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Az unipoláris rend menedzselése.
Az Egyesült Államok hegemóniája
a hidegháború után*

Magyarics Tamás

Az Egyesült Államok a saját érdekszféráján belül – azaz az ún. kommunista blok-
kon és a harmadik világon kívül – a partnerek belegyezésén alapuló, hegemo-
nikus szerepet alakított  ki magának a második világháború után. Bár a jelen 

tanulmány célja az, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak az európai kommunista 
rendszerek bukását követő évek nemzetközi életében betöltött  szerepét vizsgálja, mégis 
érdemes utalásszerűen megemlíteni e hegemonisztikus politika hidegháborús korsza-
kának elemeit is. Ez a felsorolás annál is inkább indokolt, mert a Szovjetunió felbom-
lása után az egymást követő amerikai kormányzatok nagymértékben a korábbi, bevált 
eszközökhöz folyamodtak; elnagyolva azt is lehetne mondani, hogy az addigi, földraj-
zilag korlátozott  stratégiát próbálták immár globális, vagy legalábbis sokkal szélesebb 
körben alkalmazni.

Paradox módon, ebben a hozzáállásban egyfajta előremenekülést is felfedezhetünk. 
A hidegháború alatt  az Egyesült Államok a saját érdekszféráján belül lényegében szu-
verén módon, azaz önállóan döntött  a stratégiai kérdésekben: a szövetségi rendszeren 
belül lévők a létfenntartásuk érdekében hajlandók voltak az amerikai szándékoknak 
engedni – sokszor jobb meggyőződésük ellenére.1 Ennek alapvető oka a Szovjetunió (és 
a Varsói Szerződés) jelentett e egzisztenciális fenyegetés volt – függetlenül att ól, hogy 
az valós volt, vagy csupán annak érzékelték. Mivel Washingtonban és a szövetséges 
fővárosokban – bizonyos nüánszoktól eltérően – azonos módon látt ák a világot, emel-
lett  a katonai, gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális biztonságukhoz vezető cél-
rendszerben is nagyjából egyetértés alakult ki, az Egyesült Államok hegemóniáját az 
elitek és a lakosság jelentős része elfogadta, így azt a „jótékony hegemón” kifejezéssel 
lehet jellemezni. Az amerikai vezető szerepet az érintett ek legitimnek ismerték el – szá-
mos meggondolásból kiindulva. Így, egyrészt, a „költséghatékonysági” számításaikból 
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arra a következtetésre jutott ak, hogy számukra az amerikaiak hegemóniája jelentős 
előnyökkel jár; másrészt, létezett  egy olyan fenyegető külső erő, amelynek elrett entése 
Washington közreműködése nélkül lehetetlen lett  volna.2

Az 1991-et követő évek paradoxonja az Egyesült Államok számára abban rejlett , hogy 
a világ különböző pontjain keletkező hatalmi vákuumok révén földrajzilag jelentős 
mértékben kitárult előtt e a tér. Washington úgy döntött , hogy ezt a geopolitikailag elő-
nyös helyzetet a lehető legjobban kihasználja, és megpróbálja betölteni a megüresedett  
vezetői szerepet.

Az amerikai befolyás globalizálására irányuló törekvések ellentmondásosak abban 
az értelemben is, hogy az „amerikanizáció” magában rejtheti a Pax Americana bukásá-
nak csíráit. Így azzal járhat együtt , hogy az USA a „régi” hegemón szférájához tartozó 
államoknak már nem tud annyi előnyt nyújtani, mint korábban; erőforrásait sokkal 
nagyobb körben kell megosztania. S noha nem beszélhetünk egyszerű „nulla összegű 
játékról” ebben az összefüggésben, az mindenképpen igaz, hogy a rendelkezésére álló 
erőforrások és az új kötelezett ségek nem álltak egyenes arányban egymással, s sok eset-
ben át kellett  csoportosítania őket.

Ott , ahol Washington megpróbálkozott  az egyenletesebb tehermegosztással – első-
sorban a NATO-n belül –, a szervezet tagjainak többsége által kivett  ún. békeosztalék 
(azaz a védelmi kiadások csökkentése) miatt  lényegében kudarcot vallott . A folyamat 
„képességszakadékhoz” vezetett . Ez az egyik oka annak, hogy az atlanti szövetség jö-
vőjét komoly veszély fenyegeti.

A másik ok a közös világkép kontúrjainak elmosódása. A (feltételezett  vagy valós) 
külső egzisztenciális fenyegetés megszűnésével több, kulcsfontosságú állam vezetői-
nek szemében leértékelődött az amerikai sokoldalú biztonsági védőháló szere-
pe. A legeklatánsabb példát Németország adja: míg korábban Helmut Schmidt vagy 
Helmut Kohl a közvéleménnyel szemben is kiállt a washingtoni politikák mellett , ad-
dig Gerhard Schröder éppenséggel Amerika-ellenes „kártyával” nyert választást, és 
– korábban elképzelhetetlen módon –Moszkvával egy oldalra került egy, az amerikaiak 
számára stratégiai kérdésben (az Irak elleni katonai akció ügye 2003-ban).

Harmadsorban, az európai szövetségesek önállósodó külpolitikai elképzelései és ka-
tonai képességeik hiányai miatt  egyes amerikai vezetők (pl. Donald Rumsfeld) megkér-
dőjelezték a NATO kohéziós alapját jelentő elveket, és arról kezdtek el beszélni, hogy a 
„misszió határozza meg a koalíciót”. Politikai síkon Richard Perle, illetve John Bolton 
fejtett  ki hasonló nézeteket az ENSZ-szel kapcsolatban, amit egyfajta „demokráciák ko-
alíciójával” kívántak felváltani.3 Amerikai szempontból nézve, ez az atlanti szövetség 
ún. minimalista felfogását jelenti;4 még általánosabban, a nemzetközi kapcsolatokat te-
kintve, elmozdulás lehet a „vesztfáliai”, „önsegélyező” biztonságpolitika felé.

Negyedszer, az Egyesült Államokról a hidegháború idején kialakult „imázs” vagy 
percepció is megváltozott . A hegemónia fenntartásához, többek közt, szükséges a 
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szövetségesek („alávetett ek”) egyetértő támogatása, valamint az, hogy a hegemón 
a saját maga alkott a rendszer szabályaival összhangban cselekedjen és kerülje az 
unilateralista megoldásokat. Az amerikai adminisztrációk azonban, amikor az érdekük 
úgy kívánta, megszegték ezeket az íratlan szabályokat: gondoljunk akár a Milosević-
rezsim elleni, ENSZ-felhatalmazás nélküli fegyveres fellépésre vagy az Irak ellen 2003-
ban megindított  háborúra.

Összefoglalva: az amerikai hegemónia földrajzi kiterjesztése annak „felvizeződésé-
vel” és ellentmondásosabbá válásával járt együtt , s kérdéses, hogy ez a mennyiségi 
növekedés miatt i minőségi romlás hosszabb távon nem lesz-e hátrányos az Egyesült 
Államokra nézve.

