sok fej
törést. Mindebből következett, hogy az Egyesült Államoknak mindenféleképpen 
azonnal lépnie kell, különben még ha tétlen marad is, feltétlenül szembekerül a berli
ni kérdés megoldásának kényszerével, ráadásul egy sokkal rosszabb politikai és kato
nai helyzetben.

Számos háttérinformáció és egyéb bizonyíték felhasználásával az elemzők arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy a rakétatechnológia terén tapasztalt lemaradás és a 
berlini kérdést középpontba állító hipotézisek kínálják a legmeggyőzőbb magyaráza
tot arra, hogy milyen gondolkodás, stratégiai cél húzódik meg a Kubába nukleáris 
fegyvereket küldő szovjet döntés mögött. Hruscsov egyfelől sikeresen megnövelheti 
nukleáris csapásmérő képességét, másfelől a számára kedvező módon vethet véget a 
Berlin miatt meg-megújuló konfliktussorozatnak a nyugati hatalmakkal.

Az elemzők kimutatták ezen hipotézis hiányosságait is, ugyanis számos konk
rét szovjet lépésre nem adott magyarázatot. A szakértők feltételezése szerint először 
légvédelmi erőket kellett volna telepíteni a kilövőhelyek védelme és a légi felderí
tés megakadályozása érdekében, majd ezután lehetett volna szállítani a nukleáris 
fegyvereket. A valóságban azonban a szovjetek az MRBM rakétákat telepítették elő-
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szőr, s csak utána a föld-levegő rakétákat. Rejtély továbbá az is, hogy miért enged
ték a szovjetek az U-2-es felderítőgépek Kuba fölötti rendszeres repülését, ezzel 
ugyanis a rakéták lefényképezését és felfedezését kockáztatták. Hruscsov novembe
ri amerikai látogatásán tervezte a fa it accom pli nyilvánosságra hozását a világ köz
véleménye előtt, amikorra valószínűleg már hadrendbe állították volna az MRBM 
rakétákat, az IRBM rakéták telepítését azonban csak decemberben fejezték volna be. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a telepítés körüli koordinációs hibákkal állunk szemben. 
Meglepő az is, hogy a kilövőhelyeket nem álcázták, azokat a Szovjetunióban szokásos 
szabványos módon építették, ugyanakkor a rakéták Kubába szállítását gondosan lep
lezték. Ezekre a kérdésekre a racionális modell keretében az elemzők nem adhattak 
választ, ehhez egy másik paradigma szükséges, a bürokratikus szervezetek működé
sébe kell bepillantani.

A négy hipotézis legfőbb vonásainak áttekintése után megállapíthatjuk, hogy 
az adatok, információk és bizonyítékok átfogó szűrése lehetőséget teremtett az Ex- 
Com tagjai és Kennedy elnök számára, hogy az egymástól lényegesen különböző 
helyzetértékelések alapján részletesen feltárják a döntési szituáció szerkezetét, ami 
csökkentette a túlzó leegyszerűsítéseknek, az információfeldolgozási folyamatok idő 
előtti lezárásának és a téves következtetések levonásának a kockázatát, egyszersmind 
szélesebb alapokra helyezte az észlelt veszélyhelyzet megszüntetését célzó alterna
tív válaszlépések kidolgozását. Minthogy a helyzetértékelések nem szükségsze
rűen zárják ki kölcsönösen egymást abban az értelemben, hogy az egyik elfogadá
sa nem jelenti feltétlenül a többi minden további mérlegelés nélküli azonnali elve
tését, ezért célszerű volt többféleképpen interpretálni a válsághelyzetet. Az elnök ál
tal is elfogadhatónak ítélt helyzetértékelés alapján az ExCom feltárta a lehetséges 
cselekvési alternatívákat, megbecsülte és rangsorolta megvalósításuk várható kö
vetkezményeit.

2.4.2 A  m egvalósítható cselekvési a lternatívák meghatározása, várható következm ényeik  
becslése és rangsorolása. Honnan erednek a cselekvési alternatívák? Kétségtelen, hogy a 
célkitűzések megvalósítása érdekében a potenciálisan megvalósítható kormányzati 
döntések az alternatív helyzetértékeléseken, valamint a döntéshozók és elemzők 
múltbeli tapasztalatán és innovációs képességén alapulnak. A kialakult probléma 
megoldása érdekében a döntéshozók az elfogadott helyzetértékelés alapján különbö
ző cselekvési alternatívákat értékelnek, mérlegelnek, azaz cselekedetek, lehetőségek, 
akciók között választanak. Az alternatívák strukturált véges halmaza alkotja a döntés
hozók döntési terét. A szóba jövő alternatívák halmaza az összes olyan cselekvéssort 
magában foglalja, amely jó eséllyel biztosítja a kitűzött célok teljes vagy részleges 
megvalósítását. Számos esetben ésszerűnek tűnik, hogy a „nulla" hipotézissel -  azaz 
azzal az esettel, hogy semmit sem kell tenni -  szintén számoljunk az alternatívák kö
vetkezményeinek összehasonlíthatósága érdekében.
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A racionális döntéshozatal a megvalósítható cselekvési alternatívák (pontosab
ban: a cselekvési a lternatívák következm ényeinek) összehasonlítását előfeltételezi, vagy
is azt, hogy a döntéshozó -  az elérni kívánt cél (célok) szempontjából -  különbsé
get tud tenni a számításba vehető cselekvési alternatívák hasznossága között. Azt, 
hogy az egyes alternatívák milyen következményekkel járnak, a döntési szituáció  ok
sági szerkezetének feltérképezésével állapíthatjuk m eg. A döntési szituáció lényeges ele
mét alkotják a cselekvési alternatívákhoz rendelhető következm ények. Minden egyes 
következmény olyan hatás, kimenetel vagy eredmény, amely a politikusok döntései
nek a kombinációjaként alakul ki. Ha például valamely kormány úgy határoz, hogy 
ultimátumot intéz egy másik kormányhoz, és ha ez a kormány úgy dönt, hogy nem 
teljesíti a követeléseket, akkor a következmények közé tartozik az is, hogy megszakít
hatják diplomáciai kapcsolatukat, a legrosszabb esetben pedig még háború kitörésé
vel is számolni kell. A következmények tehát biztos vagy valószínűsíthető esemé
nyek, folyamatok.85

Az alternatívákkal kapcsolatos mondanivalónk formalizálása és az egyszerűség 
kedvéért modellünk álljon két -  A és B -  kormányból, az A kormány cselekvési alter
natíváit (döntési terét) az A = A :, A 2, ..., A m, míg B kormányét a B=BU B2, ..., Bn szim
bólumokkal jelöljük. A és B döntése ennek megfelelően nem más, mint az ezen al
ternatívák közüli választás (2. ábra). Az A kormány A j döntése és a B kormány Bj dön
tése bizonyos Q; következményt eredményez, amely a nemzetközi színtéren meg
figyelhető esemény vagy események sora.86 Ezt a következő egyenlettel fejezhetjük ki: 
F(Aj, Bj)=Cjj. Ily módon létezik egy olyan F függvény, amely az államok cselekvési al
ternatíváit a nemzetközi rendszer állapotaiba képezi le. A két kormány hasznossági 
függvényeinek -  U a (Cjj) és Û fĈ j) -  tulajdonságai eleget tesznek a racionális modell 
fentebb tárgyalt axiómáinak. A döntési probléma (helyzet) megoldását egy olyan kime
netel (következmény, outcome) reprezentálja, amelyet egyoldalúan egyik fél sem vál
toztathat meg a saját előnyére. Néhány fontos fogalmat tisztázni szükséges. Először is, 
az alternatíva és a változat fogalmát egymással felcserélhető módon használjuk. Az, 
hogy valamelyik este moziba menjünk vagy tévét nézzünk otthon, alternatív cselekvé
si lehetőségek. A változatok, másfelől, egymást nem kizáró cselekvési lehetőségek, 
egyidejűleg többféle cselekvés is megvalósítható. így például a kubai rakétaválság 
alatt az a javaslat, hogy a szovjet rakéták ügyét vessék fel az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának ülésén, egyáltalán nem zárt ki más lehetőségeket.87 Hasonlóképpen, a blo
kád abban az értelemben tűnt rugalmasnak, hogy más alternatívák feltárására is időt 
adott, mégpedig a válság megoldásának irányába. A fogalmak pontos megkülönbözte
tése különösen fontos, hiszen a döntési problémák strukturálásának nehézségeire irá
nyítja a figyelmet. A probléma különböző megoldási irányainak felvázolása során meg 
kell fontolni, melyek a változatok, és melyek az alternatívák, a formális modell az al
ternatívák specifikálását részesíti előnyben.8,8
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2. ábra. Az A és B korm ány hipotetikus alternatíváinak és hasznossági függvényeinek értelm ezése mátrix
és döntési fa szerkezetben

A 2. ábrán szemléltetett hipotetikus döntési tér elemzése rámutat arra, hogy teljes in
formációk mellett is előfordulhatnak téves helyzetértékelések és percepciók, aminek kö
vetkeztében olykor komoly meglepetések érhetik a döntéshozókat, különösen akkor, 
amikor: 1. kis valószínűségű események mégis bekövetkeznek; vagy 2. olyan események 
következnek be, melyekre egyáltalán nem számítottak.89 A konkrét döntési helyzetek 
gyakran olyanok, hogy a lehetséges alternatívák szám a túlságosan nagy a döntési rend
szer információfeldolgozási kapacitásához képest, hiszen „n" számú alternatíva esetén 
n (n - l) l2  számú páronkénti összehasonlításra van szükség. Mivel az ExCom hat alterna
tívát elemzett, ezért 15 összehasonlításra volt szükség. Gondosan mérlegelni vala
mennyi alternatívát túlságosan költséges és időigényes munka lenne, ezért rendszerint 
szükség van a szűrés valamely formájára, amely révén az ésszerűség és a kezelhetőség 
szintjére csökkenthető az alternatívák száma.90 Ekkor alkalmazhatjuk azt az elvet, hogy 
a döntés legyen független az irreleváns alternatíváktól, azokat ki kell hagyni a mérlege
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lésből. Tovább csökkenthető az alternatívák száma, ha azt a változatot, amelyik minden 
szempontból rosszabb az összes többinél, kihagyjuk a mérlegelésből. Gyakran alkal
mazható az alternatívák számának csökkentése érdekében a szekvenciális elimináció 
eljárása. Ez azt jelenti, hogy a lehetséges alternatívák halmazából kiválasztunk kettőt és 
összehasonlítjuk őket. A „rosszabbat" elvetjük, a megmaradtat egy másikkal hasonlítjuk 
össze, és így tovább, amíg csak egy nem marad -  ez lesz a kiválasztott alternatíva.

A döntő lépés mindenképpen a következmények és a cselekvési alternatívák felett értel
mezett hasznossági rendezés összekapcsolása. Az erősen matematizált modellek esetében 
a lentebb már ismertetett hasznosságszabály alapján járhatunk el, amely szerint x cselek
vési alternatíva hasznossága nem más, mint a várható következmények elemi hasznossá
gának matematikai értéke (a bekövetkezési valószínűségekkel súlyozott átlaga).

Lényeges hangsúlyozni, hogy bizonyosság esetén egy alternatíva melletti döntés 
megegyezik egy meghatározott következmény választásával. Ebből következik, hogy 
ha a döntéshozó a preferenciái alapján képes a következm ényeket rangsorolni, akkor ezzel egy
ben a cselekvési alternatívák preferencia-sorrendjét is megadja -  többre nincs is szükség a 
döntés meghozatalához.91 De kockázatos döntések esetében nem nyilvánvaló, miként 
vezet a következmények rangsorolása a cselekvési alternatívák sorba rendezéséhez, 
mivel bármely cselekvés általában a lehetséges következmények valamilyen valószí
nűségi halmazát vonja maga után.

