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Michel Girard–Helen Milner: Zűrzavar és stabilitás

(Turbulences et stabilité, Politique étrangère, 2009/1. sz., 61–71. o.)

A második világháború óta a transzatlanti szövetség vizsgálata egyetlen központi 
kérdésre koncentrál: az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatokat va-
jon a közös célok megvalósítása érdekében kialakított együttműködés vagy a 

konfliktus jellemzi, amelyben mindkét fél a saját előnyeit keresi? 
A rövid történeti áttekintés után a szerzőpáros a nemzetközi kapcsolatok elméleté-

nek jelenkori neves képviselőit hívja segítségül a kérdés megválaszolásához, ám, mint 
látni fogjuk, a különböző irányzatok – más-más aspektusból vizsgálva a problémát – 
nem adnak egyértelmű választ.

A két világháború közötti időszakot az együttműködés teljes hiánya jellemez-
te, amely világméretű válsághoz, majd újabb világháborúhoz vezetett. Az amerikai 
izolacionizmus, a mindenhol jelen lévő protekcionizmus és a világ vezető hatalmainak 
(Egyesült Államok, Anglia, Franciaország) ellenőrzése alól kibúvó országok agresszív 
militarizmusa drámai következményekhez vezetett. A későbbi időszak sem kedvezett 
egyértelműen egy együttműködésen alapuló kapcsolat kibontakozásának. Az európai 
hatalmak és az Egyesült Államok közötti súlyos feszültségeket még a hidegháború alat-
ti szovjet fenyegetés sem tudta feloldani. Egy európai védelmi közösség meghiúsulása, 
a NATO megalakulása, a szuezi válság, a Bretton Woods-i rendszer összeomlása meg-
annyi érzékeny probléma, amely nem éppen a kapcsolatok javulását segítette a hideg-
háború idején. Ezt követően pedig attól lehetett tartani, hogy Európa önállóbb pozíciót 
épít ki az amerikai hegemónia ellensúlyozása céljából, ami aláásta volna a transzatlanti 
együttműködést. Az 1989 és 2001 közötti időszakban, a meglévő viták ellenére, nem 
jelentkeztek súlyosabb konfliktusok, sőt 2000 után a terrorizmus közös veszélye inkább 
csak elősegítette a kooperációt. George W. Bush elnöksége alatt, főként az iraki hábo-
rú kapcsán kirobbant nézeteltérések ellenére Európa és az Egyesült Államok számos 
problémás területen folytatta tovább az együttműködést. Napjaink világgazdasági vál-
sága pedig újabb próba elé állítja e kapcsolatokat.

Bár a transzatlanti kapcsolatok alakulását több fontos tényező is meghatározza, a 
nemzetközi kapcsolatok elméletének különböző irányzatai eltérő az szempontokra he-
lyezik a hangsúlyt. A realizmus és a neorealizmus a hatalmak közötti egyensúlyra kon-
centrál, és a képességek – ezen belül is főként a katonai képességek – megoszlását tartja 
az Európa és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok meghatározó tényezőjének. En-
nek sikerességét fokozza, ha közös ellenséggel kell szembenézniük. A realisták, főként 
Charles A. Kupchan szerint a kétpólusú világ megszűnése a transzatlanti kapcsolatok 
elsorvadásának irányába hat, és a szereplők egyre inkább egymás konkurenseivé, sőt 
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ellenségeivé válhatnak (David Brooks és William C. Wohlforth szerint). Kína és Ázsia 
felemelkedése, valamint az Egyesült Államokat meggyengítő jelenlegi problémák 
azonban ellensúlyozzák ezt, így a realisták adnak esélyt a szövetség megerősödésének 
a feltörekvő hatalmakkal szemben.

A transzatlanti kapcsolatokat meghatározó másik kulcsfontosságú tényező a bel-
politika, e téren a demokratikus rendszerek stabilitása kohéziós erőként működik.  
A demokratikus béke elmélete rámutat arra, hogy a demokratikus államok ritkán 
lépnek háborúba egymás ellen, és általában jó kapcsolatokat tartanak fenn. Wayne 
Sandholtz kutatásai is ezt bizonyítják: a demokráciák a közös érdekekre támaszkod-
nak, elsősorban az emberi jogok területén. Ám a hatalomváltás könnyen kibillentheti 
az egyensúlyt, és zavarokat okozhat a kapcsolatokban, amint az az 1980-as évek elején 
történt, amikor az Egyesült Államoknak, Angliának és Németországnak konzervatív 
kormánya volt, míg Franciaország és egyes skandináv államok baloldali irányítás alatt 
álltak. Ugyanígy a belső koalíciók változása is érezteti hatását: Charles A. Kupchan a 
belső koalíció erodálódásáról beszél Amerikában, amely a második világháború óta tá-
maszként szolgált a külpolitikához. Szerint ez a magyarázata annak, hogy Bush elnök-
sége alatt Amerika egyedül a saját érdekei érvényesülésére törekedett. Ám az új vezetők 
új eszméket és megközelítéseket vezethetnek be, amelyek javíthatnak vagy ronthatnak 
a kapcsolatokon, így Barack Obama hatalomra jutása reményt ad arra, hogy javulás 
következik be a transzatlanti kapcsolatokban. A belpolitika szereplők hatását a liberális 
megközelítés is hasonlóképpen fontosnak tartja (Andrew Moravcsik, Helen Milner).