Az USA számára a hidegháború végével elsősorban a külső biztonságpolitikai kör-
nyezet változott  meg. Az országot korábban nyugtalanító, létfontosságú (vagy annak 
felfogott ) fenyegetések közvetlenül a Washington autoritása alatt  lévő államokra je-
lentett ek veszélyt, s így a korabeli amerikai adminisztrációk hegemón hatalmuk min-
den elemét hatékonyan fordíthatt ák a kihívások kezelésére. Az 1990-es évek elejétől 
azonban – függetlenül att ól, hogy az amerikai biztonságpolitika talán legfontosabb 
pillérét alkotó NATO-t jelentősen bővített ék – a poszthidegháborús, a korábbiaknál is 
fokozott abb mértékben aszimmetrikus veszélyforrások olyan területeken jelentkeztek, 
amelyek nem tartoztak az Egyesült Államok autoritása alá. Ezek kezelésében egy ún. 
konceptuális szakadék5 keletkezett  az amerikaiak és több NATO-beli szövetségesük 
között ; az utóbbiak egyre kisebb jelentőséget tulajdonított ak a katonai eszközöknek 
(sok esetben szükségből), és úgy vélték, hogy a poszthidegháborús nemzetközi kör-
nyezetben jelentkező kihívásokat – a klímaváltozástól a transznacionális bűnözésen és 
kábítószer-kereskedelmen át a tömeges migrációig – nem lehet a hagyományos bizton-
ságpolitikai eszközökkel kezelni. E kérdésekben tulajdonképpen nincs is vita az USA 
és a fenti elveket valló szövetségesei között .

A probléma elsősorban a nemzetközi terrorizmust és a tömegpusztító fegyverek el-
terjedésének megakadályozását érinti – a négyévenként kiadott  amerikai nemzetbiz-
tonsági stratégiák következetesen ezeket, illetve ezek szinergiáit azonosítják a legjelen-
tősebb veszélyforrásként. A kérdésben Washingtonnal egyet nem értő szövetségesek 
álláspontja szerint az amerikaiak túlságosan statikusan („hidegháborús mentalitás-
sal”) gondolkodnak, amikor elsősorban a katonai válaszadásban látnak megoldást, 
vagy legalábbis nem zárják ki azt. Szerintük ugyanis ezek a kérdések társadalmi, gaz-
dasági, társadalmi, sőt, vallási és kulturális gyökerekre vezethetők vissza, amelyeket 
katonailag lehetetlen kezelni.

A Clinton-adminisztráció kezdetben hajlott  is arra, hogy a geopolitikát geoökonó-
miával váltsa fel. Ám végső soron a hegemónia ún. stratégiai hármasságát (triádját) 
próbálták minél teljesebben megvalósítani. A „lebeszélés” (dissuasion) lényegében az 
„elrett entés” politikailag korrektebb elnevezése volt, és a törekvés már önmagában 
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unilateralista jelleget öltött , illetve kett ős mércét jelentett , hiszen az Egyesült Államok a 
világ katonai hatalmának minél nagyobb részét kívánta monopolizálni, miközben má-
sokat fegyverzetcsökkentésre akart rávenni. A „biztosítás” (reassurance) azt az ígéretet 
hordozta, hogy ha nem próbálják globális hegemóniáját veszélyeztetni, akkor Amerika 
cserébe garantálja a biztonságot. Végül, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadá-
lyozása (nonproliferation) magában foglalta a fenti két elem lényegét: egyoldalú katonai 
előny az Egyesült Államok számára és biztonsági garanciák azoknak, akik ezt a helyze-
tet elfogadják.6 Ez a stratégiai triád végső soron egy paradigmaváltás lehetőségét is ma-
gában hordozta: a hidegháborús, ún. koalíciós hegemóniától az olyan, egyéni (singular) 
hegemónia felé, mint ami a Brit Birodalmat jellemezte a 19. század nagy részében.7

Intézményrendszer

Az Egyesült Államok a második világháborút követően egy olyan intézményrend-
szert alakított  ki a saját befolyási övezetében, amely ún. jótékony hegemón (benevolent 
hegemon) pozíciót biztosított  számára. Többen önellentmondásnak tartják a kifejezést: 
véleményük szerint a hegemónt éppen az jellemzi, hogy a saját érdekeinek megfelelően 
tudja alakítani, illetve ellenőrizni a nemzetközi rendet, s szükségszerű, hogy ezt más 
államok érdekeinek rovására tudja csak megtenni. E gondolat hátt erében a nemzetközi 
kapcsolatok realista felfogása található, amely szerint – röviden – a nemzetközi életben 
minden állam célja az érdekmaximalizálás. Továbbá, burkoltan, ez nulla összegű játé-
kot is jelent: egy állam csak mások rovására juthat erőforrásokhoz, stratégiai fontosságú 
területekhez stb. Mások viszont – elsősorban a liberális internacionalisták – úgy vélik, a 
nemzetközi életben nem szükségszerű az egymás rovására történő érdekérvényesítés; 
létezik win-win helyzet is, amelyben az érintett  felek egyaránt előnyökhöz jutnak.

A világtörténelem korábbi hegemónjai – a rómaiaktól a britekig – az alávetett  terüle-
tek és népek rovására szerzett , egyoldalú előnyökre törekedtek. A második világháború 
utáni amerikai újítás abban rejlett , hogy a nyilvánvaló saját hasznuk és kiváltságaik 
mellett , önkorlátozó módon lemondtak az (általuk ellenőrzött ) nemzetközi renden belül 
az egyoldalú előnyszerzésről, és a rendszeren belüli államoknak rendkívül nagyvonalú 
előnyöket biztosított ak – így pl. a legyőzött  Németországot és Japánt erős gazdasággal 
rendelkező parlamenti demokráciává alakított ák. Kicsit tágabb körben, Washington 
lehetővé tett e, segített e és szorgalmazta Nyugat-Európa gazdasági újjáépítését és in-
tegrációját. A folyamat „realista alkuja” abban rejlett , hogy az Egyesült Államok szál-
lított a az ún. kemény biztonsági garanciákat ezeknek az államoknak – azaz, közvetve, 
megakadályozta azt, hogy egyes korábbi nagyhatalmak bármely hatalmi dimenzióban 
potenciális vetélytársai lehessenek. (Ez a döntés most, amikor az Egyesült Államok glo-
bális hegemón szerepre aspirál – miközben a hatalom egyes, elsősorban gazdasági 
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elemei egyre szélesebb körben szóródnak, és nem szükségszerűen az USA szövetsége-
sei a folyamat nyertesei –, fékezően és hátráltatóan hat e törekvéseire.)

A „realista alku” megváltozott  formában tovább élt a hidegháború után is: az atlanti 
szövetség bővítése alapvetően e gondolat jegyében történt.8 Amíg azonban a hideghá-
ború éveiben – az alku részeként – az amerikaiak (egy-két esett ől eltekintve) nem tett ek 
komoly kísérletet a tehermegosztásra,9 az 1990-es években már az európai szövetsé-
gesek többsége (kivéve pl. az Egyesült Királyság és Franciaország) nem volt hajlandó 
a védelmi kiadásait növelni. Sőt, szinte egymással versengve csökkentett ék ez irányú 
költségeiket (ez nevezték „békeosztaléknak”). Ennek egyik alapvető oka a nyugat-
európai országok többségének megváltozott  veszélypercepciója volt: felfogásuk sze-
rint, a hidegháború vége óta, a hagyományos biztonsági fenyegetések gyengülésével a 
konvencionális katonai képességek értéke csökkent, és helyett ük az ún. puha hatalmi 
elemek kerülnek előtérbe a nemzetközi érintkezésben.10 Emiatt  ezek az államok inkább 
egy ún. liberális alkut szorgalmaztak, azaz a nemzetközi intézmények erősítését és a 
nemzetközi kapcsolatokban a multilateralizmus kizárólagosságát. Az eredmény, kissé 
paradox módon, a meglévő és fél évszázadon keresztül rendkívül hatékonynak bizo-
nyuló multilaterális fórum – a NATO – gyengülése volt. Az észak-atlanti szervezet szin-
te folyamatos válsága azonban más okokra is visszavezethető.