Az analitikus modellnek megfelelően a racionális döntéshozók két alapvető krité
riumot alkalmaznak az alternatívák feltérképezése során: a relevanciát és a m egvalósít
hatóságot. A relevancia azt jelenti, hogy az alternatívák gyakoroljanak közvetlen hatást 
a probléma megoldására, rendezésére, legyenek relevánsak vele. A megvalósíthatósági 
kritérium  azt diktálja, hogy a döntéshozók azokra az alternatívákra korlátozzák a mér
legelést, melyek legalább minimális ráfordításokkal megvalósíthatók. A megvalósít!tató
ság azért fontos szempont a döntési alternatívák összehasonlításánál, mert bizonyos al
ternatívák megvalósítása szinte lehetetlen, ha aktív csoportok a döntési rendszerben 
felléphetnek ellenük. Az ilyen szempontok szerinti elemzést a „politikai vagy erkölcsi 
m egvalósíthatóság" próbájának is nevezik.92 A megvalósíthatóságot azonban nem sza
bad összekeverni a hatékonysággal. A politikai alternatívák kidolgozásakor a problé
ma nem az, hogy egy adott alternatíva nagy valószínűséggel valósítja-e meg az elérni 
kívánt célokat, vagy meggátolja-e a nemkívánatos következmények bekövetkezését, 
hanem az, hogy a végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak-e. 
Mindkét kritérium a megvalósítható cselekvési alternatívák szisztematikus szűrésére 
szolgál, és a döntési folyamat rendkívüli hatékonyságát alapozzák meg. Fontosságuk 
azon a feltevésen alapul, hogy gyakorlati okok miatt bizonyos mértékben korlátozni 
célszerű a feltárt alternatívák számát, hiszen a döntéshozók véges információs kapaci
tásai, a kognitív folyamatok,93 a szituációs korlátok (idő, erőforrások), mind jelentős 
hatást gyakorolnak a döntési folyamat hatékonyságára.
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Mennyi cselekvési alternatívát kell feltárnia a racionális döntéshozónak? A relevan
cia és a megvalósíthatósági kritériumok kvalitatív szűrőként történő alkalmazása után 
a döntéshozók még mindig a plauzibilis alternatívajelöltek kezelhetetlen mennyiségé
vel szembesülhetnek a döntés-előkészítés során. A kérdés az, vajon célszerű-e erőfor
rásokat fordítani minden, a szűrőn még fennmaradt alternatíva gondos mérlegelésére. 
E dilemma megoldásának kulcsát az információ racionális ára vagy a lternatív költsége ad
ja meg. Újabb cselekvési alternatívák feltárása mindaddig igazolható, amíg szubjektív 
várható hasznosságuk meghaladja a ráfordított erőforrások értékét.

M iért Kuba tengeri blokádjával reagált az E gyesült Á llam ok a rakéták telepítésére? Az 
Egyesült Államok válaszát a szovjetek kubai rakéta telepítésére stratégiai fogalmakkal, 
egyszerű értékmaximalizáló értelemben kibontakozott folyamatként értelmezhetjük. 
A rakéták felfedezése után a lehetséges cselekvési alternatívák feltárásával, előnyeik és 
hátrányaik mérlegelésével telt el öt nap, melynek során az ExCom tagjai hat alternatí
vát/ stratégiát elemeztek, míg végül az elnök kiválasztotta közülük a legmegfelelőbbet. 
Ezek a következők voltak. Első alternatíva: fenn kell tartani a s ta tu s cjuót, azaz „semmit 
sem kell tenni"; második alternatíva: diplomáciai nyomást kell kifejteni; harm adik alterna
tíva: le kell választani Kubát a Szovjetunió oldaláról; negyedik alternatíva: meg kell száll
ni Kubát; ötödik alternatíva: légi támadást kell intézni Kuba ellen; hatodik alternatíva: ten
geri blokádot kell létesíteni Kuba körül.

A feltárt alternatívák összehasonlítása és rangsorolása meglehetősen nehéz feladat
nak bizonyult, ugyanis: az alternatívák sok szempont szerint értékelhetők, és más-más 
szempont szerint különböző alternatívák kerülhetnek azonos helyre; egy-egy alterna
tíva bekövetkezésének következményei nem mérhetők egyetlen mutatóval, ami kife
jezné a kitűzött cél(ok) elérését; az idő múlásával az alternatívák preferencia-sorrend
je megváltozhat; számos következmény csak szubjektív módon érzékelhető; az alter
natívák megvalósulásának jövőbeni feltételei bizonytalanok.

Első alternatíva: fenn kell tartani a status CjUÓt, azaz „semmit sem kell tenni".94 Egyedül Bun
dy javasolta október 18-án ezt a lehetőséget, mert attól tartott, hogy a szovjetek megtorlás
ként megtámadják Nyugat-Berlint, ám egy nappal később már megváltoztatta véleményét, 
és inkább a rakéták megsemmisítését célzó korlátozott légi csapást támogatta. Bár McNama
ra hadügyminiszter katonai szempontból némiképp leértékelte a rakéták jelentőségét, azon
ban ő is egyetértett azokkal, akik szerint politikai megfontolásokból igenis határozott cselek
vésre van szükség, mert nem katonai, hanem politikai problémával került szembe az Egye
sült Államok, mégpedig a NATO-szövetség egyben tartásának a problémájával.93

Előnye: Az Egyesült Államokra mért szovjet nukleáris csapás szempontjából lényeg
telen, hogy az Kubából vagy valamelyik szovjetunióbeli támaszpontról indult-e ki, 
ezért „nem kell tenni semmit".

Hátránya: A republikánusok hevesen támadták Kennedyt a kubai helyzet kezelése 
miatt, ezért az elnök meg volt győződve róla, hogy tétlenségének belpolitikai követ
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kezményei elviselhetetlenek lesznek számára, a legrosszabb esetben még alkotmányos 
felelősségre vonást is kezdeményezhetnek ellene.96

M ásodik alternatíva: diplomáciai nyomást kell kifejteni. A diplomáciai nyomásgya
korlás két formája került szóba: Charles Bohlen (korábbi moszkvai amerikai nagykö
vet) és Thompson azt javasolták, hogy intézzenek titkos ultimátumot Hruscsovhoz, 
amelyben követeljék a rakéták leszerelését és eltávolítását, ugyanakkor teremtsenek le
hetőséget számára, hogy nyilvános konfrontáció vagy katonai akció nélkül teljesíthes
se az amerikai követeléseket. Adlai Stevenson célszerűnek tartotta, hogy a kormány 
forduljon az ENSZ-hez vagy az Amerikai Államok Szövetségéhez, és tárgyalások út
ján, esetleg egy amerikai-szovjet csúcstalálkozó keretében törekedjék elérni a rakéták 
leszerelését és eltávolítását. A végső megoldás tartalmazhatta volna Kuba semlegesíté
sét, a guantánamói amerikai katonai támaszpont felszámolását vagy az amerikai Jupi
ter és Thor97 típusú rakéták kivonását Törökországból, vagy Olaszországból, esetleg 
mindkét országból.98

H átránya: A titkos diplomácia elfogadhatatlan hátrányokkal járt volna az Egyesült 
Államok számára. Arra késztette volna Hruscsovot, hogy magához ragadja a diplomá
ciai kezdeményezést, esetleg stratégiai megtorlással válaszoljon a Kuba elleni amerikai 
támadásra, miközben előkészületek történnek egy olyan típusú konferencia megren
dezésére, mint amilyen 1938-ban Chamberlain és Hitler között jött létre Münchenben. 
A Szovjetunió az ENSZ Biztonsági Tanácsában minden határozatot megvétózhat, s mi
közben a diplomaták egymással vitatkoznak, a rakéták hadrendbe állítása csendben 
megtörténik.

Előnye: De miért ne ajánlhatnák fel a Törökországban és Olaszországban hadrendbe 
állított amerikai Thor és Jupiter rakéták leszerelését cserébe a kubaiakért? Csak keve
sen gondolták komolyan, hogy ezek a rakéták bármiféle gyakorlati biztonságpolitikai 
jelentőséggel bírnak.99

H arm adik alternatíva: Kuba leválasztása a Szovjetunió oldaláról. Bár annak valószí
nűsége, hogy Castro leválasztható Moszkva oldaláról, csupán egy a százhoz volt, Rusk 
mégis úgy vélte, Castro mindenképpen szakítani fog Moszkvával, ha rádöbben arra, 
hogy halálos veszedelem fenyegeti.100 Hátránya: Egy ilyen ajánlat előre figyelmeztetne 
az amerikai szándékokra, miközben ugyanolyan diplomáciai bonyodalmakat okozna, 
mint amilyeneket a Hruscsovhoz intézett lehetséges ultimátum esetében már feltártak.

N egyed ik  alternatíva: Kuba megszállása.
Előnye: Ennek az alternatívának a megvalósítása nemcsak a rakéták, hanem Castro 

hatalomból való eltávolítását is eredményezte volna. Inváziós tervek kidolgozása és 
megvalósításuk gyakorlása mindennapos tevékenység volt az amerikai haderőnél.

H átránya: Taylor tábornok arról tájékoztatta Kennedy elnököt, hogy ő pesszimis
ta, „az inváziós terv negyedmillió amerikai katonával, tengerészgyalogossal és légi 
személyzettel számol egy olyan sziget elfoglalása érdekében, amely ellen 1800 ku
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bai emigránst indítottunk másfél évvel ezelőtt. Értékelésünket azóta megváltoztat
tuk..."101 Az inváziót az utolsó megoldásnak tekintették, amely nagy méreteivel, költ
ségeivel mély mocsárba rántja az Egyesült Államokat. A hidegháború alatt először for
dult volna elő, hogy a két szuperhatalom szárazföldi harci alakulatai közvetlenül konf
rontálódnak egymással. A szakadék szélén való táncolás a nukleáris holokauszt és a 
Berlin elleni megtorló szovjet támadás kockázatával járt volna.102

Ö tödik alternatíva: Korlátozott légi csapás Kuba ellen.
Előnye: Az inváziónál egyszerűbbnek tűnt gyors, hagyományos légi csapást intézni 

a rakéták ellen, ami megsemmisítené a rakétákat, még mielőtt hadrendbe állítanák 
őket, és atomtölteteiket amerikai célpontokra irányíthatnák. Amennyiben képesek 
azonnal megvalósítani ezt az alternatívát, akkor kiküszöbölhetik annak kockázatát, 
hogy a szovjetek -  miután rájönnek, hogy az amerikaiak már felfedezték a munkálato
kat -  elrejtik a rakétákat, ezzel is lehetetlenné téve a könnyen végrehajtható légi csa
pást, valamint a diplomáciai és katonai ellenlépések megtételét.

H átránya: Még ha a kilövőhelyeket le is rombolnák, a szovjet MIG-21-es és IL—28- 
as103 bombázók támadást indíthatnak az Egyesült Államok délkeleti területei ellen. 
A Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága többször felhívta a figyelmet arra, hogy az 
országnak ez a része gyengén védhető. Ugyanakkor egy meglepetésszerű légi támadás 
során szovjet katonák lelnék halálukat, amit egy nagyhatalom sem venne egykönnyen 
tudomásul. Kennedyt rettegéssel töltötte el, hogy a rakétákat elindíthatják az Egyesült 
Államok ellen, ezért elrendelte rendkívüli polgárvédelem megszervezését a fontosabb 
városok védelme és lakóinak evakuálása céljából. Mivel a Szovjetunióra jelentős nyo
más nehezedne, hogy torolja meg az amerikai támadást, ezért a Nyugat-Berlin vagy 
Törökország elleni szovjet támadás valószínűsége rendkívül nagy lenne. Kennedy el
nök érvelése szerint, ha a szovjetek bevonulnának Nyugat-Berlinbe, az amerikai csapa
tokat nyomban „lehengerelnék". Bundy szerint ez általános háborút jelentene a szu
perhatalmak között, Kennedy elnök azon kérdésére, hogy „ez nukleáris háborút jelen- 
tene-e", több tanácsadó is igennel válaszolt.104 Az Egyesült Államok számára a kérdés 
valójában az volt, hogy milyen akcióra szánja el magát, amely csökkentené a nukleáris 
összecsapás esélyét, és ugyanakkor bizonyos mértékű szolidaritást is kifejezne szövet
ségesei mellett. A tanácskozásokon szóba került az előzetes figyelmeztetés kérdése is. 
A meglepetésszerű támadás -  Bundy szerint -  „Pearl Elarbor"-ra emlékeztet, ezért az 
Egyesült Államok számára elfogadhatatlan. Rusk szerint egy meglepetésszerű táma
dás következményeként „egész életünkben a homlokunkon viselnénk Káin szégyen
bélyegét". Egy másik érv szerint még az is megeshet, hogy a támadás során nem sem
misül meg minden rakéta, és egyáltalán nem garantálható 100%-ig, hogy a jövőben 
nem folytatódik a hadrendbe állításuk. A Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága kez
dettől fogva az inváziót támogatta, miután azonban a hírszerzési információk elemzé
se bebizonyította, hogy az 1RBM és MRBM rakéták kilövőhelyeinek kialakítása

2003. tavasz 167



Nagy Péter

egyaránt folyik, Taylor csatlakozott azokhoz, akik azt javasolták, hogy légi csapásra és 
invázióra lesz szükség ahhoz, hogy a rakéták eltávolításának kérdését megnyugtatóan 
megoldják. Bohlen úgy vélte, „bármilyen hit egy korlátozott gyors akcióban csupán 
illúzió, és lépésről lépésre általános háborúvá terebélyesedik majd Kubával". Nem 
elhanyagolható az az érv sem, hogy szövetségesei szembefordulhatnak az Egyesült 
Államokkal, különösen, ha a Szovjetunió lokális megtorlást alkalmazna -  Törökor
szágban, Olaszországban vagy Nyugat-Berlinben.