Az országok közötti gazdasági kapcsolatok természete is jelentősen befolyásolja 
a köztük lévő viszonyrendszert. Gartzke „kapitalista békéje” értelmében a tartós és 
intenzív gazdasági kapcsolatok pajzsként védenek a konfliktusok és háborúk ellen.  
Az Európai Unió és az Egyesült Államok együtt a világ legkiterjedtebb kereskedelmi 
kapcsolatrendszerével rendelkezik: a világkereskedelemben való 40 százalékos és a 
világ bruttó jövedelméből való 60 százalékos részesedésével. A nemzetközi kapcsola-
tok liberális irányzata a transzatlanti gazdasági kapcsolatokban a közös érdekek leg-
szilárdabb bázisát látja. Az 1995-ben elfogadott új Transzatlanti cselekvési program és az 
1998-ban létrejött transzatlanti gazdasági partnerség számos területen ösztönözte az 
együttműködést: jog és belügyek, környezetvédelem, energia, tudomány és technoló-
gia, oktatás, kereskedelem és beruházás. A globalizáció körülményei között az egyes 
országok már nem tudják egyedül megoldani a problémáikat, ezért – a funkcionalista 
teóriák szerint – nélkülözhetetlen a nemzetközi politikák összehangolása. A kölcsö-
nös függőség azonban kétélű kard – emlékeztet rá Hirschmann, Keohane és Nye.  
Az egyes felek gazdasági érdekei időnként akadályozzák az együttműködést, így pél-
dául az amerikai és az európai vállalatok konkurenciája a kormányok közötti is feszült-
ségeket szíthat. A gazdasági kapcsolatok sűrű hálózata tehát önmagában nem garantál-
ja a békés kapcsolatokat, viszont mérsékli a konfliktusokat (Mansfield és Pollins).
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Az országok és országcsoportok közötti kapcsolatokat meghatározó másik tényezőt 
a közös értékek alkotják, amelyek jelentőségét főként a konstruktivisták hangsúlyoz-
zák (Risse-Kappen, Wendt). A hasonló alapértékeket képviselő országoknak hasonló a 
világlátásuk, és várhatóan hasonló nemzeti érdekeket határoznak meg – állítja Wayne 
Sandholtz. Az Egyesült Államok és Európa közös érdekei között a demokráciát, az embe-
ri jogokat és a magántulajdont emelhetjük ki. Természetesen e közös értékek tekintetében 
jelentős eltérés mutatkozhat az európai és az amerikai megközelítés között. A halálbünte-
téssel, az emberi jogokkal, a nemzetközi bíróságokkal, a környezetvédelmi prioritásokkal 
és a katonai beavatkozás szerepével kapcsolatos európai álláspont gyakran határozottan 
eltér az amerikaitól, függetlenül a hatalmon lévő pártoktól vagy vezetőktől.

Az országok közötti kapcsolatok fontos aspektusát képező tényező a második vi-
lágháború óta létrehozott nemzetközi intézményrendszer is. Ezen intézmények nagy 
részének létjogosultságát a kormányzati politikák összehangolása adta, amelynek 
célja az volt, hogy megakadályozza az együttműködés megszakadását válság idején.  
A Világkereskedelmi Szervezetet, a Nemzetközi Valutaalapot és a Világbankot a két 
világháború közötti időszak válságai hívták életre, és a világgazdaság biztonságosabb 
irányba terelését próbálták megvalósítani. Az EU is fontos részét képezi a világrend 
újabb szakadásának megelőzését célzó intézményeknek. A nemzetközi kapcsolatok 
neoliberális irányzata nagy jelentőséget tulajdonít az intézmények nemzeti politikát 
meghatározó és együttműködést teremtő szerepének (Keohane és Martin). Az Európa 
és Amerika közötti békés együttműködést különösen a GATT, majd utóda a WTO segí-
tette elő, katalizátorként működve a gazdasági kapcsolatok terén. A konfliktusrendezés 
mechanizmusa, a kölcsönösség előtérbe kerülése, a legnagyobb kedvezmény elve és a 
gazdasági korlátok fokozatos leépítése hozzájárult az Amerikai Egyesült Államok és 
Európa közötti kölcsönös gazdasági függőség kialakulásához, és végső soron a protek-
cionista, izolacionista és nacionalista tendenciák ellensúlyozásához. 