Elsőként a Szovjetunió, illetve a Varsói Szerződés felbomlását lehet említeni. A NATO 
– katonai szempontból – territoriális jellegű védelmi szövetségként jött  létre; egyértelmű, 
hogy a potenciális ellenség eltűnésével a szervezet misszióját meg kellett  változtatni. Az 
új célt a biztonság körének mind földrajzi, mind funkcionális szempontú kiszélesítése 
jelentett e. A „területen kívüli” (out of area) missziók a biztonság oszthatatlanságából 
indulnak ki, s az atlanti közösséget a NATO erői immár Közép-Ázsiában is védik. 
Sőt egyes amerikai stratégiai gondolkodók – köztük a jelenlegi NATO-nagykövetük, 
Ivo Daalder – már egy lehetséges „globális NATO-ról” írtak tanulmányokat.11 Az 
elképzelés szerint az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez csatlakozhatnának   az 
ázsiai és a csendes-óceáni térség demokratikus államai, így India, Japán, Ausztrália 
stb. Nagy vonalakban, Washington így egyetlen szervezetben egyesítené az 1950-es 
években kialakított  globális védelmi szövetségi rendszerét (ANZUS, SEATO, CENTO, 
NATO).

A NATO kezdett ől fogva értékalapú szervezet is volt (amennyiben a szabad piacgaz-
daságot, a parlamenti demokráciát, valamint az emberi és polgári jogokat védte egy 
totalitárius rendszerrel szemben), de míg a hidegháborúban ez a funkció szigorúan vé-
delmi jellegű volt, azt követően már off enzív jelleget is öltött . A Milosević-rezsim elleni 
ismételt fellépések, kiváltképpen 1999-ben, még a tételes nemzetközi jog megsértésével, 
illetve egyoldalú átértelmezésével is együtt  jártak. A „humanitárius beavatkozás” elve 
azonban annak a veszélyét is magában hordozza, hogy az Egyesült Államok elveszti a 
nemzetközi rendszerben megszerzett  dominanciájának (hegemóniájának) legitimitását, 
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hiszen a saját maga által (nagy részben a wilsoni elvekre) kiépített  nemzetközi intéz-
ményrendszer központi elemét (az ENSZ-et) és a második világháború után kialakított  
jogrendet kerülte meg. A jelek szerint, az amerikai adminisztrációk már sok esetben 
nyűgnek érzik ez utóbbit, és ismételten megpróbálnak egy új „alkut” tető alá hozni.

Ebben az új „alkuban” kulcsszerepet kapna a „demokrácia”. Az amerikaihoz hason-
ló politikai rendszerek létrehozásának kérdése már az Egyesült Államok megszületése 
óta a politikai, gazdasági és nemzetbiztonsági elitek napirendjén van. Ennek alapjában 
egy defenzív és egy off enzív lehetőségét különböztethetjük meg: az előbbi a példaadás 
erejében bízik, míg az utóbbi a demokrácia aktív terjesztését pártolja. Az aktív demok-
ráciaterjesztés viszont a vesztfáliai rend alapját, azaz az egyes államok belügyeibe való 
beavatkozás tilalmát kérdőjelezi meg. A hidegháború utáni amerikai kormányzatok, 
alapjában véve, a demokráciaexport, a „nemzetépítés” (nation-building) – helyesebben: 
államépítés – elvét vallott ák: Bill Clinton Szomáliában, Haitin és a Nyugat-Balkánon, 
George W. Bush Irakban és Afganisztánban, Barack Obama pedig Afganisztánban pró-
bálkozik ezzel a politikával. Az e beavatkozásokhoz szükséges nemzetközi intézmé-
nyi jóváhagyás vagy felhatalmazás, azaz a legitimitás azonban több esetben hiányzott . 
Ezzel az Egyesült Államok veszélyes ösvényre lépett , hiszen bármilyen politikai rend 
klasszikus központi dilemmája az, hogy miként lehet a nyers erőt/hatalmat legitim au-
toritássá alakítani.12 Ez a hidegháborúban önkorlátozással, a „részvényes” (stakeholder) 
hegemóniával, valamint a nemzetközi intézményekkel, írott  és íratlan jogokkal össz-
hangban való tevékenységgel sikerült. Azóta azonban az egyetlen hiteles külső kor-
látozó tényező eltűnt, a „részvényesek” egy része a „békeosztalékot” választott a, s a 
– jobb híján – neokonzervatívoknak nevezett  döntéshozók (és külső támogatóik) arra a 
következtetésre jutott ak, hogy a nemzetközi intézmények és a nemzetközi jog részben 
elavult, nem felel meg az új körülményeknek.

A Paul Wolfowitz, Richard Perle, William Kristol és mások nevével fémjelzett  cso-
port véleménye szerint sok, az Egyesült Államok nemzetbiztonságára veszélyt jelentő 
nem állami szereplő jelent meg, s ezekkel a hatalmi tényezőkkel a vesztfáliai – állami 
szuverenitásra épülő – rend nem tud mit kezdeni. Továbbá, a technológiai fejlődés lehe-
tővé tett e, hogy akár a tömegpusztító fegyverek is egyre szélesebb és ellenőrizhetetle-
nebb körben elterjedjenek; tehát az ENSZ Alapokmányának a kizárólag az önvédelmet 
elismerő paragrafusa elvesztett e az értelmét, illetve az „önvédelmet” olyan tágan kell 
értelmezni, amibe belefér a megelőző csapás is. Végül, úgy vélik, az Egyesült Államok 
döntései felett  nem gyakorolhatnak de facto vétójogot az ENSZ (illetve a Biztonsági Ta-
nács) nem demokratikusan megválasztott  vezetői (mert ők nem rendelkeznek megfele-
lő, a népfelségből következő legitimitással); törvényes döntéseket a nemzetközi életben 
is kizárólag legitim, demokratikusan választott  vezetők hozhatnak. Ennek megfelelő-
en, a csoport egyes tagjai lehetséges alternatívaként már – az ENSZ-et akár fel is váltó – 
demokratikus államok közösségéről kezdtek el beszélni.13
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A NATO immár közhelyszerűen sokat hangoztatott  és Lord Ismay-nek tulajdonított  
alapelve az amerikai vezetők számára a hidegháború után sem vesztett e el az aktua-
litását, noha a politikai korrektség miatt  ezt nem nagyon hangoztatják. Ám ett ől elte-
kintve, tény marad, hogy a NATO az egyetlen olyan formális szervezet, amely az Egye-
sült Államokat „európai” hatalommá is teszi. Egyértelmű, hogy Washington jelentős 
geopolitikai hátrányba kerülne, ha feladná itt eni pozícióit; a szervezet bővítése olyan 
közép- és kelet-európai államokkal, amelyek hallgatólagosan ugyancsak elfogadják az 
ismay-i aforizma igazságát, többek közt Washington európai jelenlétének az erősítését 
is jelentik. (Ez az Egyesült Államok és a régió országai között i „realista alku”.)

Németország (és Japán) „feltartóztatása” is része volt a hidegháborús amerikai nagy 
stratégiának; ezt a célt szolgálta a két ország erőteljes denacionalizálása – katonailag, 
gazdaságilag, politikailag, sőt, kulturálisan is. Ez a törekvés nem vesztett  érvényéből 
ma sem: így, például, továbbra is az amerikai nukleáris védőernyő garantálja, végső 
elemzésben, a két ország biztonságát.