H atodik alternatíva: tengeri blokád létesítése Kuba körül. Ezt az alternatívát elsőként 
október 16-án McNamara javasolta mérlegelésre, a vonzereje különösen akkor nőtt 
meg, amikor Kennedy elnök a tanácsadóival már részletesen megvitatta a többi lehe
tőséget.ltb

Hátránya: A Kubába irányuló szovjet katonai szállítások embargója tengeri blokád ré
vén számos problémát vetett fel, többek között maga a blokád fogalma is nemzetközi jo
gi szempontból okozott nehézséget, ugyanis sokak szerint a blokád ellenséges akciót je
lent, amit Kuba elleni hadüzenetnek kell követnie. Október 19-re azonban a State Depart
ment és az Igazságügyi Minisztérium jogtanácsosai arra a következtetésre jutottak, hogy 
elkerüllrető egy ilyen deklaráció, de a jogi megerősítést -  a nyugati félteke védelmét szol
gáló riói szerződés106 értelmében -  csak az Amerikai Államok Szervezete tagjainak két
harmados szavazatával lehet megszerezni. Másodsorban, kérdéses volt, hogy Kuba blo
kádja nem vált-e ki szovjet megtorló intézkedést Nyugat-Berlinnel szemben? Ha mind az 
Egyesült Államok (Kuba körül), mind a Szovjetunió (Nyugat-Berlin körül) meg is szün
tetik az általuk életbe léptetett blokádot, az Egyesült Államok ugyanabban a politikai és 
katonai helyzetben találná magát, mint amilyenben a blokád meghirdetése előtt, követke
zésképpen a rakéták hadrendbe állítása tovább folytatódhat Kubában. A blokád lehetsé
ges következménye volt az is, hogy ha a szovjet hajók nem állnak meg az amerikaiak fel
szólítására, és ha az Egyesült Államok rákényszerül arra, hogy ő adja le az első lövést, ak
kor ezt szovjet megtorló lépések követhetik. Ugyanakkor Castro is joggal intézhet táma
dást az amerikai hajók ellen. Mindezt figyelembe véve Kennedy elnök arról tájékoztatta a 
kongresszusi vezetőit, hogy a blokád megvalósításának elrendelése esetén „megeshet, 
hogy a következő 24 órában háborúban állunk".107 De hogyan kapcsolható össze a blo
kád és a már Kubában lévő rakéták problémája, melyek műiden egyes nappal közelebb 
kerültek ahhoz, hogy a hadműveletekben bevethessék őket. A blokád révén ugyanis a 
szovjetek tulajdonképpen időt nyerhettek a munkálatok folytatásához. Thompson szerint 
a blokád alternatívájának két fontos verziója létezik, melyek megfelelnek a fentebb már 
vizsgált diplomáciai nyomásgyakorlás két módjának. A megoldás lényege abban állt, 
hogy egyesíteni kell a blokádot és az ultim átum ot. Ennek lényege az, hogy elrendelik Kuba 
tengeri blokádját, és ezzel egyidejűleg elutasítják a részletes tárgyalásokat, követelik a ra
kéták haladéktalan leszerelését és eltávolítását, sőt, további katonai akciókat helyeznek ki
látásba. Ezt az alternatívát október 20-án terjesztették Kennedy elnök elé.
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Előnye: A blokád számos előnnyel rendelkezett: 1. középutat jelentett a tétlenség és 
a katonai támadás között, elegendően agresszív volt ahhoz, hogy az amerikai eltökélt
séget kommunikálja, de mégsem volt annyira kapkodó jellegű mint a korlátozott légi 
csapás; 2. a következő lépés megtételének felelőssége Hruscsovot terhelte, aki elkerül
heti a közvetlen katonai összetűzést, ha távol tartja hajóit Kuba partjaitól; 3. egyetlen 
katonai összecsapás sem volt olyannyira elfogadható a világon az Egyesült Államok 
számára, mint éppen a karibi térségben, ahol az amerikai tengeri blokád legyőzhetet- 
lennek tűnt; 4. a blokád révén az Egyesült Államok hatékonyan alkalmazhatja a hagyo
mányos erővel való fenyegetés eszközeit, ugyanakkor kihasználhatja összehasonlítha
tatlanul nagy regionális előnyét.

2.4.3 Választás (döntés). A  megvalósítható cselekvési alternatívák célelérési értékét a 
következő módon határozhatjuk meg: 1. az Aj alternatíva megvalósítása pozitív szere
pet játszik a kitűzött cél elérése szempontjából; 2. az Aj alternatíva semleges szerepet 
játszik a cél elérése szempontjából; és 3. az Aj alternatíva negatív szerepet játszik a ki
tűzött cél elérése szempontjából. Az érintett személyek, kormányok, államok szem
pontjából ugyanezt a következő módon is megfogalmazhatjuk: az Aj alternatíva meg
valósítása előnyös az érintett kormány számára; az Aj alternatíva megvalósítása sem
leges az érintett kormány számára; és az Aj alternatíva megvalósítása hátrányos az 
érintett kormány számára.108

Az amerikai elnök az alkotmányban biztosított döntési jogkörrel volt felruházva, 
míg az ExCom tagjai tanácsadóként működtek közre, az ő súlyukat az elnökre gyako
rolt befolyásuk adta, hivatali pozíciójuk általában háttérben maradt. Az elnök nem en
gedhette meg magának, hogy ne vegye figyelembe tanácsadóinak vagy azok többségé
nek a véleményét, hiszen támogatásukra az elhatározott politika megvalósítása során 
is szüksége volt. A szovjet nukleáris rakéták Kubából történő eltávolítását középpont
ba állító döntés megvalósítása tökéletesen a terveknek megfelelően történt, tulajdon
képpen ma is az egész hidegháborús korszak egyik legátgondoltabb döntéseként tart
ják számon, ami nagymértékben annak köszönhető, hogy az ExCom tagjai kiváló vál
ságmenedzsereknek bizonyultak.109

Az 1. feltételt, amelyet a kiválasztott alternatívának teljesítenie kell, a következőkép
pen fogalmazták meg: „a rakétákat a világ nyilvánossága előtt végrehajtott amerikai kény
szerítő  intézkedések révén kell kivonni, még m ielőtt működőképessé válnának." Ez a feltétel 
egyfelől kényszerítő stratégiát tett szükségessé, másfelől viszont szoros időkorlátot 
szabott, hiszen a rakéták mintegy két hét alatt már bevethető állapotba kerültek volna. 
A 2. feltétel szerint „az akciót az eszkalálódás és a háború m inim ális kockázatával kell végre
hajtani". A  3. feltétel -  „az akciónak konzisztensnek kell lennie a szövetségesek és az E N S Z  
iránti elkötelezettséggel" -  a válságmenedzsment során alig játszott szerepet, a lényege 
tulajdonképpen abban fogalmazható meg, hogy az Egyesült Államok nem okozhat 
kárt szövetségesi kapcsolataiban, nem szegheti meg botrányosan a nemzetközi jogot.
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A 4. feltételt az ExCom tagjainak csak kisebb része fogadta el, nevezetesen azt, hogy 
„tilos az erkölcstelen akció", nem megengedett azoknak az általános politikai elveknek a 
megsértése, amelyek érvényesítéséért maga az Egyesült Államok is harcosan kiáll.

Az ExCom a korlátozott légi csapást (5. alternatíva) az 1. feltétel alapján zárta ki, a ka
tonai vezetők ugyanis nem garantálták, hogy a rakétákat teljeskörűen, 100%-ban képe
sek megsemmisíteni, így még egyetlenegy elpusztításán, működőképes rakéta is túl
ságosan nagy biztonsági kockázatot jelentett volna. Ez az alternatíva a 2. feltételt sem 
elégítette ki, hiszen a Szovjetunió heves reakcióját váltotta volna ki, ha az Egyesült Ál
lamok megtámadja a kubai szovjet harci kontingenst. Az ExCom keményvonalas tag
jainak álláspontját figyelembe véve azonban kielégíti a 2. feltételt, hiszen az amerikai 
eltökéltséget tapasztalva a Szovjetunió meghátrált volna, és nagy valószínűséggel 
nem provokálja ki a harmadik világháború kirobbantását katonáinak megölése miatt. 
A 4. feltétel alapján is kizárták ezt az alternatívát, hiszen egy Pearl Harbor típusú lépés 
morálisan elfogadhatatlan volt az Egyesült Államok számára.

Robert Kennedy, McNamara és Sorensen a blokádot (6. alternatívát) ajánlották. 
A 3. feltételt (a nemzetközi jog tiszteletben tartását) oly módon változtatták meg, hogy 
a „blokád" szót felcserélték a „karantén" szóra; valamint kérték a szövetségesek 
egyetértését, és jogi érvekkel léptek fel az ENSZ-ben. A 2. feltételt (a háború minimá
lis kockázatát) kielégítette a blokád, amelyet csak fokozatosan, korlátozott mértékben 
és nem provokatív módon kell végrehajtani. Október 20-án és 21-én a tanácsadók 
összekapcsolták a blokádot és a rakéták eltávolítását követelő ultimátumot, sem 
csúcstalálkozót, sem más, közvetlen diplomáciai tárgyalásra nem tettek javaslatot. 
A haditengerészet által végrehajtott blokád elszántságot tükrözött, ugyanakkor a kü
szöbönálló konfrontáció árnyékát is előre vetítette. Október 22-én Kennedy elnök a 
Nemzetbiztonsági Tanács ülésén kijelentette: „kezdettől fogva nagyon csábító volt a 
gyors légi csapás ötlete, és valójában tegnap reggelig nem is adtam fel ezt a lehetősé
get. ...Úgy tűnt, hogy Pearl Harbor valamennyi nehézségével számolnunk kell, és 
mégsem végeznénk el kitűzött feladatunkat. Ezt a feladatot csakis invázió révén hajt
hatjuk végre."110

Az ExCom tagjai (az elemzők) tehát körültekintően mérlegelték az Egyesült Álla
mok stratégiai lehetőségeit: a szovjet rakéták telepítése által okozott nemzetközi és bel
politikai feszültséget; a nemzetközi felelősségvállalásaival kapcsolatos érdekeket, így 
Berlin megvéd elmezésének kérdését, Törökország szerepét a NATO-ban; valamint az 
amerikai és a szovjet katonai képességek terén meglévő különbségeket. A magyarázat 
ebben a szituációban azt jelenti, hogy a blokádot (és az azt követő lépést) a stratégiai 
probléma megoldására adott célirányos válaszlépés mintájába helyezték.

A racionális modell működése az inputoknak outputokká alakításában a döntésho
zatal folyamatán keresztül egy idősorrendiséget is implikál. A döntéshozatal inputjai
nak egy adott T időpontbeli változása egy (T+l) időpontbeli döntést vált ki, amely a
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nemzetközi politikai viszonyokban a (T+2) időpontban érezteti a hatását. Ez a hatás 
megváltoztatja a döntéshozatal inputjait a (T+3) időpontban, azaz a visszacsatolás ré
vén módosulnak a független változók, így a döntések meghatározzák azokat a felté
teleket, amelyek majd a (T+4) időpontban meghozott döntéseket befolyásolják. Pél
dául, az input tényezők egy (T) időpontban arra a (T+l) időpontban meghozott dön
tésre kényszerítik az államot, hogy (T+2) időpontban nukleáris rakétákat küldjön egy 
másik államba; ez a döntés azonban visszacsatolás révén a belső feltételeket oly mó
don transzformálja a (T+3) időpontban, hogy a (T+4) időpontban revideálni kényte
len a (T+l) időpontban hozott döntését. Az az eredeti döntés, hogy nukleáris rakétá
kat telepítenek egy harmadik országban, határozott nemzetbiztonsági aggodalmakat 
váltanak ki az ellenérdekelt országban, és ezek az új'abb „inputok" ösztönzik az ere
deti döntés felülvizsgálatát, a rakéták leszerelését és elszállítását. A nemzetközi 
viszonyok rendszere tehát egy evolúción megy keresztül (3. ábra). Az államközi in
terakciók eredményeként a különböző időpontokban megváltoznak a nemzetközi po
litikai viszonyok.