A szerző a nemzetközi kapcsolatok jelenlegi helyzetét meghatározó tényezők is-
mertetése után e tudományág néhány ismert képviselőjének véleményét mutatja be a 
transzatlanti kapcsolatok problémáiról és várható alakulásáról. 

Charles A. Kupchan a realistákra jellemző módon a hatalmi viszonyok alakulását ve-
szi figyelembe, és megállapítja, hogy az amerikai és európai erőviszonyok egyre inkább 
kiegyenlítetté válnak, ami bizonyos feszültségeket kelt a kapcsolatokban, mivel Európa 
ellensúlyozni próbálja az Egyesült Államokat, ez utóbbi pedig igyekszik megőrizni domi-
náns szerepét. Szerinte további romlás is elképzelhető, ami főként a Bush adminisztráció 
külpolitikájával kezdődött el. A második világháború után létrejött intézmények mára el-
avultak, ezt bizonyítja a NATO helyzete is. Kupchan azonban alapvetően nem látja pesszi-
mistán a helyzetet, mert Európa megerősödése egy elmélyültebb együttműködés irányá-
ba lendítheti a kapcsolatokat. (Kupchan érvelését a következő recenzió bővebben kifejti).

Sophie Meunier az Európa és az Egyesült Államok közötti viszonyok gazdasági as-
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pektusát vizsgálva arra próbál választ találni, hogy a politikai nézetkülönbségek ho-
gyan befolyásolják a gazdasági kapcsolatokat. Érdekes módon arra a megállapításra 
jut, hogy a gazdasági és a politikai kapcsolatok egymástól szinte hermetikusan elzár-
tak, azaz a politikai kapcsolatok romlása nem vonta maga után a gazdasági kapcsola-
tok visszaesését. A multinacionális cégek méretük és fontosságuk révén erős nyomást 
gyakorolnak a kormányokra minden olyan gazdaságpolitikai lépéssel szemben, ame-
lyek a világpiacok beszűköléséhez vezethetnek.

Imène Ajala és Urs Luterbacher a környezetvédelmi politika tükrében vizsgálja a 
kapcsolatok dinamikáját, és főként arra keresi a választ, hogy a két szereplő miért vi-
szonyul ennyire eltérő módon a környezeti kérdésekhez. Az amerikai gazdaság sok-
kal nagyobb mértékben támaszkodik a magánautó-gyártásra és az áramtermelésben 
a szénre, mint az európai országok; az Egyesült Államokban e szektor vállalatai nem 
fogadják szívesen a fogyasztást csökkentő és a költségeiket növelő szabályozókat. Ezek 
az érdekcsoportok erős nyomást gyakorolnak a kormányra, ami megmagyarázza, hogy 
az Egyesült Államok miért vonakodik csatlakozni a klímavédelmi egyezményekhez. 
Ebből a szemszögből tekintve tehát az eltérő belpolitikai érdekek tekintetében áll fenn 
diszharmónia a két szereplő között.

Wayne Sandholtz az emberi jogok politikájában megfigyelhető különbségeket emeli 
ki, ami természetesen a Nemzetközi Büntetőbíróság felállításához való eltérő viszo-
nyulásukra is magyarázatot ad. Sandholtz a realistákkal szemben azt állítja, hogy az 
egyes országok katonai ereje és háborúkban vagy békefenntartásban való részvétele 
nem feltétlenül befolyásolja a nemzetközi bíróságról alkotott álláspontjukat. Euró-
pában az emberi jogok elsőbbséget élveznek más értékekkel, így a szuverenitással is 
szemben, és itt az államok felett álló bíróság nem ismeretlen fogalom, így Európában 
érthető a Nemzetközi Büntetőbíróság széles körű elfogadottsága, szemben az Egyesült 
Államokkal, ahol ezek a feltételek nem adottak.

E megközelítések tarka egyvelegéből nehéz feladat a transzatlanti kapcsolatrendszer 
jövőbeli tendenciáira következtetni. Annyi bizonyos, hogy a jelenlegi gazdasági válság 
és főként az európai országok társadalmi és politikai problémái nem nyújtanak könnyű 
hátteret e kapcsolatoknak, ám bízhatunk abban, hogy a szoros gazdasági kapcsolatok, 
a demokratikus politikai rendszerek, a közös értékek és a nemzetközi intézményrend-
szer elejét veszi a protekcionista és nacionalista tendenciák megerősödésének és a konf-
liktusok kiéleződésének.

Füsti Molnár Zsuzsa