Végül, Oroszország (és Kína) ugyancsak az amerikai feltartóztatási politika tárgya: 
esetükben azonban Washington célja annak megakadályozása, hogy akár globális, 
akár regionális versenytársaivá váljanak. Irányukban azonban annyit változott  az ame-
rikai stratégia, hogy egyes területeken elmozdult a „német” vagy „japán” megoldás 
felé: azaz Moszkva és Peking világkereskedelmi szervezeti (WTO) tagságának támoga-
tásával a globális szabadkereskedelmi rendszeren belül próbálja – legalábbis bizonyos 
mértékben – ellenőrizni és egy „nyitott ” társadalom felé orientálni ezeket a még mindig 
többé-kevésbé zárt társadalmakat.14 Sőt, 2009-ben Washington „stratégiai biztosítást” 
(strategic reassurance) ajánlott  fel Pekingnek. Ez annyit jelent, hogy az Egyesült Államok 
nem próbálja meggátolni Kína globális nagyhatalommá emelkedését, ennek fejében vi-
szont azt várja a kínaiaktól, hogy „biztosítsák” a nemzetközi élet szereplőit, hogy nem 
fognak fenyegetően fellépni ellenük, és „felelősségteljes” magatartást tanúsítsanak, 
azaz vegyék ki részüket a nemzetközi rendet veszélyeztető kihívások kezelésében – a 
nemzetközi terrorizmustól egészen a klímaváltozásig.15

Washington számára viszont akár középtávon (15–20 év), de hosszú távon minden-
képpen gondot fog jelenteni, hogy a fenti célok némelyike egymással ellentmondásba 
kerülhet. Például: Oroszország demokratizálása, „nyitott  társadalommá” válása csök-
kentheti a Moszkvával szemben még mindig sok helyen meglévő európai ellenérzést, 
aminek egyik következménye az lehet, hogy még erőteljesebben fogják megkérdője-
lezni az amerikai (katonai) jelenlétet a kontinensen. Más szavakkal: a NATO belülről 
omolhat össze (imploding). Ugyanakkor az is a lehetséges forgatókönyvek közé tartozik 
(s már vannak is arra utaló jelek), hogy egy túlságosan meghitt nek tekintett  német–
orosz együtt működés fájdalmas történelmi emlékeket idéz fel Közép- és Kelet-Euró-
pában, és lehet, hogy a térség országai – realista alapon – az Egyesült Államokban 
keresnek ellensúlyt a tandemmel szemben. Ez esetben a NATO-n belül egy (cooperi 



2011. ősz 23

Az unipoláris rend menedzselése

terminológiával élve) modern és posztmodern szárny alakulhat ki, ami – végső elem-
zésben – ugyancsak a szervezet gyengüléséhez vagy megszűnéséhez vezethet.

Washington, a jelek szerint, az „előremenekülés” stratégiáját választott a a NATO 
megmentése érdekében: új missziókkal és új, Európát fenyegető veszélyekkel próbálja a 
szervezet katonai létjogosultságát igazolni. A „katonai” oldalt azért kell hangsúlyozni, 
mert a NATO jelentett e „alku” része az is, hogy a szervezethez való tartozás gazdasági, 
politikai és társadalmi stabilitási garanciát is jelent, ami a tagországok külső és belső 
kiterjesztett  biztonságának egyik alapeleme. Az érem másik oldala, végső elemzésben, 
a hidegháborús „jótékony hegemónia” továbbélése, amennyiben az Egyesült Államok 
által uralt liberális nemzetközi rend jelentett e kötelék számos előnnyel jár a résztvevők 
számára.

A második világháborút követően az unilateralizmus – amely a köztársaság meg-
születése óta elméletileg és gyakorlatilag is jelen volt az amerikai külpolitikai gondol-
kodásban (a „kivételesség” eszméje magában hordozta a maga fölött  más erkölcsi/po-
litikai hatalom el nem ismerésének magvát is) – biztonságpolitikai téren, a „realista 
alku” nem szándékolt eredményeként, fokozatosan és szinte észrevétlenül megerősö-
dött . Az amerikai biztonsági ernyő kezdett ől fogva „képesség-szakadékot” (capability 
gap) eredményezett  a NATO-ban, amely – a NATO-tagországokat általában nézve – az 
évek folyamán inkább nőtt , semmint csökkent.16 A képességbeli különbségeket aztán 
tovább növelte a már többször említett  „békeosztalék” kivétele Európában, s a nyugat-
balkáni konfl iktusban mindez a gyakorlatban is megnyilvánult.

Az ott  szerzett  tapasztalatok alapján – melyek nem szorítkoztak kizárólag a tech-
nológiai különbségekre, hanem hadvezetési, hírszerzési és egyéb területeket is felölel-
tek – az amerikaiak 2001-ben, Afganisztánban már inkább egyedül léptek fel – annak 
ellenére, hogy a tagállamok az V. cikkely (kollektív védelem) alapján felajánlott ák a 
segítségüket. Ráadásul, az akkori politikai vezetés az atlanti szövetség alapját képező 
elvet megfordítva, a misszióból kiindulva határozta meg a szövetségesek körét, és a 
NATO-t „szerszámosládának” használva, a multilaterális intézményt bizonyos mérték-
ben bilateralizálta.

Ezt a politikai hibát később korrigálta George W. Bush adminisztrációja, amikor több 
tucatnyi – nem csupán NATO-tag, de minden esetben demokratikus – ország (akár 
csak jelképes) jelenlétét is fontosnak találta és szorgalmazta. A lépésben több üzenet is 
megfogalmazódott . A legfontosabb az volt, hogy az Egyesült Államok katonailag, po-
litikailag és erkölcsileg túlterjeszkedett , és a Pax Americana helyett  egy Pax Democraticát 
szeretett  volna megteremteni. De az a felismerés is benne rejlett , hogy az „amerikai 
álom” korlátozott  vonzerővel rendelkezik a muzulmán világban – s nagy a valószínű-
sége, hogy a nyugati típusú demokrácia szintén hasonló sorsra jut. Afganisztán és Irak 
elsősorban ezért fontos Washingtonnak: ha kudarcot vall, a demokratikus hegemónia 
fog vereséget szenvedni, s ennek mélyre ható következményei lehetnek – nem csupán 
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az Egyesült Államok, hanem a hegemóniája alatt  élő többi állam számára is. Ha kritikát 
fogalmazunk meg az utóbbi két évtized amerikai politikai vezetésével szemben, akkor, 
többek közt, azt a hibás számítást említhetjük meg, hogy épp a legnehezebb terepek 
egyikén próbálta (és próbálja még most is) a demokráciát és a nyugati értelemben vett  
társadalomépítést demonstrálni.

A katonai képességek terén megmutatkozó abszolút amerikai fölény nem csupán a 
NATO-n belül okozhat hosszabb távon feszültséget, de alapvetően érintheti Washing-
ton globális hegemonikus politikáját is. A jelenséget a szakirodalom „a hegemónra le-
selkedő kísértésnek” nevezi. Hátt erében elsősorban a hidegháborús vetélytárs végzetes 
meggyengülése áll: a Szovjetunió lényegében „egydimenziós” hatalom volt, de ez a 
dimenzió éppen a katonai volt. A Szovjetunió széthullása után Oroszország védelmi 
kiadásai a korábbiak töredékére estek vissza, de a költségek mellett  egyéb, komoly 
problémákkal is szembekerült a jelcini vezetés; a hadsereg gyengeségét a Csecsenföl-
dön kirobbant háború hozta felszínre.17

Másodszor, az Egyesült Államok észrevehetően vesztett  korábbi gazdasági, vala-
mint „puha” hatalmából is, s így felértékelődött  az a hatalmi elem, ahol viszont növelte 
az előnyét, s ez a katonai dimenzió.