Október 26-án Hruscsov Kennedyhez írott üzenetében felajánlotta a rakéták leszere
lését és elszállítását Kubából az ENSZ ellenőrzése mellett, amennyiben az Egyesült Ál
lamok megszünteti a blokádot, és garanciát vállal, hogy lemond Kuba inváziójáról. 
Október 27-én Hruscsov második üzenetében az első ajánlatot az amerikai rakéták Tö
rökországból való kivonásához is kötötte, Kennedy azonban válaszában az első aján
latot fogadta el. Október 28-án az Egyesült Államok és a Szovjetunió kötelezettségeket 
vállaltak a rakéták ENSZ-ellenőrzés melletti kivonására. Ezzel a világ fellélegezhetett, 
a kubai nukleáris rakétaválság akut szakasza véget ért, az ExCom elemzői sikerrel al
kalmazták a gyakorlatban a racionális döntéshozatal modelljét.
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■'. ábra. A kormányzati döntési folyamatok és a nemzetközi viszonyok evolúciója
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III. A helyzetértékelések (hipotézisek) és a bizonyítékok 
összevetése
A racionális szereplő modelljében alkalmazott alapvető módszert Schelling „helyettesí
tett, más nevében elvégzett problémamegoldás "-na k nevezi.111 Az elemzők tulajdonképpen 
az állam vagy a kormány „helyébe" állítják magukat, és megpróbálják rekonstruálni 
(vagy előre jelezni) a kormányzat külpolitikai lépéseit. A probléma stratégiai jellegze
tességeinek vizsgálata lehetővé teszi, hogy a racionális cselekvés elveit alkalmazva 
mélyrehatóan megvizsgáljuk a döntéshozatal sajátosságait, majd a cselekvés részletei
re, a kormányzati tisztviselők állásfoglalásaira vonatkozó adatokat, bizonyítékokat, in
formációkat oly módon rendezzük el, hogy a tények alapján egyértelműen kitűnjék a 
döntéshozó értékmaximalizáló választásának koherens képe. Meg kell azonban je
gyezni, hogy egy megfelelő képzelőerővel megáldott elemző bármely külpolitikai ak
cióra képes a preferenciamaximalizáló döntéshozatalon alapuló magyarázatot konst
ruálni. Következésképpen a probléma természetesen nem egyszerűen az, hogy fel kell 
tárni azt a célt, amely köré az értékmaximalizáló döntéshozatal történetét felépíthetjük, 
hanem sokkal inkább a tudományos bizonyítás szabályait kell betartanunk, amikor a 
kormányzat célkitűzéseire, alternatív lehetőségeire és a döntések következményeire 
vonatkozó hipotéziseinket felállítjuk.

Ehhez célszerű felhasználni a phm zibilitást -  a bizonyítottság fokát -, amit valamely 
evidencia (adat, információ, ismeret) a vizsgált hipotézisnek kölcsönöz.112 A plauzibi- 
litás tehát nem más, mint valamely hipotézisnek (helyzetértékelésnek) egy meghatáro
zott evidenciára vonatkoztatott logikai értéke. De világos különbséget kell tennünk a 
helyzetértékelés igazsága és bizonyítottsága között. A hipotézisek mint kijelentések 
igazak vagy hamisak, de közvetettségüknél fogva igazságértéküket csak más ismere
tek (evidenciák) közvetítésével tudjuk megállapítani; ebből következően a helyzetérté
kelések igazságát csak közvetve, a bizonyítottságuk fokának (plauzibilitásuk) segítsé
gével határozhatjuk meg és ítélhetjük meg. A helyzetértékelések igazságát az elemzés 
mindenkori történeti szintje által determinált evidenciák igazságának a közvetítésével 
határozhatjuk meg, következésképpen a vizsgált helyzetértékelésről kijelenthetjük, 
hogy: teljesen hamis; nem  teljesen ham is; teljesen igaz; nem teljesen igaz; részlegesen igaz; 
részlegesen hamis.

IV. Más paradigmákon alapuló döntési modellek

A racionális választás modelljének számos versengő alternatívája113 van, jelen tanul
mányunk keretében azonban nincs lehetőség bemutatásukra, ezért csupán a jellegzete
sebb koncepcionális különbségeket ismertetjük röviden.
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A  szervezeti folyamatokat középpontba állító döntési modell („organizational pro
cess" modell) alkalmazásával az elemzők arra a kérdésre keresik a választ, hogy milyen 
kormányzati szervezetek kontextusában, milyen igazgatási eljárások alkalmazásával 
született meg az adott döntés. Az elemzők a kormányzati szervezetek azon funkcióira, 
működési eljárásaira fordítják a figyelmet, melyek a döntéshez szükséges információk 
megszerzését, elemzését, feldolgozását, a lehetséges cselekvési alternatívák meghatá
rozását és megvalósítását biztosítják. Ebben a modellben a meghatározó logikai követ
keztetési minta a következőképpen fogalmazható meg: ha egy korm ányzati szervezet egy 
adott időpontban a döntési szituációnak megfelelően döntést (ou tpu tot) hozo tt, akkor ez a dön
tés a kialakított szervezeti s tru k túrák , eljárások és programok működésbe hozatalának az ered
m énye. A  modell alapján tehát akkor adhatunk magyarázatot egy nemzetközi politikai 
eseményre, ha meghatároztuk a döntéshozatalban résztvevő releváns kormányzati 
szervezeteket, és kimutattuk azokat a szervezeti magatartási mintákat, amelyekből az 
adott döntés logikusan következik. Az alábbi kérdések megválaszolása hatékonyan tá
mogatja a szóban forgó modellt alkalmazó elemző munkáját: milyen a kormány dön
tési struktúrája; milyen szabványosított szervezeti és működési szabályok, eljárások tá
mogatják hatékonyan a döntés-előkészítő tevékenységet, továbbá milyen lehetősége
ket és korlátokat jelentenek a nemzetközi rendszer felől érkező fenyegetésekre és/vagy 
lehetőségekre vonatkozó információk észlelésében és elemzésében; a szervezeti műkö
dési szabályok és eljárások mennyiben segítik elő, illetve korlátozzák-e a lehetséges 
cselekvési alternatívák kialakítását és a meghozott döntések megvalósítását.114

Ha sem a szubjektív várható hasznosság kiszámításán alapuló racionális döntésen, 
sem a kormányzati szervezetek működési eljárásainak eredményeként felfogott dönté
sen alapuló megközelítésmód nem ad plauzibilis választ az elemző minden kérdésére, 
akkor hatékonynak bizonyulhat a vizsgált döntést a kormányban zajló alkufolyamatok 
eredőjének tekinteni („governm ental policy" modell). Ebben a modellben a következő 
meghatározó logikai következtetési mintát alkalmazhatjuk: egy kormányzati döntést a 
kormány tagjai közötti politikai alkufolyamat eredményeként értelmezhetjük. A kor
mányzati politikát középpontba állító döntési modell alkalmazása során a következő 
kérdésekre kapunk választ: kik vesznek részt a döntéshozatalban, azaz, kiknek az ál
láspontja és értékrendszere jöhet számításba a döntés, illetve annak megvalósításának 
befolyásolásában; milyen tényezők alakítják a döntésben résztvevők: a) percepcióit; 
b) preferált cselekvési alternatíváit; és ezáltal c) a problémával kapcsolatban kialakított 
álláspontokat; milyen hivatalos és nem hivatalos „kommunikációs és cselekvési csator
nák" működnek közre a versengő percepciók, preferenciák és álláspontok aggregálá- 
sában a döntéshozatal és a döntés megvalósítása során.1’0

A kognitív döntési modellek nagy családjának egyik jelentős ágát alkotja a kilátásel
m élet („prospect theory"). A  kockázatos döntéshozatal ezen leíró elméletének alapvető 
feltevése abban fogalmazható meg, hogy a döntéshozók értékfüggvénye konvex a nye
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reségek és konkáv a veszteségek tartományában, azaz a döntéshozók érzékenyebbek a 
veszteségekre, mint a nyereségekre. A cselekvési alternatívák értékét nem önmaguk
ban tekintik fontosnak, hanem mindig aszerint, hogy azok saját biztonságukban, jólé
tükben milyen változást eredményeznek, következésképpen az alternatívákat mindig 
a nyereség és a veszteség fogalmaival értékelik, a viszonyítási alapnak tekintett hely
zethez képest. A kilátáselmélet teoretikusai úgy vélik, hogy pszichológiai elvek hatá
rozzák meg mind a döntési probléma percepcióját, mind a cselekvési alternatívák érté
kelését, ugyanakkor ezek az elvek gyakran szisztematikusan megsértik a racionális vá
lasztás axiómáit, különösen a sorolás és a tranzitivitás logikai szabályait.116

Összegzés

Tanulmányunkban felvázoltuk és egységes keretbe foglaltuk a nemzetközi politikai vi
szonyok, a külpolitika elemzésének azt az irányzatát, amelyet a racionális döntéshozatal 
modellje fémjelez.

1. Minden elméleti vonatkoztatási rendszernek, paradigmának az a célja, hogy intel
lektuális rendet teremtsen az adott szakterületen, elhatárolja egymástól az elfogadott 
és a vitatott tudást, valamint vezérelje a jövőbeli elemzéseket. A tudományos megkö
zelítésmódok abban különböznek egymástól, hogy a külpolitikai döntéshozók maxi
malizáló vagy kielégítően jó döntéseket hoznak, holisztikusán vagy nem holisztikusán 
gondolkodnak, képesek-e részletes számításokat végezni, vagy kénytelenek leegysze
rűsítő heurisztikákat alkalmazni. A döntési modellek elmélete és módszertana kiszéle
sedett, gazdagodott, ami végeredményben a külpolitikai elmélet magyarázó és predik- 
tív erejének növekedéséhez, a nemzetközi politikai döntések elmélyültebb megértésé
hez és magyarázatához vezetett, mindeközben egyértelműen közeledett a külpolitikai 
gyakorlat és az elmélet szorosabb kapcsolatának megvalósításához.

2. A külpolitikai és nemzetbiztonsági döntésekre adott magyarázataikat a racionális 
szereplő vagy a kognitív pszichológia modelljei nyelvén fejezik ki az elemzők. Mivel 
ezek a konceptuális modellek tartalmilag különböző kérdések megválaszolására alkal
masak, az elemzések színvonalának biztosítása szükségessé teheti többféle modell 
egyidejű alkalmazását ugyanazon probléma megoldásában. A szubjektív várható hasz
nosság modellje -  a kockázatos döntéshozatal -  az alábbi fázisokból áll: helyzetértéke
lés; a célok meghatározása; a megvalósítható alternatívák feltérképezése; a szituáció 
oksági szerkezetének feltárása, nevezetesen annak meghatározása, hogy az egyes al
ternatívák milyen következményekkel járnak; a megvalósítható alternatívák szubjek
tív rangsorolása az alternatívák várható következményei preferenciarendezésének 
alapján; a megvalósítható alternatívák halmazából a valamilyen szempontból legjobb 
-  a legnagyobb hasznossággal járó -  alternatíva kiválasztása. Amennyiben a döntésho
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zók képesek előre jelezni cselekvéseik következményeit, akkor a kimenetelek halmazá
ban értelmezett preferenciák elegendők, nincs szükség a hasznosságok kiszámítására 
a preferált döntések meghatározása érdekében. Ebben a modellben a döntéshozó glo
bálisan maximalizálja hasznossági függvényét. A racionális és a kognitív modellek, a 
helyzetértékelés, a problémák megfogalmazása, az egyéni preferenciák aggregálása, a 
döntési folyamat átfogó jellege, a releváns információk nagy valószínűséggel hatással 
vannak a döntés végkimeneteleire a célkitűzések megvalósíthatóságának szempontjá
ból. A kognitív modellek működési logikájukat illetően bizonyos értelemben szintén a 
racionális választás modelljeinek az egyik válfaját képezik. A várható hasznosság el
méletének alkalmazása a közgazdaságtanban és a politikatudományban végső fokon a 
választás külső rekonstruálásán, nem a kognitív folyamatok reprezentációján alapul.

3. A racionális döntéshozó viselkedését önérdek motiválja, tudása a belső és külső 
környezetről megalapozott, preferenciarendezése jól szervezett és stabil, az optimális 
döntések meghozatalát támogató logikai következtetési modellek alkalmazásához 
megfelelő számítási (ma már informatikai) képességgel és információkkal rendelkezik. 
A várható hasznosság hipotézise rugalmasságot biztosít a nemzetközi politika elemzé
si modelljeinek felépítéséhez. A racionális cselekvés elmélete azonban nem számol a 
döntéshozatal kognitív korlátáival, ezért a gyakorlati döntéshozatal sokkal inkább a 
korlátozott racionalitás elveinek megfelelően történik. Azonban a kielégítően jó, azaz 
az első elfogadható alternatíva kiválasztása nem más, mint a racionális döntéshozatal 
egyik eljárásának alkalmazása költségkorlátos helyzetekben.