Harmadszor, úgy tűnt (és tűnik), hogy az Egyesült Államoknak sikerül elkerülnie a 
„birodalmakra” leselkedő egyik csapdát: azt, hogy a globális pozíciók fenntartásához 
szükséges katonai költségek olyan magasra nőnek, hogy létfontosságú forrásokat von-
nak el a belső gazdasági és társadalmi programoktól. Az amerikai védelmi kiadások a 
hidegháború után fokozatosan csökkentek, s jelenleg a brutt ó össznemzeti jövedelem 
nagyjából négy-öt százalékát teszik ki (a hidegháború alatt  ez az arány időnként a tíz 
százalékot is elérte); de így is az egész világ katonai célú pénzügyi ráfordításainak kö-
zel felét a Pentagon mondhatja magáénak. Azaz a jelenlegi védelmi kiadások szintjét 
minden káros költségvetési hatás nélkül fent tudja tartani.18

Negyedszer, mivel a hidegháború utáni éveket aszimmetrikus kihívások jellemzik, 
Washington (katonai túlerejének tudatában) hajlamosabb külföldi fegyveres akciókba 
belevágni, mint korábban. Ennek viszont megvan a maga paradoxonja: a túlnyomó/
nyomasztó erőt/erőfölényt (preponderant power) Washingtonban, a jelek szerint, időn-
ként összetévesztik a befolyással. Ez utóbbit azonban a túlzott an gyakori katonai erő-
bevetés éppenséggel csökkent az érintett  térségekben,19 de másutt  is: George W. Bush 
elnökségének nagyobbik részében a világbékére legveszélyesebb országként az euró-
paiak többsége az Egyesült Államokat jelölte meg. A preponderant power és annak túl 
gyakori alkalmazása – a közvélemény negatív reakciójának kiváltása mellett  – felgyor-
síthatja a potenciális vetélytársaknak az Egyesült Államokat ellensúlyozni kívánó po-
litikáját is. Ennek megnyilvánulási formájaként értékelhetők a kínaiak törekvései egy 
ultramodern, mélytengeri haditengerészet kifejlesztésére, Peking látványos gazdasági 
térnyerése Európában, Afrikában és Latin-Amerikában, vagy Moszkva célzott  fegyver-



2011. ősz 25

Az unipoláris rend menedzselése

eladásai (Venezuelától Iránig), valamint Kína és Oroszország politikai és diplomáciai 
ellensúlyozó szereplése olyan nemzetközi fórumokon, mint például az ENSZ BT. Elmé-
letileg itt  az amerikaiak „túljátszhatják” a kezükben lévő erős kártyákat: a számukra 
kedvező hegemonikus stabilitás helyett  egy instabilabb, több hatalmi központt al ren-
delkező világ felé tolhatják el a nemzetközi kapcsolatokat.

Washington hegemóniáját azonban, a jelek szerint, a hidegháború óta – az 1990-
es évek elejének egy rövid időszakától eltekintve – sem Oroszország, sem Kína nem 
kívánja elfogadni. Az Egyesült Államok vezetői nagyjából 2003-ig úgy vélték, nincs 
szükségük jelentősebb partnerekre a világrend menedzselésében és fenntartásában. 
A jelcini, viszonylag simulékony és együtt működő Oroszországgal legkésőbb 1999-ben, 
az ENSZ megkerülésével indított , Szerbia elleni légi csapásokkal tudatt ák, hogy BT-tag-
sága nem sokat ér; hasonló volt az üzenet Kína számára is, s azt a véletlenül (vagy nem 
véletlenül) lebombázott  belgrádi kínai nagykövetség épületével nyomatékosított ák.

Nagyjából erre az időpontra tehető, hogy az oroszok feladták a belül is sokat táma-
dott , nem túl markáns törekvésüket, hogy a „nyugati” világhoz csatlakozzanak, átvéve 
annak politikai, gazdasági stb. normáit. Ezzel Oroszország s – kisebb mértékben – a to-
vábbra is a maga útját járó Kína csalódást okozott  az amerikai liberális demokratáknak, 
akik hisznek abban, hogy a liberális normák, intézmények és a kölcsönös gazdasági 
függésen alapuló kapcsolatok rendelkeznek annyi vonzerővel, hogy a feltörekvő orszá-
gok belátják: előnyösebb számukra a „klubon” belül, semmint azon kívül lenni. E tényezők 
viszont végül hatástalanul peregtek le az oroszokról és a kínaiakról: mindkett en osztják 
azt a véleményt, hogy a liberális demokrácia ezen att ribútumai nem szükségesek szá-
mukra, s nincs szükségük a nyugati biztonsági garanciákra sem. Miután nem kívántak 
a „klubhoz” csatlakozni, ugyanakkor nem volt (és most sincs) elegendő erejük a hege-
món visszaszorítására sem, a harmadik lehetséges megoldás mellett  döntött ek: az ame-
rikai hegemónia alapját képező liberális nemzetközi renden kívül maradva, alternatív 
saját szervezeteket hívnak életre. Így született  meg a Független Államok Szövetsége, a 
Shanghaji Ötök, majd a Shanghaji Együtt működés Szervezete. Deklarált céljaik között  
találjuk a terrorizmus elleni küzdelmet, a szélsőségekkel szembeni harcot, valamint a 
szeparatizmus elutasítását. Sőt, Vlagyimir Putyin akkori orosz elnök a német Bundes-
tagban 2001. szeptemberben elmondott  beszédében egyenesen elégtelennek nevezte a 
létező biztonsági struktúrákat, és az új fenyegetések kezelésére egyfajta nagyhatalmi 
„koncertet” ajánlott  – azaz a liberális világrend helyett  visszatérést a vesztfáliai rend-
szerhez,20 az állami szuverenitáson, a belügyekbe való be nem avatkozáson és a területi 
sérthetetlenségen alapuló nemzetközi rendhez.
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Gazdaság

„Az amerikai hatalom alapja, végső elemzésben, az Egyesült Államok gazdaságának 
relatív elsőbbsége” – szögezte le Robert A. Pape egyik tanulmányában.21 Az USA hatal-
mi pozícióinak viszonylagos gyengülése talán legkézzelfoghatóbban a gazdaság terén 
ment végbe. Ha a világ ipari össztermelésének arányában vizsgáljuk az amerikaiak 
helyzetét, akkor akár drámai csökkenésről is beszélhetünk, hiszen közvetlenül a máso-
dik világháború után majdnem minden második terméken a Made in USA volt látható, 
míg napjainkban már csak nagyjából minden ötödiken (igaz, az 1990-es években Ame-
rika átmenetileg növelte a részesedését). Ráadásul, Washington legszorosabb szövetsé-
geseit is számításba véve, az ipari termelésben a „nyugati világ” aránya, ha nem is ilyen 
mértékben, de erőteljesen csökkent. A nyertesek döntő többsége Ázsiában található, de 
egyes latin-amerikai (pl. Brazília) vagy közel-keleti államok is komoly haladást értek el 
gazdasági téren. A tendencia okait röviden az alábbiakban lehet összefoglalni.

A második világháború során Németország és Japán totális vereséget szenvedett  és 
gyakorlatilag amerikai protektorátussá vált. A győztes nagyhatalmak és potenciális 
gazdasági versenytársak közül az Egyesült Királyság és Franciaország végzetesen meg-
gyengült, és az 1945-öt követő két évtizedben gyakorlatilag teljesen elvesztett e a koráb-
bi nagyhatalmi státusát biztosító gyarmatbirodalmát. A Szovjetunió szinte felmérhetet-
len emberi és anyagi károkat szenvedett  a háború alatt ; a kommunizmus pedig olyan 
torz, egydimenziós hatalommá változtatt a az országot, hogy az gazdaságilag soha nem 
volt képes a potenciális erőforrásait megfelelő mértékben kihasználni és az Egyesült 
Államok számára komoly gazdasági vetélytárssá előlépni. A hidegháborús amerikai 
hegemóniának szerves részét jelentő „realista alku” egyik mellékterméke azonban az 
amerikai érdekszférába tartozó nagyhatalmak (mindenekelőtt  Németország és Japán) 
gazdasági talpra állítása, rekonstrukciója, majd intenzív felfutt atása volt. Ennek ered-
ményeként a 20. század utolsó évtizedeire mindkét ország gazdasági nagyhatalommá 
vált és hozzájárult az amerikai gazdasági pozíciók viszonylagos gyengüléséhez. Azaz 
a „jótékony hegemón” politika hosszabb távon segített  globális gazdasági konkurenciát 
teremteni az Egyesült Államoknak.

Másodszor, különösen a hidegháború végével (ami lényegében a 20. századot jellemző 
világnézeti konfl iktusok és korlátozások végét is jelentett e) a jelentős emberi és anyagi 
potenciállal rendelkező, de azokat – jórészt ideológiai okokból – korábban kiaknázni 
nem tudó államok gazdasági téren ugrásszerű fejlődésbe kezdtek. Természetesen, 
ebben az összefüggésben elsősorban Kínát kell megemlíteni: a Teng Hsziao-ping 
nevével fémjelzett  pragmatikus gazdaságirányítás22 évtizede két számjegyű növekedést 
produkált, és az országot rövid idő alatt  felhozta az Egyesült Államok és Japán mögé 
(egyes vélemények szerint már meg is előzte távol-keleti versenytársát). De ritkán 
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tapasztalható, látványos gazdasági sikereket értek el az ázsiai „kistigrisek” (Tajvan, 
Dél-Korea, Hong Kong, Szingapúr) is.

Az amerikai hegemónia szempontjából három, potenciálisan veszélyes tényező hú-
zódik meg e tények mögött . Az egyik nyilvánvaló: a világ ipari össztermelésében az 
Egyesült Államok relatív részesedése fokozatosan csökken, azaz a gazdasági hatalom 
egyre több szereplő között  oszlik meg. A másik intő jel az, hogy e verseny nyertesei 
(szinte kivétel nélkül) az amerikai hegemónia alá nem tartozó államok, illetve térségek. 
S végül, az USA hegemonikus hatalmának gazdasági alapja a nyitott , liberális piacgaz-
daság, amelyről a 19. század második felétől a 20. század végéig úgy tűnt, hogy az a leg-
hatékonyabb gazdasági rendszer. Az amerikai „életforma” egyik legfőbb exportcikke e 
gazdaságfi lozófi a terjesztése volt. Kína, Dél-Korea és Délkelet-Ázsia többi említett  vagy 
nem említett , komoly gazdasági növekedést elérő országának döntő többsége azonban 
egyfajta liberális-etatista-protekcionista gazdaságpolitikát folytat(ott ), s vonzó alterna-
tívát kínál számos más, feltörekvő állam számára. Egyes szakértők egyenesen már az 
ún. washingtoni konszenzus végéről és egy „pekingi konszenzus” eljöveteléről beszél-
nek, amelyben az állami szereplők sokkal nagyobb szerepet kapnak, mind a belső gaz-
dasági folyamatokban (államkapitalizmus), mind a nemzetközi gazdasági és pénzügyi 
transzakciókban.23 Azaz az Egyesült Államok, újfent paradox módon, legfőbb hideghá-
borús ellenfele ideológiájának kiútt alanságát és gyengeségeit demonstrálva utat nyitott  
egy olyan pragmatikus ideológia előretörésének, amely sokkal komolyabb veszélyt je-
lenthet gazdaságfi lozófi ájára, mint a merev, ortodox kommunista eszme.

A fentiekhez mindenképpen hozzá kell tenni, hogy az ázsiai országok egy része által 
produkált „gazdasági csoda” hátt erében ott  volt (és van) az Egyesült Államokkal kö-
tött , hallgatólagos „realista alku”: Washington biztosítja ezeknek az országoknak a szá-
mukra létfontosságú nyersanyagok egy részéhez (így a közel-keleti olajhoz) való szabad 
hozzájutást, másrészt az olyan jelentős kereskedelmi útvonalak biztonságát, mint pél-
dául a Malakka-szoros. Részben ezzel magyarázható, miért hajlandók ezek az államok 
nagy összegekkel fi nanszírozni az amerikai ikerdefi citet és a lakosság nagy részének 
a lehetőségeken felüli fogyasztását. Ugyanakkor egy „realista alku” fi gyelhető meg 
elsősorban Kína és gazdasági terjeszkedésének célországai viszonyában is. Amíg az 
Egyesült Államok a gazdasági kapcsolatokat sok esetben arra (is) megpróbálja felhasz-
nálni, hogy azok révén megváltoztassa az adott  állam politikai, gazdasági és társadal-
mi struktúráit, azaz komplex államépítést hajtson végre – egy nyugati típusú liberális 
piacgazdaságot és arra épülő politikai intézményrendszert alakítson ki –, addig Kína 
(a klasszikus realista felfogás szellemében) nem avatkozik a belső viszonyokba.24

Harmadszor: az, hogy a technológia és a tudás szinte „valódi időben”, globális ter-
jedhet a „lapos Földön”, az Egyesült Államok és a fejlett  ipari társadalmak sok korábbi 
előnyét eltüntett e.25 Ráadásul, ezek az országok a nagyarányú technológiai transzfe-
rekkel (amire az egyik legjobb példa Japán) az évek során olyan versenytársakat 
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teremtett ek, amelyek aztán idővel már a saját gazdasági pozícióikat is veszélyeztett ék. 
Az amerikai autó- vagy elektronikai ipar szolgáltatja az egyik legjobb példát e folya-
matra. A gazdaságuk egyik pillérét alkotó három autóipari vállalat (General Motors, 
Ford, Chrysler) részesedése fokozatosan csökkent az utóbbi évtizedekben, s a nyertesek 
döntően a japán autógyártók voltak. A személyi számítógépek őshazájának tekintett  
Egyesült Államok évekkel ezelőtt  feladta e szerepét, s Kína lépett  a helyébe. A nukle-
áris- és az űrtechnológia területén Kína és India ugyancsak nagy lépést tett  abba az 
irányba, hogy behozza korábbi, jelentős lemaradását.