4. A racionális döntéshozatal modelljén alapuló politikai elemzések kidolgozásához 
következő kérdések megválaszolására van szükség: milyen veszélyforrásokkal kerül 
szembe az állam, és milyen lehetőségeket aknázhat ki előnyösen célkitűzései megvaló
sítása érdekében; ki a döntéshozó és milyen hasznossági függvény jellemzi a magatar
tását (túlélés, a hatalom maximalizálása, a nemzetközi környezet felől észlelt fenyege
tés minimalizálása); a célkitűzések maximalizálása érdekében az adott körülmények 
között mi lenne a legjobb döntés; mi a szóban forgó stratégiai szituáció jellegzetessége 
és háttere; milyen más kormányokat érint az adott szituáció; milyen alternatívák áll
nak rendelkezésre azonnal, és melyek csak később, az idő múlásával; milyen alternatí
vákkal rendelkeznek a nemzetközi rendszer más szereplői (szövetségesek és ellenfelek 
egyaránt); milyen költséggel és/vagy haszonnal jár az egyes alternatívák megvalósítá
sa; milyen külső nyomás nehezedik a döntéshozókra a nemzetközi rendszer felől; mi
lyen információk állnak rendelkezésre a helyzetértékeléshez és a lehetséges alternatí
vák feltárásához.

5. A racionális modell teljesítményét nem az alapfeltevései, hanem predikcióinak, 
jelentős magyarázó erejének validitása alapján szükséges megítélni. A predikciós erő 
(a kimenetelek validitása) fontos szerepet játszik a modell alkalmazhatóságában. 
Ennek megfelelően a döntéshozók viselkedése előre jelezhető: ha ismertek céljaik és
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preferencia rendezésük, akkor nagy valószínűséggel megjósolható, hogy milyen dön
tést fognak hozni.

6. A racionális modell rendszerezettséget és koherens stru k tú rá t kölcsönöz a döntés-elő
készítési folyamatnak. Az egyes fázisok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, jelentős 
mértékben befolyásolják a későbbi fázisok tartalmát és struktúráját. Maga a döntés (vá
lasztás) olyan kumulatív műveletek végső eredménye, amelyek a teljes folyamat során 
összegyűjtött és értékelt adat-, információ- és tudásstruktúrákon alapulnak.

7. A racionális döntéshozatal modelljének alkalmazása nem jelenti feltétlenül azt, 
hogy a döntésnek mindig pozitív következményei lesznek, sőt, még azt sem, hogy a 
döntéshozó értékrendjének keretein belül maradnak. Ezek a negatívumok azonban 
nem az analitikus döntéshozatal eljárási hiányosságainak tulajdoníthatók, hanem a bi
zonytalan nemzetközi környezetből, továbbá a döntéshozatalt gátló kognitív és szituá
ciós korlátokból származhatnak.

8. Bár a racionális szereplő modellje hasznosnak bizonyul mind a „just in tim e" kül
politikai döntés-előkészítésben, mind az események, folyamatok, jelenségek utólagos 
elemzésében, myomós érvek szólnak amellett, hogy az elemzést olyan modellekkel 
kell kiegészíteni, amelyek a politikai folyamatban résztvevő szervezeteket, a politikai 
szereplőket és a szereplők kognitív vonásait állítják középpontba.

8.1 Amit a racionális szereplő modelljében a „cselekvés" és a „választás" fogalmai 
írnak le, az a kormányzati szervezeti magatartás modelljében a szabványos magatartási 
mintáknak megfelelően működő nagy államigazgatási szervezetek outputjaiként ke
rülnek konceptualizálásra.

8.2 Ha a külpolitikai döntéseket sem racionális döntésként, sem pedig kormányzati 
szervezetek outputjaiként nem értelmezhetjük, akkor a döntések nagy valószínűséggel 
a kormánytagok közötti alkufolyamatok eredőjeként születnek meg. Ebben a modell
ben a következő kérdésekre adhatunk választ: mely kormánytagok között milyen al
kuk milyen kimenetele eredményezte a kritikus fontosságú döntéseket? A jellemző lo
gikai következtetési minta: ha egy kormány meghozott egy döntést, akkor ezt a dön
tést a kormánytagok közötti alkufolyamat eredményezte.

9. A racionális szereplő klasszikus paradigmája jelentős mértékben járul hozzá a kül
politikai döntések magyarázatához, előrejelzéséhez és elemzéséhez. Azáltal, hogy a 
kormányzati döntéshozatal belső komplexitását leegyszerűsíti, és alárendeli azt az 
egységes, célkövető politikai vezetőknek, egyúttal a rendkívül gazdag, sőt, ellentmon
dásos információkat is egységes dinamikus rendszerbe szervezi, aminek célja a legjobb 
alternatíva kiválasztása a kitűzött célok elérése érdekében. A racionális modell lehető
séget teremt arra, hogy a „miért történt meg X esemény" kérdést a „miért hozta meg 
ez az állam/kormány az X döntést?" kérdéssé transzformáljuk, majd ezt úgy értelmez
zük, hogy „milyen problémák megoldásával volt az állam elfoglalva, és milyen célokat 
tűzött maga elé, amikor X döntését meghozta?".
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10. A formalizált döntéselmélet feladata az, hogy a döntéshozatal során végbemenő, 
csak igen kevéssé tudatosított, lélektani folyamatokon alapuló és érzelmileg erősen 
aláfestett, igen gyakran nem racionális megfontolásokra támaszkodó, hanem viselke
dési sémák (rutinok) szerint végrehajtott értékelési folyamatokat feltárja, tudatosítsa, s 
ezzel megteremtse azokat a formalizált szabályokat, amelyek módot nyújtanak a bo
nyolult külpolitikai helyzetekben hozott racionális döntésre. A nem racionális ténye
zők az emberi indítékokra hatnak, következésképpen motiválnak, a technikai megva
lósítás során azonban a racionalitás uralkodik. A racionális modell legnagyobb előnye 
végül az, hogy akár bonyolult, akár egyszerű, de precedens nélküli döntési helyzetek
ben is rendelkezünk a hatékonyabb alternatíva kiválasztását, tehát a megalapozottabb 
döntést jobban valószínűsítő eljárási módokkal.

11. A külpolitikai döntési folyamat lényegét csupán egyetlen döntési modell alkal
mazásával nem ragadhatjuk meg. A konceptuális modellek abban segítik az elemző
ket, hogy feltárják a döntéshozatali folyamatok lényegi, tartalmi kérdéseit. Mivel 
leegyszerűsítik a nemzetközi viszonyok valóságát, a modellek belső korlátainak figye
lembevételével úgy kell azokat egymással integrálni, hogy maximális betekintést 
nyújtsanak a döntési folyamatok lényegébe, és csupán minimálisan torzítsák el a dön
tési folyamatok vonásait.
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előre megsejteni cselekvéseik következményeit, ezért kénytelenek bizonytalanság között cseleked
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mellett (jövőkép) jöhetnek létre. Ily módon az előrejelzések „ha..., a kko r...1', vagy „mi történik akkor,
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h a ...."  alakúak. A külpolitikai prognózis viszonylag nagy megbízhatósági fokú, tudományosan 
megalapozott és tudományos módszerekkel kidolgozott hipotézis a nemzetközi politika jövőbeni 
folyamatairól, történéseiről. A jövőbeni fejlődés lehetőségeinek felvázolását adja, amelyek bekövet
kezése a feltárt tendenciák alapján, a múlt és a jelen folytatásaként valószínűsíthetően várható. 
A külpolitikai jövőkép távolabbi jövő normatívan kezelt, komplex felvázolását adja abból a célból, 
hogy lehetőséget nyújtson egy adott időszakban felvázolandó cél- és eszközrendszer kidolgozásá
ra. Az elemzés középpontjában a múlt és jelen összefüggéseinek, jelenségeinek a helyébe lépő, mi
nőségileg új összefüggések, jelenségek állnak. A jövőkép inkább a fordulópontok, a tendenciavál
tozások és a minőségi ugrások előrejelzésére alkalmas.
Az előrejelzések hasznosítását úgy értelmezhetjük, hogy pozitív tartalom esetén megvalósításuk
ra, negatív tartalom (veszélyprognózis) esetén elkerülésükre kell törekednünk. Az előrejelzések fel- 
használása alapvetően az előrejelzés információként történő funkcionálására épül. Az előrejelzés 
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a megelőző alkalmazkodásra, a veszélyelhárításra; a stratégiai és taktikai döntések megalapozását, 
előkészítését szolgálja, csökkenti a döntések bizonytalanságát és kockázatát; orientál (elősegíti a tá
jékozódást a nemkívánatos események, folyamatok, jelenségek megjelenésekor); heurisztikus (az 
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adatokat, majd a kiértékelés eredményéről tájékoztatták Kennedy elnököt és tanácsadóit. Ezzel 
kezdetét vette a tizenhárom napig tartó válság, amelyben a világ eljutott a nukleáris katasztrófa 
széléig. Berlin hidegháborús helyzetének alakulásáról lásd: Gaddis, John Lewis (2001): M ost már 
tud juk. A  hidegháború történetének újraértékelése. Európa Könyvkiadó. Budapest. 215-286. o.; Kissin
ger, Henry (1996). Diplomácia. Panem-McGraw-Hill-Grafo. 559-586. o.

16 Célracionális cselekvésről akkor beszélünk, ha a döntéshozók mérlegelik -  saját értékrendjüktől füg
gő -  céljaik elérésének alternatív eszközeit, valamint az eszközök alkalmazásával járó előnyös 
és/vagy hátrányos mellékhatásokat, és mindezek alapján választanak a megvalósítható cselekvési 
alternatívák közül. Ezzel szemben értékracionálisan azok cselekszenek, akik viselkedésüket bizo
nyos társadalmi normákhoz igazítják, és nem számolnak cselekvéseik várható következményeivel 
(Max Weber).

17 Voss, James et al. (1991): „From Representation to Decision: An Analysis of Problem Solving in In
ternational Relations". In: Complex Problem Solving: Principle and M echanism s. Edited by R. Sternberg 
and P. French. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

18 A külpolitikai döntések egy lehetséges osztályozása a következő: M akroszin tű  döntések. A kormá
nyok külpolitikai döntéseinek egy része a védelmi kiadások tervezésével, a más országok által kért
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és odaítélt nemzetközi segélyek nagyságával és típusával, a fegyverzet-ellenőrzés és a nemzetközi 
kereskedelempolitika kérdéseivel, a kevésbé fejlett országokba irányuló békés nukleáris transzfer 
feltételeivel, a közel-keleti, délkelet-ázsiai, csendes-óceáni, latin-amerikai politikájukkal kapcsola
tos. Ezek abban az értelemben makroszintű döntések, hogy viszonylag nagy fontosságú problémá
kat érintenek, és szükség esetén speciális esetekben irányelvként használhatók. A makroszintű 
döntések olyan típusú döntések, melyek a leginkább egybevágnak a „külpolitika" fogalmával. Jel
lemző, hogy: 1. a döntés meghozatalának szükségessége előre kiszámítható, nem egy váratlanul 
bekövetkező eseményre kell reagálni; 2. elegendő idő áll rendelkezésre a döntés meghozatalához; 
és 3. a kormányon belül és kívül számos szereplő vesz részt a döntési folyamatban, bár a döntést a 
magas rangú hivatalos személyek hozzák meg. Ezeket a döntéseket kísérhetik komoly veszélyhely
zetek, de nem feltétlenül. A makroszintű döntések lehetővé teszik a külpolitika tervezését a 
külügyi apparátusokban.
M ik ro sz in tű  döntések. A külpolitikai döntések zömét a mikroszintű döntések, vagy ahogyan még ne
vezik őket, az „igazgatási döntések" teszik ki. Ezek a döntések esetleg meglepetéssel járhatnak, de 
nem feltétlenül, megengedik (vagy nem) a hosszas mérlegelést. Az effajta döntések rendszerint 
olyan problémák megoldására irányulnak, melyek: 1. viszonylag szűk körűek; 2. nem vagy csak 
alig jelentenek veszélyt; 3. a kormányzati apparátus viszonylag alacsonyabb szintjein végrehajtha
tók. Példaként említhetjük a vízumkérelmek elbírálását; valamely nagykövetség irodai beszerzési 
kérelmének jóváhagyását, az ülésrend eldöntését a Whitehallban tartandó fogadás vendégei szá
mára; valamely fejlődő ország hitelkérelmének elbírálását. A kormányok által meghozott külpoli
tikai döntések túlnyomó részét mikroszintű döntések teszik ki.
A mikroszintű döntések a makroszintű döntéseken alapulnak, nevezetesen ezeket a hivatali appa
rátus hozza meg szabványosított utasítások alapján.
Válsághelyzetekben hozott döntések. A különböző döntéselméleti megközelítésmódokban központi 
szerepet játszik a válsághelyzetekben hozott döntések elemzése, melyeket az alábbi négy feltétel jel
lemez: 1. a belső vagy külső környezetben olyan változás következik be, ami 2. az alapvető érték
rendet érintő fenyegetést vált ki; 3. nagy valószínűséggel katonai összeütközéssel jár; a döntéshozók 
tisztában vannak azzal, hogy 4. a külső fenyegetés elhárítására rendkívül korlátozott idő áll rendel
kezésre". Lásd: Herek, G. M.-Irving L. Janis-P. Huth. (1987): Decision Making During International 
Crisis: Is Quality of Process Related to Outcome? Journal of Conflict Resolution 31., 203-226. o.