Negyedszer, az Egyesült Államok által a második világháború után – a saját be-
folyási övezetében – létrehozott  liberális gazdasági rend intézményei sem működnek 
már olyan hatásfokkal, mint tett ék azt a hidegháború alatt . A Brett on Woods-i rendszer 
egyik alapját képező oszlopot, az amerikai dollárnak a többi valutához viszonyított  rög-
zített  árfolyamát már Richard M. Nixon „kiütött e” 1971-ben, amikor elkezdte az ameri-
kai fi zetőeszközt „lebegtetni”. A dollár ugyan még mindig az első számú tartalékvaluta 
a világon, de az euró megjelenésével és megerősödésével bizonyos pozícióvesztést volt 
kénytelen elkönyvelni. A korábban elképzelhetetlen magasságokba szökött  ikerdefi cit 
(főleg az amerikai államadósság felfutása) miatt  a dollár részben csak a poszthideghá-
borús „kölcsönösen biztosított  megsemmisítés” miatt  őrzi kiváltságos helyét a nemzet-
közi pénzügyi életben.26 Ám az amerikai pénzügyi pozíciókat elsősorban nem a magas 
ikerdefi cit gyengíti, hanem a külső eladósodott ság nagy mértéke – azaz a liberális vi-
lágrendre irányuló törekvéseket egyrészt a megfelelő források, másrészt a külső, nagy 
részben az amerikai hegemónián kívül eső (kínai és közel-keleti) hitelezők érdekeinek 
és értékrendjének a fokozott abb fi gyelembevétele gyengíti.

Ötödször, az ún. Brett on Woods-i pénzügyi rendszer intézményi alapját alkotó két 
szervezet, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(Világbank) helyzete is megrendült. Mindkett őben meghatározó részesedése van az 
Egyesült Államoknak, így, gyakorlatilag, az amerikai külgazdasági politika meghatáro-
zó elemei olyan „tisztán” amerikai szervezetekkel együtt , mint például az Export-Import 
Bank. Az elsősorban a Nemzetközi Valutaalap által képviselt (neo)liberális gazdaságpo-
litika kevés helyen váltott a be a hozzá fűzött  reményeket (Chile kivételt jelenthet); sőt, az 
ortodox monetarista szemlélet, amely egy adott  ország gazdasági életét szinte kizárólag 
pénzügyi szempontok alapján ítéli meg, egyre több helyen ellenállást vált(ott ) ki. A követ-
kezmények között  szerepel a liberális piacgazdaságtól egy államkapitalista modell felé 
való elfordulás, politikai síkon pedig a (főleg az ún. fejlődő világban erősödő) kiábrándu-
lás ezekből a szervezetekből – mindez gyengíti az Egyesült Államok ún. puha hatalmát 
is. Ugyanakkor, az óriási méretű amerikai kereskedelmi defi citek során az elsősorban 
ázsiai és közel-keleti hitelezők kezén felhalmozódott  összegek csábító alternatívát kínál-
nak a nehéz gazdasági helyzetbe került államok számára, hogy erről a pénzpiacról, s ne a 
Világbankon vagy az IMF-en keresztül fi nanszírozzák a gazdaságuk talpra állítását célzó 
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programjaikat. A két, washingtoni székhelyű szervezet a 2000-es évek elején egyébként 
komoly identitásválságba került, s csak a 2008-as gazdasági válság lehelt új életet beléjük.

Hatodszor, a liberális (gazdasági) rend intézményi hátt erének fontos alkotóelemei a 
különböző szabadkereskedelmi szervezetek, illetve megállapodások. Az elképzelt hi-
erarchia csúcsán, természetesen, a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) áll, azaz egy 
liberalizált globális kereskedelem keretét adó intézmény. Az Egyesült Államok – mint 
a gazdaságilag még mindig legerősebb állam – érdeke (akárcsak Nagy-Britanniáé volt 
a 19. században) a szabad kereskedelem előmozdítása, de ezen túlmenően az is, hogy a 
szervezetben résztvevő tagok „liberalizálása” ne álljon meg itt , hanem más – politikai 
és társadalmi – térre is kiterjedjen. Washington részben ezért is szorgalmazza a rend-
szeren kívül eső két legjelentősebb hatalom, Kína és Oroszország tagságát – ami Peking 
és Moszkva eddigi etatista és protekcionista gazdaságpolitikáját veszélyeztetné.

Oroszország az 1990-es évek elején még erőfeszítéseket tett  arra, hogy az olyan liberális vi-
lágkereskedelmi szervezetekhez csatlakozzon, mint a General Agreement on Tariff s and Trade 
(GATT), az IMF és a G7. De először 1994-ben, a NATO bővítésének bejelentéséből, aztán a 
Szerbia elleni, 1999-es NATO-fellépésből Moszkva – alighanem helyesen – azt a következte-
tést vonta le, hogy persona non grata az Egyesült Államok vezett e liberális világrendben. Azt 
ezt követő években saját gazdasági övezetének tágítására tett  erőfeszítéseket; 2010. július 
1-jén megszületett  az Eurázsiai Gazdasági Közösség (Oroszország, Belarusz, Kazahsztán, 
Tádzsikisztán és Kirgizisztán vámuniója). Míg e szervezetben kizárólag volt szovjet tagál-
lamok kaptak helyet, a Fekete-tengeri Gazdasági Együtt működési Szervezet (Oroszország, 
Görögország, Örményország, Törökország, Grúzia, Bulgária, Románia, Moldova és Ukraj-
na) az euroatlanti közösséghez tartozó néhány államot is magában foglal. (Az, hogy e szer-
vezetek mennyire lesznek életképesek és mennyire csak formálisak, más kérdés.)

A kínaiak korábban sem törekedtek arra, hogy ebbe a rendbe betagozódjanak: 1996-ot 
követően pedig Oroszországgal és több közép-ázsiai állammal (Kazahsztánnal, Kirgí-
ziával és Tádzsikisztánnal) együtt  megalapított a a Shanghaji Ötöket (amelyhez később 
Üzbegisztán is csatlakozott ), majd 2001-ben a Shanghaji Együtt működési Szervezetet). 
2004 óta pedig tudatosan kiemeli a „washingtoni konszenzus” és az ún. pekingi kon-
szenzus között i eltéréseket: az utóbbi abból indul ki, hogy a nemzeti feltételek és körül-
mények határozzák meg egy ország gazdaságpolitikáját, és Kína – ezzel összhangban –  
a külföldi (gazdasági) segélyeket feltételek nélkül folyósítja a különböző országoknak.

Oroszország és Kína egyre nagyobb gyakorisággal egyeztetnek stratégiai kérdések-
ben más, az Egyesült Államok uralta gazdasági renddel nem teljesen elégedett , feltö-
rekvő hatalmakkal; a nemzetközi életben egyre többet szerepel a BRIC együtt műkö-
dés, azaz Brazília, Oroszország, India és Kína egyes kérdésekre vonatkozó, informális 
kooperációja). Az amerikaiak a világkereskedelmi szervezet mellett  szorgalmazzák a 
regionális szabadkereskedelmi társulásokat (például: NAFTA) és a hasonló természetű 
kétoldalú megállapodásokat is (pl. Dél-Koreával).
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„Puha hatalom”