19 Lásd: Habermas, Jürgen (1994): A társadalomtudományok logikája. Atlantis Könyvkiadó.
20 Komplex döntési helyzetekben több optimum vagy összemérhetetlen alternatívák esetén a racio

nális döntés meghatározatlan. Az alternatívák összemérhetetlenség esetén a döntéshozók igyekez
nek elkerülni az összemérhetetlen értékdimenziók közötti átváltásokat (trade-offs).

21 Lásd: Kahler, Miles (1998): „Rationality in International Relations". In: International O rganization, 
52. (4). 919-942. o.

22 Lásd: Allan, Pierre-Schmidt, Christian (1994): Came Theory and International Relations. Brookfield, 
VT: Edward Elgar.

23 Voss, James et al. (1991) „From Representation to Decision: An Analysis of Problem Solving in In
ternational Relations". In: Com plex Problem Solving: Principle and M echanism s. Edited by R. Sternberg 
and P. French. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

24 A várható hasznosság elméleti alapjait Neumann János és Oscar Morgenstern fektették le, ők dol
gozták ki azokat az axiómákat, amelyek kielégítése a várható hasznosság maximalizálását eredmé
nyezi. Lásd: Neumann, John von-Morgenstern, Oskar (1947): Theory o f Games and Economic Behavi
our. Princeton, N. ]., Princeton University Press

25 Harsanyi, John: „Some Social Science Implications of a New Approach to Game Theory". In: Stra
tegic Interaction and Conflict. Archibald (ed.). 1. o., 139. o.

26 Simon, H. A. (1982): Korlátozott racionalitás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
27 A meghozott döntés inkább kielégítően jó (satisfices -  a satisfactory és a sufficient szavakból), mint 

hasznosságmaximalizáló. Lásd: Black, John (1997): „Satisficing". In: A D ictionary o f Economics. Ox
ford University Press.
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28 Lásd: Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence o f Decision. Expla in ing  the Cuban M issile Cri
sis. Second Edition. Addison-Wesley Educational Publishers Inc., 22. o.

A racionalitás foka

Korlátozott racionalitás (alacsony szint)

Korlátozott racionalitás (m agas szint)

Teljes racionalitás A z  i n f o r m á c i ó  s z i n t j e i

Tételezett állam  
(az elem zés alapegysége)

G enerikus állam  
(dem okrácia, önkényuralom )

A zonosított állam
(N ém etország, 

Egyesült Államok)

M egszem élyesített állam  
(Roosevelt, C hurchill, K ennedy

29 A kockázatos döntések olyan helyzetek, amelyekben a döntéshozó ugyan nem képes pontosan 
előre látni döntésének releváns következményeit, de szubjektív valószínűségeket tud rendelni 
cselekvési alternatíváinak lehetséges kimeneteleihez. Felismeri ugyan, hogy döntésének eredmé
nyeként többféle kimenetel is lehetséges, de bizonytalan azt illetően, hogy melyik kimenetel fog 
ténylegesen bekövetkezni, ismeri azonban a lehetséges kimenetelek körét és valószínűségük 
eloszlását. Bizonytalanság  esetén a döntéshozó annyira rosszul ismeri a helyzetet, hogy még való
színűségeket sem tud rendelni döntéseinek lehetséges következményeihez. Számos külpolitikai 
döntést bizonytalan helyzetekben hoznak meg. Lásd: Vertzberger, Yacov, Y, I. (1998): R isk  Taking  
and D ecisionm aking. Foreign M ilita ry  Interven tion  Decisions. Stanford University Press, Stanford, 
California.

30 A stratégiai helyzetek az interdependencia egyik alaptípusát alkotják: minden egyes játékos dön
tése függ az összes többi játékos döntésétől. Mivel a stratégiai helyzeteket („emberek elleni játsz
mákat") a döntések kölcsönös függősége jellemzi, ezért a döntéshozóknak előzetesen mérlegelniük 
kell a többiek várható döntéseit, és egyúttal fel kell becsülniük azt is, hogy a többiek miként anti- 
cipálják az ő döntésüket. A játékelmélet tárgyát a stratégiai döntések képezik. Egy játékszituáció
ban valamennyi cselekvő rendelkezik a lehetséges választások („stratégiák") valamilyen halmazá
val. Azzal, hogy a megvalósítható alternatívák halmazából kiválasztják valamelyiket, tulajdonkép
pen előállítják a játék egyik kimenetelét. A játékosok képesek a szóban forgó kimeneteleket prefe
renciáik alapján sorba rendezni.

31 Zagare, Frank C. (1999): „Formai Methods, Formal Complaints: Debating the Role of Rational Cho
ice in Security Studies -  All Mortis, No Rigor". In: International S ecurity , 24. (2). 107-114. o.

32 A racionális fogalom párjának az irracionálist tekintjük, következésképpen, az irracionális döntés- 
hozatal nem tárgya tanulmányunknak.

33 Kognitív torzítás: a gondolkodás szisztematikus hibája, amely miatt a döntéshozó tévesen észleli a 
valóságot. Ennek példái a túláltalánosítás (túlzó következtetés levonása egyetlen esemény alapján) 
és a szelektív absztrakció (a jelentéktelen részletek kiemelése a fontosabb mozzanatok figyelmen 
kívül hagyása mellett).

34 Hangsúlyozzuk, hogy a hasznosság ebben a modellben a preferenciák intenzitását méri, a hasznos
sági kalkulus itt nem egyenlő azzal az eszközzel, amit az utilitarista etika kínál annak eldöntésére, 
hogy az ember egy adott helyzetben miként döntsön és cselekedjék avégett, hogy ebből a legna
gyobb haszon, illetve a legkisebb kár származzék.
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A lte rn a t ív á k K im e n e te le k V a ló sz ín ű s é g e k H a s z n o s s á g o k

1. a lte rn a tív a 1. k im e n e te l 0,3 10

2. k im e n e te l 0,7 3

2. a lte rn a tív a 1. k im e n e te l 0,2 6

2. k im e n e te l 0,7 2

3. k im e n e te l 0,1 15

35 Legyen két alternatívánk a fenti kimenetelekkel, valószínűségekkel és hasznosságokkal:
Ekkor a két alternatíva várható szubjektív hasznosságának értékét a következőképpen számíthat
juk ki: E(l. alternatíva)=0,3*10+0,7*3=3+ 2,1=5,1;

E(2. alternatíva)=0,2*6+0,7*2+0,1*15=1,2+1/4+1,5=4,1. Aracionális döntéshozó az 1. al
ternatívát fogja választani, hiszen az biztosítja számára a legnagyobb hasznosságot.
Egy rendkívül leegyszerűsített példán szemléltetjük a háború várható hasznosságának elméletén 
alapuló kalkulációk lényegét: 1. az í-dik állam kormányfője értékeli a/'-dik állam külpolitikáját, en
nek hasznossága U ;̂ az i-dik állam összehasonlítja saját külpolitikai pozícióját a j-dik államéval: 
(U;—Ujj) -  ennyit nyerne i, ha győztesen kerülne ki a j-vel folytatott háborúból;
(Uj:—Ujj) -  ennyit veszítene i, ha vesztesként kerülne ki a j-vel folytatott háborúból. 
E(HÁBORÚ)=P(Uii-U ij)+(l-P)(Ujr Uii); E(STATUS_QUO)=0.
Következésképpen: ha az E(HÁBORÚ)>E(STATUS_QUO) feltétel teljesül, akkor az i állam nagy 
valószínűséggel kirobbantja a HABORÚ-t.

36 Bueno de Mesquita, Bruce-David Newman-Alvin Rabuslrka (1985): Forecasting Political Events: The 
Future o f H ong  Kong. New Haven, Yale University Press. 23. o.

37 De el is vethetjük a rendkívüli számítási képességet, bár ebben az esetben már nem beszélhetünk 
matematikai döntési modellről. A döntéshozónak birtokában van néhány, nagyvonalúan meghatá
rozott alternatíva, melyek következményeit felméri és értékeli; majd összehasonlítja a várható kö
vetkezményeket, egyszerre kettőt, és végül egy kizárási folyamat révén megkeresi a legjobb alter
natívát. Az elméletnek ez a laza verziója csak a célok összehasonlíthatóságának a feltételezését tart
ja meg a homogén hasznossággal szemben.

38 A kormánynak el kell döntenie, hogy például a sta tus quo fenntartása vagy a tárgyalások kezdem énye
zése közül melyiket preferálja.

39 Közömbösségi relációval fejezhető ki például, ha a más államtól terület, népesség vagy fegyverze
tek megszerzését célzó alternatíva nem kívánatos.

40 A példa kedvéért három alternatívánk a következő: „a status quo fenntartása", „tárgyalások kezdemé
nyezése", valamint „a másik fél követeléseinek elfogadása". Legyen a tranzitív reláció az alábbi: „tár
gyalások kezdeményezése">„a másik fél követeléseinek elfogadása">„a status quo fenntartása", ami 
azt jelenti, hogy „a tárgyalások kezdeményezését" preferáljuk a „másik fél követeléseinek elfogadásá
val" szemben, a „másik fél követeléseinek elfogadását" preferáljuk a „status quo fenntartásával" szem
ben, ekkor a racionális modellben normatív szerepet betöltő következetesség megőrzése érdekében kö
telező, hogy a „tárgyalások kezdeményezését" preferáljuk a „status quo fenntartásával" szemben is, és 
nem fordítva, ellenkező esetben ugyanis feloldhatatlan ciklus alakul ki az alternatívák között.

41 A racionális modell egy erősen matematizált változatának alkalmazását a nemzetközi kapcsolatok 
elemzésében lásd: Bueno de Mesquita-David Lalman (1992): War and Reason: Domestic and In terna 
tional Imperatives. New Haven, Conn., Yale University Press.

42 A paradigma fogalmát a jelen esetben olyan alapvető séma vagy modell értelmében használjuk, 
amely szemléletünket a nemzetközi politikai viszonyokkal, a külpolitikával kapcsolatban szervezi 
és rendezi.

43 A döntéselméletben problémahelyzet akkor áll elő, ha az egyén vagy csoport eltérést észlel a dol
gok tényleges és kívánatos állása között, az adott szituációban a „van" és a „legyen" között ekkor 
szakadék tátong.

44 Mefford, Dwain (1987): „Analogical Reasoning and the Definition of the Situation: Back to Snyder
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for Concepts and Forward to Artificial Intelligence for Method". In: Nero Directions in the S tu d y  of 
Foreign Policy. Edited by Charles F. Hermann, Charles W. Kegley Jr, Janus N. Rosenau. Harper Col
lins Academic, 1987, 247-284. o.

45 1911 augusztusában az agadiri válságot lényegében már megoldották, megállapodás született ar
ról, hogy Franciaország szabad kezet kap Marokkóban, Németország jelentős kompenzációban ré
szesül Francia-Kongóban, a fennálló szövetséget és a békét megőrzik, már csak az a probléma ma
radt, hogy Németország mekkora kom penzációt kapjon Franciaországtól, azaz a maximalizálás kérdé
sét kellett még megoldani.

46 Bevezetünk egy általános, térben és időben egyaránt átfogó fogalmat, a külpolitikai döntési rend
szer fogalmát, amelyen egymással strukturálisan és funkcionálisan kölcsönhatásban lévő egységek 
összességét értjük. Ez a rendszer viszonylag elkülönül a környezettől, amelyben működik, 
ugyanakkor nyitott annak hatásaira. A rendszer komponensei közvetlenül vagy közvetetten, jól 
vagy rosszul reagálnak a környezetből vagy magából a rendszerből jövő kihívásokra. A rendszer 
akkor képes tartósan működni, ha folyamatosan visszajelzések érkeznek tevékenységének hatásai
ról. Az általános rendszerelmélet sémája alapján a külpolitikai rendszer az „inputok-dön tési folyama- 
tok-ou tputok-v isszacsa to lás"  modell alapján működik. Inputon  a rendszert érő ingerhatásokat értjük; 
a fo lyam atok  (konverzió) azon belső folyamatok összessége, amelyek során a rendszer kidolgozza a 
válaszokat; az o u tp u t a válaszok kibocsátása a környezetbe, és végül a feedback a visszacsatolás, 
azaz a válaszok által el őidézett környezeti változások visszajelzése. Az inputok a környezetben ke
letkeznek a különböző globális, kormányzati vagy individuális tényezők talaján, s onnan fordul
nak a külpolitikai rendszer felé, de létezhetnek magán a politikai rendszeren belül keletkező és a 
politikai rendszer egészét érintő inputok is, ezeket Easton nyomán „belsőbem eneteknek" (w ith in p u ts) 
tekinthetjük, s ezeket is az inputok általános mechanizmusához kell sorolnunk. A külpolitika mint 
döntés (output) azokat a prioritásokat, elveket és szabályokat tartalmazza, melyeket az állam ve
zetői elfogadtak annak érdekében, hogy célkitűzéseik megvalósítása során vezérelvként szolgálja
nak a különböző cselekvési irányok (magatartások) közötti választáshoz a specifikus helyzetekben. 
A külpolitikai magatartás mintáit a következő típusokba sorolhatjuk: szövetségkötési hajlandóság 
(szövetségek kötése, semlegesség, el nem kötelezettség); a kormányzati akciók hatóköre (globális, 
regionális); és a külpolitika működési módja, modus operandija (multilaterális, bilaterális, interven- 
cionista). Míg az outputok közvetlenül a döntéshozatal eredményét jelzik, a szakirodalomban ta
lálkozunk a külpolitikai döntések megvalósítása következtében előállt végkifejlet (outcome) fogal
mával is, amely jóval tágabb értelemben használatos.

47 Powell, Charles A.-Helen E. Purkitt-James W. Dyson (1987): „Opening the Black Box: Cognitive 
Processing and Optimal Choice in Foreign Policy Decision Making". In: N ew  Directions in the S tu 
dy o f Foreign Polin/. Edited by Charles F. Hermann, Charles W. Kegley Jr, Janus N. Rosenau. Harper 
Collins Academic, 203-220. o.

48 A kormány szerkezetének és működésének sajátosságait Graham Allison szervezeti („O rganizatio
nal Behavior Paradigm") és a kormányzati politika („G overnm ental Politics") modellje alapján értel
mezhetjük.

49 Bár tanulmányunknak nem témája az 1962-es kubai rakétaválság, csupán a racionális szereplő mo
delljének szemléltetéséül használjuk fel a válság megoldásának főbb momentumait, az érdeklődő 
olvasó Graham Allison klasszikus munkája (Allison, Graham T. (1971): Essence o f Decision: Explai
n ing  the Cuban M issile  Crisis. Glenview, Scott, Foresman and Company), illetve annak jelentősen át
dolgozott kiadása (Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence o f Decision. Explaining the C u 
ban M issile  Crisis. Second Edition. Addison-Wesley Educational Publishers Inc.) mellett könyvtár
nyi irodalmat talál a rakétaválságról, ezért az alábbiakat csak jelzésül szerepeltetjük az érdeklődők 
számára: Blight, James G.-David A. Welch (1989): O n the B r in k  Am ericans and Soviets Reexamine the 
Cuban M issile Crisis. New York, Hill and Wang; Blight, James G. (1990): The Shattered C rystal Ball: 
Fear and  Learning in the Cuban M issile Crisis. Savage, MD: Rowman & Littlefield; Allyn, Bruce J.—Ja
mes G. Blight-David A. Welch (1991): Back to the Brink: The M oscow  Conference on the Cuban M issile  
Crisis. Lanham, MD, University Press of America; „Cuba O n the Brink: Fidel Castro, the M issile Crisis

184 Külügyi Szemle



Racionális-e a külpolitikai döntéshozatal?

and  the Collapse o f C o m m un ism ''. N e w  York: Pantheon Books, 1993; Allyn, Blight-David A. Welch: 
„Essence of Revision: Moscow, Havana and the Cuban Missile Crisis". In: International Security, 
1989/1990 (Vol. 14., No. 3), 136-172. o.; Lebow, Richard Ned-Janice, Gross Stein (1994): We A ll Lost 
the Cold War. Princeton University Press. 3-145. o.
A  S ta te  D ep artm en t honlapján: http://www.state.gov/www/about_state/history/frusXl/in- 
dex.html. E g yetem ek  honlapjai: http://www.gwii.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri; h ttp : //  
www.yale.edii/lavvweb/avalon/diplomacy/forrel/ cuba; h ttp :// www.iutholyoke.edu/acad/ 
intrel/cuba.htm.

50 Az angolszász szakirodalomban: „definition o f the situa tion ."
51 Purkitt, Helen. (1994) „The Importance o f Problem Identification or Framing in Foreign Policy D ecision

making: Insigh ts from Psychology and Political Science". Paper presented at the 35th annual Conferen
ce of the International Studies Association, Washington, DC, March 28-April 1.

52 Jervis, Robert (1968): „Hypotheses on Misperception". In: World Politics, 20, April, 454-479. o.
53 Singer, J. David: „Threat Perception and the Armament-Tension Dilemma", journal o f Conflict Reso

lu tio n , 2 March 1958, 90-105. o. Lásd még: Dean G. Pruitt: „Definition of the Situation as a Deter
minant of International Action". In: Herbert C. Kelman (ed.) (1965): International Behavior. New 
York: Holt, Rinehart and Winston, 393M32. o.

54 Hruscsov számolt a bizonytalanság által okozott elrettentés értékével. Mivel Kennedy elnök nem 
lehetett teljesen biztos abban, hogy a légi csapás eredményeként valamennyi rakéta megsemmisül, 
habozni fog, támadást intézzen-e a rakéták ellen. Félelem töltötte el, hogy a támadás után még ép
ségben maradt rakétákat kilőhetik az amerikai városokra. Az amerikai kormány tehát valójában a 
konzervatív „worst-case" elemzés alapján kalkulálta ellenlépését. Bár egyértelmű bizonyítékok nem 
voltak arra vonatkozóan, hogy a nukleáris töltetek Kubában vannak-e, mégis mindenki azt feltéte
lezte, hogy igenis ott vannak.

55 Az amerikai vezetők tisztában voltak azzal, hogy a japánok támadást intézhetnek, de közelebbről 
meg nem határozott helyen a csendes-óceáni térségben, a katonai felderítés azonban a sok értesü
lés közül nem tudta kiszűrni a baljós jeleket. Lásd: Roberta Wohlstetter (1962): Pearl Harbor: W ar
n in g  and Decision. Stanford, Calif., Stanford University Press. Egy tanulmány például az első világ
háborút megelőző döntésekről megállapította, hogy a Berlinben, Bécsben, Szentpétervárott, Lon
donban és Párizsban a diplomáciai üzenetek által okozott zavarodottság oka az volt, hogy az egvik 
fél túlbecsülte, míg a másik alábecsülte a veszélyhelyzetet, lásd: Ole R. Holsti et al: „Perception and 
Action in the 1914 Crisis". In: J. David Singer, ed. „ Q uantitative International Politics". New York: 
Free Press, 1968,157. o.

56 Truman elnöknek, miközben a koreai háború kitörésének hírére lndependence-ből Washingtonba 
repült, az első gondolata az volt, hogy a nyugati demokráciák képtelenek voltak megakadályozni 
az agressziót Ausztriában, Etiópiában, Mandzsúriában és végül Csehszlovákiában a múlt század 
harmincas években. A koreai helyzet polgárháborúként és regionális konfliktusként is értelmezhető 
volt, Truman azonban, kortársainak zöméhez hasonlóan, egy széles körű globális kihívás részének 
tekintette, amellyel mindenképpen szembe kell szállni. Egy évtizeddel később az amerikai vezetők 
a vietnami események értelmezése során szintén a müncheni analógiát alkalmazták: a „dominóel
mélet" alapján az Egyesült Államoknak nem szabad kivonulni a régióból, mert akkor Délkelet- 
Ázsiában az összes „dominó" el fog dőlni, azaz Laosz, Kambodzsa, Thai föld a szovjet érdekszférá
ba kerül. Mind Korea, mind Vietnam esetében egy történelmi eseményen alapuló image helytelen 
alkalmazása a szituáció téves értékeléséhez vezetett, és hozzájárult a meggondolatlan külpolitikai 
döntésekhez, azaz „a történelem úrrá lett a számításokon". Lásd: May, R. Ernest (1973): „Lessons of 
the Past: The Use and M isuse o f H istory in Am erican Foreign Policy". New York, Oxford University 
Press, 52. o.

57 Boulding, Kenneth (1959): „National Images and International Systems". In: journal o f C onflict Re
solution, 3. (June), 120-131. o.

58 1961. június 3-án és 4-én John Kennedy elnök és Nyikita Szergejevics Hruscsov (aki azSZKP KB el
ső titkárának és a Minisztertanács elnökének a posztját is betöltötte) Bécsben tárgyalásokat folytat-
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tak, többek között a berlini kérdésről is. Hruscsov ultimátumot intézett Kennedyhez, amelyben ar
ra figyelmeztette az elnököt, hogy a Szovjetunió különbékét köt az NDK-val, ha a nyugati hatal
mak nem támogatják a békekötést Németországgal, és nem adják fel megszállói jogaikat Berlinben.

59 A Disznó-öbölben (1961. április 17-20.) elszenvedett fiaskó után Kuba lett a Kennedy-kormány 
„politikai Achilles sarka". A Republikánus Párt az 1962-es kongresszusi választások meghatározó 
témájának tekintette Kubát.

60 A bécsi csúcstalálkozó brutális momentum volt Kennedy elnök számára, Hruscsov megalázta őt, 
„a fiatal elnököt". Kennedy meg volt győződve róla, hogy kétségek merültek fel vele szemben a 
nyugati elkötelezettségek és érdekek védelmét illetően, ezért még az is megfordult a fejében, hogy 
komoly az esélye a nukleáris háború kirobbanásának.

61 McNamara először még vitatta, hogy a közép-hatótávolságú ballisztikus rakéták telepítése Kubá
ban újabb drámai fenyegetést jelentett volna az Egyesült Államok nemzetbiztonságára ahhoz a ve
szélyhez képest, amit a Szovjetunióban már korábban hadrendbe állított interkontinentális ballisz
tikus rakéták okoztak.

62 John Foster Dulles amerikai külügyminiszter világról alkotott képe, amely nemcsak a München- 
szindrómán, hanem szigorú antikommunizmusán, presbiteriánus szellemben való neveltetésén 
alapult, különösen zárt volt. Ronald Reagan ideológiai keménysége közel állt Dulleséhez, 
mindazonáltal elnökségének második hivatali ideje alatt mégis képes volt megváltoztatni az „ör
dög birodalmára" vonatkozó nézetét.

63 Kognitív térkép (cognitive map): olyan feltételezett struktúra az emlékezetben, amely megőrzi és 
összerendezi a helyzet különböző eseményeit; tulajdonképpen a helyzetről alkotott mentális kép.

64 A döntéshozók ezekben az esetekben heurisztikákat alkalmaznak, a bonyolult problémamegoldá
si folyamatokat egyszerűbb műveletekre redukálják; általában automatikusan és mérlegelés nélkül 
kerülnek alkalmazásra.

65 Vegyük például az orvosi diagnózist. A konkrét akut tünetek, melyeket az orvos viszonylag egy
szerűen megállapít, többféle betegségre is utalhatnak. A racionális orvos következetesen számol a 
bizonytalansággal, és rákényszerül arra, hogy a valószínű megbetegedéseknek ezekkel a tünetek
kel konzisztens plauzibilis halmazát állapítsa meg a diagnózis során. A szóba jöhető betegségek 
számának csökkentése érdekében laboratóriumi vizsgálatokat végeztet el, melyek eredményként a 
külsőleg megfigyelhetetlen tünetek is megállapíthatók, ugyanakkor összefüggésbe hozhatók az al
ternatív diagnózisokkal. A külpolitikai elemzések során a helyzetértékelés rendszerint a nemzetkö
zi szereplők mélyebben meghúzódó szándékainak interpretálására, azaz a megfigyelhető és megis
merhető cselekvéseikkel összefüggésbe hozható szándékaik feltárására irányul, azaz cselekvései
ket az adott problémahelyzet tüneteinek  tekinthetjük. A minden részletre kiterjedő átfogó helyzet- 
értékelés tulajdonképpen eme tünetek potenciális okainak az elemzésére irányul.

66 Az ExCom egy ad hoc bizottságként működött, amelynek feladata az volt, hogy egy folyamato
san változó szituáció értékeléséhez rugalmas és hatékony döntés-előkészítési mechanizmust 
biztosítson. Tagjai: Robert Kennedy igazságügyi miniszter; Rusk külügyminiszter; McNamara 
védelmi miniszter; Taylor tábornok, a vezérkari főnökök bizottságának elnöke; McCone, a CIA 
igazgatója; Douglas Dillon pénzügyminiszter; Bundy nemzetbiztonsági tanácsadó; Theodor 
Sorensen speciális tanácsadó; George Ball külügyminiszter-helyettes; Roswell Gilpatric védelmi 
miniszterhelyettes; U. Alexis Johnson külügyi helyettes államtitkár; Thompson, a szovjet ügyek
kel megbízott nagykövet; Edwin Martin külügyi helyettes államtitkár; Walt Rostow, a Külügy
minisztérium politikai tervezője; Paul Nitze védelmi helyettes államtitkár; Lyndon Johnson al- 
elnök szinte valamennyi kulcsfontosságú ülésen részt vett a Fehér Házban; Adlai Stevenson nagy
követ és korábbi elnökjelölt néhány ülésen vett részt, csakúgy mint Robert Lowett korábbi védel
mi miniszter. Dean Acheson korábbi külügyminiszter tanácsokkal szolgált Kennedynek, és a 
külügyminisztériumban néhány ülésen részt vett, de a Fehér Házban tartott tanácskozásokon 
nem jelent meg.

67 Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence o f Decision. Expla in ing  the Cuban M issile Crisis. 
Second Edition. Addison-Wesley Educational Publishers Inc., 82. o.
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68 A Szovjetuniónak akkoriban ezek voltak a legfejlettebb légvédelmi rakétái, 1962 őszén huszonné
gyet szereltek össze a szigetországban.

69 Áz SZKP KB Elnöksége
70 Allison, Graham T. (1971): Essence o f Decision: Explaining the Cuban M issile Crisis. Glenview: Scott, 

Foresman, and Company. 47. o.
71 Hatótávolságuk alapján az Egyesült Államok a következő osztályokba sorolta a rakétákat: Inter

continental Ballistic Missile (ICBM > 5500 km); Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM 3000- 
5500 km); Medium-Range Ballistic Missile (MRBM 1000-3000 km); Short-Range Ballistic Missile 
(SRBM < 1000 km).

72 Lásd: U. S. Intelligence Board: „Hie Military Buildup in Cuba". Special National Intelligence Esti
mate 85-3-62. Washington, October 19,1962. In: C IA  H isto ry  Sta ff, C IA  D ocum ents on the Cuban M is 
sile C risis 1962. Washington, DC, CIA, 1992. Lásd még: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/ 
diplomacy/forrel/cuba/cuba032.htm

73 Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence o f Decision. Explain ing the Cuban M issile Crisis. 
Second Edition. Addison-Wesley Educational Publishers Inc. 88. o.

74 Allison, Graham T. (1971): Essence o f Decision: Explain ing the C uban M issile Crisis. Glenview, Scott, 
Foresman, and Company. 52. o.

75 A Kubába telepítés révén a közepes hatótávolságú rakéták stratégiai rakétákká változtak, és bizo
nyos értelemben valóban módosították a stratégiai egyensúlyt, ami a következő képlettel fejezhe
tő ki: „lRBM+Kuba=ICBM".

76 Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis. 
Second Edition. Addison-Wesley Educational Publishers Inc. 91. o.

77 Lásd: Memorandum of Conference with President Kennedy, 20 September 1961. Source: Foreign Re
lations o f the U nited  S ta tes, 1961-63  (Washington, D. C , Government Printing Office, 1998?), 
130-131. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB56/

78 A közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták föld-föld típusú fegyverek, hatótávolságuk: 
1500-3000 tengeri mérföld.

79 Ez a helyzet a stratégiát érintő vitákat robbantott ki, a nyugat-európai országok ugyanis saját nuk
leáris erő megteremtésének a szükségességét vetették fel.

80 Allison, Graham T. (1971): Essence o f Decision: Explaining the Cuban M issile Crisis. Glenview, Scott, 
Foresman, and Company. 54. o.

81 Allison, Graham T. (1971): Essence o f Decision: Explain ing the Cuban M issile Crisis. Glenview, Scott, 
Foresman, and Company. 45. o.

82 Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence o f Decision. Explaining the Cuban M issile Crisis. 
Second Edition. Addison-Wesley Educational Publishers Inc., 99. o.

83 Hruscsov 1962. szeptember 28-ai levele: Khrushchev to Kennedy, 28 September 1962. In: JFKL, 
NSE, Countries Series, USSR, Subjects, Khrushchev Correspondence. Vol. 1II-B—9/15/62—10/24/62.

84 Allison, Graham T. (1971): Essence o f Decision: Explain ing the Cuban M issile Crisis. Glenview, Scott, 
Foresman, and Company. 46. o.

85 A döntések (outputok) következményeinek jelölésére a szakirodalom gyakran az „outcome" fogal
mat használja.

86 Alapvetően fontos az alternatívák és (végső) következm ényeik megkülönböztetése. Az alternatívákat 
a döntéshozó saját maga választja meg. A következmények viszont a nemzetközi környezetállapo
tára, azaz olyan eseményekre utalnak, melyek a döntéshozótól viszonylag független életet élnek. 
Bizonyos következmények például teljesen függetlenek a döntéshozó által választott alternatívá
tól. így például az, hogy esni fog-e az eső vagy sem, független attól a döntésünktől, hogy viszünk-e 
magunkkal esernyőt vagy sem.

87 Allison, Graham T. (1971): The Essence o f Decision: E xp la in ing  the Cuban M issile Crisis. Glenview, 
Scott, Foresman, and Company. 58-59. o.

88 így például 1967-ben a hatnapos háborút megelőzően Izrael alternatív cselekvési lehetőségei a kö
vetkezők voltak: 1. megelőző csapás Egyiptom ellen; 2. a satus quo  fenntartása; 3. korlátozott légi
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csapás; 4. diplomácia; 5. semmit sem kell tenni. A racionális döntéshozatalon alapuló számítások 
alapján az izraeli kormány a megelőző légicsapást választotta. 1982-ben a falklandi háborúban 
N agy-Britannin  stratégiai alternatívái a következők voltak: 1. a sta tu s  quo fenntartása: folytatni a tár
gyalásokat Argentínával, főként a szuverenitás kérdésében; 2. növelni a tárgyalások komolyságát; 
3. elégséges katonai erőt kiépíteni a Falkland-szigeteken, hogy elrettentse Argentínát a katonai tá
madástól. Argentína  stratégiai alternatívái: 1. a status quo fenntartása: folytatni a tárgyalásokat a fé
lénken viselkedő britekkel; 2. kikényszeríteni a kérdés megoldását (az ENSZ-ben, az Egyesült Ál
lamoknál, harmadik világbeli országoknál); 3. katonai támadást indítani és megszállni a szigeteket. 
(Mint ismeretes, Argentína akkor ez utóbbit választotta.)

89 A helyzetértékelésre vonatkoztatva a következő eseteket különböztethetjük meg: 1. A is és B is a 
valóságnak nem megfelelő helyzetértékelést ad az interaktív helyzetről; 2. A a valóságnak megfe
lelő, B azonban téves helyzetértékelést ad az interaktív helyzetről; 3. A téves, B azonban a valóság
nak megfelelő helyzetértékelést ad az interaktív helyzetről; 4. mind A, mind B a valóságnak meg
felelő helyzetértékelést ad az interaktív helyzetről.
Alapfeltevésünk szerint, ha a valóságnak megfelelő helyzetértékelésnek optimális döntést kell 
eredményeznie a következmények tekintetében, akkor mindkét félnek egyidejűleg kell a valóság
nak megfelelően értelmezni egymás szándékait, illetve a nemzetközi szituációt. M ásfelől, ha A  állam  
politikai döntéshozói a valóságnak megfelelően értelm ezik a helyzetet, akkor az A  által meghozott döntés m i
nőségének a lerontásához m á ra z  is elegendő, ha B helyzetértékelése téves. B könnyen félreértheti A egyéb
ként helyes döntését, vagy helytelenül értelmezi A-nak B-ről kialakított felfogását, következéskép
pen reagálása sérti A érdekeit, ez az érdeksérelem egyébként nem következne be akkor, ha A per
cepcióját a valóságnak megfelelően értelmezné. Másfelől, a nem valósághű helyzetértelmezés alap
ján hozott szuboptimális döntések negatív hatását ellensúlyozhatja a másik fél téves helyzetértéke
lése, azaz, a félreértések és tévedések kompenzálhatják egymást, ez azonban szinte teljesen el
lenőrizhetetlen és követhetetlen fejlemény.

90 A szűrőmodellek nem számszerűsítik az alternatívák hasznosságát, hanem csupán szűrik, azaz 
szűkítik az alternatívák halmazát. A szűrőmodellek a következő kérdéssorozatokban fogalmazha
tók meg: az alternatíva rendelkezik-e egy bizonyos tulajdonsággal; egy bizonyos szempont vala
milyen adott szintjével; egy bizonyos szempont hasznosságának valamilyen adott szintjével.

91 Arról, hogy a döntéshozó milyen preferenciákkal rendelkezik, vagy milyenekkel kellene rendelkeznie, 
a racionális döntéshozatal modellje semmit sem mond. A döntéshozó egoista, altruista, erkölcstelen 
vagy egyéb preferenciákkal is rendelkezhet, és hozhat formális értelemben racionális döntéseket.

92 A politikai alternatívák kielégíthetnek bizonyos magas színűi politikai célokat, de sérthetnek erköl
csi normákat: Truman elnök az atombomba ledobásával Hirosimára és Nagaszakira lehetőséget lá
tott a második világháború gyors befejezésére Ázsiában, de azzal is tisztában volt, hogy ez óriási 
emberáldozattal jár majd.

93 Kognitív folyamatok: az észlelés, emlékezés és információfeldolgozás mentális folyamatai, ame
lyekkel az egyén az információkat begyűjti, terveket készít és problémákat old meg.

94 Nyugat-Európa, Görögország, Törökország és más államok már évek óta a szovjet MRBM rakéták 
árnyékában élnek, így az Egyesült Államoknak sem kellene különösebben izgulnia.

95 Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence o f Decision. E xp la in ing  the Cuban M issile Crisis. 
Second Edition. Addison-Wesley Educational Publishers Inc., 113. o.

96 Az impeachm ent eljárás valószínűségét Kennedy elnök öcsse, Robert Kennedy igazságügyi minisz
ter vetette fel. Lásd: Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence o f Decision. Explaining the C u 
ban M issile Crisis. Second Edition. Addison-Wesley Educational Publishers Inc. 113-114. o.

97 Az Egyesült Államok a Szputnyik-sokkot követően Thor és Jupiter rakétákat ajánlott fel a NATO- 
nak és telepített a védtelenebb térségekbe. Ezek a folyékony hajtóanyagú, felszíni telepítésű és 
megkérdőjelezhető pontosságú első generációs MRBM és 1RBM rakéták nem bírtak túl nagy kato
nai jelentőséggel, a biztonságnak csupán az érzetét biztosították azoknak az országoknak, amelyek 
befogadták őket. Telepítésük azt a rövid időszakot volt hivatva áthidalni, amely az amerikai ICBM 
rakéták elkészültéig szükséges. Ennek a stratégiának a lényege: „IRBM+NATOMCBM."
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98 Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence o f Decision. Explaining the Cuban M issile Crisis. 
Second Edition. Addison-Wesley Educational Publishers Inc., 114. o.

99 Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence o f Decision. Explain ing the Cuban M issile Crisis. 
Second Edition. Addison-Wesley Educational Publishers Inc., 114. o.

100 Allison, Graham-Zelikow, Philip (1999): Essence o f Decision. Explain ing the Cuban M issile Crisis. 
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