A hidegháború egyik fő frontja a liberális demokrácia és a kommunizmus között i ide-
ológiai küzdelem volt. Ebben – a nemzetközi kapcsolatok szakirodalmában legalábbis 
Joseph. S. Nye munkássága nyomán polgárjogot nyert kifejezéssel élve – az ún. puha 
hatalom eszközeivel harcoltak a szembenálló felek az emberek „szívéért és eszéért” 
(hearts and minds). Egy ország külpolitikáját nagy részben a nemzeti identitás hatá-
rozza meg; az amerikai nemzeti identitás kezdett ől fogva rendelkezett  egy burkolt 
hegemonista elemmel. A „kivételesség” eszméje, a „kiválasztott ság” érzése, a missziós 
tudat, az amerikai politikai intézmények és az amerikai államforma felsőbbrendűségé-
nek tudata Thomas Jeff ersontól Abraham Lincolnon át George W. Bushig, különböző 
mértékben, de egyaránt megjelent. A dilemma mindössze az volt, hogy az Egyesült Ál-
lamok külpolitikája aktívan próbáljon-e érvényt szerezni ezeknek az eszméknek, vagy 
mindössze a példaadás erejével éljen. A hegemóniához szükség van egy ún. használha-
tó múltra és megfelelő mítoszokra is.27 Így Amerika a bőség, a korlátlan lehetőségek és 
a szabadság hazájaként jelenik meg a legtöbb narratívában. Mítoszaik egyik legerősebb 
eleme az ún. Frontier eszme.28 Az amerikai történelem egyik olvasata a frontier állandó 
és szakadatlan kiterjesztése: kezdetben Észak-Amerikában, aztán Latin-Amerikában, 
a Csendes-óceán térségében, az Atlanti-térségben, majd globálisan, s ezen túllépve, az 
1960-as évektől kezdődően immár az űrben is. Az amerikai űrprogramot, s azon belül 
a Holdra való eljutást jelentős erőforrásokkal támogató John F. Kennedy nem véletle-
nül nevezte el politikai programját New Frontiernek (bár azon elsősorban belpolitikai 
terveit értett e). Az űrverseny nem csupán technológiai vagy presztízsküzdelem volt az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió között ; az amerikaiak számára az elsőség kérdése 
nemzeti identitásuk lényegét érintett e.29

A frontier eszme eredeti formájában a civilizáció terjesztését jelentett e. Ezt a funk-
cióját később sem vesztett e el; az Woodrow Wilson óta mindenekelőtt  a demokrácia 
terjesztésének köntösében jelenik meg. Maga Wilson elnök az Egyesült Államok „hát-
országában”, a karib-tengeri térségben igyekezett  a gyakorlatba is átültetni a demokrá-
cia-export és az azzal együtt  járó „jó kormányzás” (good governance) liberális interna-
cionalista programját. A második világháborút követően Németország és Japán vált e 
törekvések fő terepévé, a hidegháború lezárása után ismét a karibi térség (Haiti), majd 
a Bush-adminisztráció alatt  a tágabb értelemben vett  Közel- és Közép-Kelet.

A hidegháború alatt  az Egyesült Államok az emberi szabadságjogokat, a szabad pi-
acgazdaságot és a parlamenti demokráciát a kommunizmussal szemben védelmezte; 
a Szovjetunió összeomlása után a kommunizmus helyett  a nemzetközi terrorizmus 
lett  „a másik”. Washington hegemóniáját a nem kommunista uralom alatt  élő orszá-
gok nagy része a hidegháború alatt  azért fogadta el, mert úgy látt ák, a kommunista 
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eszmék egzisztenciális fenyegetést jelentenek számukra. Azóta viszont azért is övezi 
egyre erősebb szkepszis az amerikai hegemóniát még a szövetségesek körében is, mert 
a nemzetközi terrorizmus szellemi hátt erének központi elemét képező radikális isz-
lámot közel sem tartják olyan sokan egzisztenciális kihívásnak, mint annak idején a 
kommunizmust.30 Az ugyanis univerzalizmusra tartott  igényt, míg a radikális iszlám 
befolyása és vonzereje nagyon is jól behatárolt földrajzi térségben jelentkezik. E tér-
ségben azonban az iszlám – hol mérsékeltebb, hol radikálisabb változata – hegemoni-
kus szerepet játszik, s áthatja a politikai élett ől kezdve, a társadalmi viszonyokon át az 
egyéni és közösségi jogokig az élet minden területét. Ráadásul, az iszlám társadalmak 
többségének „használható múltjában” a Nyugat elleni küzdelem központi helyet fog-
lal el, ily módon a Washington által elsősorban 2001. szeptember 11-e után erőltetett  
demokrácia-export a helyi társadalmak identitását közvetlenül érintett e. Az amerikai 
hegemónia kiterjesztésének kísérlete ezekre a társadalmakra elsősorban ilyen, tágabb 
értelemben vett  kulturális és önazonossági kérdések miatt  vallott  eddig kudarcot – és a 
jövőben sem várható gyökeres változás ezen a téren.

A hidegháborút a „nyitott  társadalmak” nyerték meg a „zárt” társadalmak ellen. 
Francis Fukuyama híres jövendölésével szemben azonban a liberális demokrácia globá-
lis győzelme nem következett  be. A kommunizmus csak egy volt a liberális demokrácia 
rendszerével szemben felsorakozó alternatívák közül; az orosz „szuverén demokrácia”, 
a kínai típusú „kommunista kapitalizmus” vagy az ázsiai országok egy részének (pl. 
Dél-Korea, Tajvan, Szingapúr) sikeres „államkapitalista” szisztémái, illetve az iszlám 
országoknak a nyugati értékrendtől eltérő normákra épülő társadalma – mind potenci-
ális versenytársat jelent az amerikai modellel szemben.

Az amerikai hegemónia a „nyitott  társadalom” jelentett e egyéni érvényesülési lehe-
tőségekkel, az emberi és polgári jogok széles körű biztosításával, valamint a különbö-
ző szabadságjogokkal (a szólás- és sajtószabadságtól a vallási tolerancián keresztül az 
igazságszolgáltatásban az ártatlanság vélelméig) jelentős támogatást kapott  mind a sa-
ját közvéleményében, mind a hegemóniának „alávetett ” országokban. Ezt az előnyt ve-
szélyeztett e a 2001. szeptember 11-i támadásokat követően a Bush-adminisztráció által 
bevezetett  belbiztonsági intézkedéssorozat, valamint a nemzetközi írott  és íratlan jogok 
(például: a foglyokkal szembeni bánásmódot előíró jogszabályok) ismételt megszegése. 
Thomas L. Friedman helyesen mutat rá a Világkereskedelmi Központ közelébe terve-
zett  mecset körüli vitában, hogy ha „olyan ország vagyunk, amely még a 9/11 helyszíne 
mellett i mecsetet is eltűri”, akkor a befogadás és nyitott ság rendkívül hatékony üze-
netét küldjük a világnak.31 Majd így folytatja: „Megdöbbentő lehet más országoknak. 
De sohasem tudhatjuk, ki hallja meg az üzenetet és ismeri be: „Milyen fi gyelemremél-
tó ország! Abban az olvasztótégelyben akarok élni, még akkor is, ha tejes dobozokból 
összetákolt csónakon kell odajutnom. És ameddig ez történik, addig a Szilikon-völgy 
Szilikon-völgy marad, Hollywood Hollywood, és a Broadway Broadway…”



32 Külügyi Szemle

Magyarics Tamás

Az a terület, ahol az amerikai „puha hatalom” szinte ellenállás nélkül hódít globális 
méretekben, az az ún. tömegkultúra (low-brow culture), beleértve a Hollywood metafo-
rája alatt  értett  kommersz fi lmeket, a popzenét, a McVilágot,32 vagy az egyes amerikai 
csapatsportok, s azok sztárjátékosainak világszerte növekvő ismertségét és népszerű-
ségét.33

A sport országkép-alkotó szerepét elsőként talán az 1936-os berlini olimpián aknáz-
ta ki tudatosan a rendező ország. A hidegháborúban a sportsikereket az adott  rendszer 
felsőbbrendűségének igazolására aknázták ki a politikai vezetők – a magyar „Arany-
csapat” az egyik klasszikus példát szolgáltatt a. Később a Német Demokratikus Köz-
társaság a (részben illegális eszközökkel elért) sportsikereit használta fel nemzetközi 
elismertetésének alátámasztására. Az idők folyamán, természetesen, a világszerte 
legnagyobb nézett séget élvező sportrendezvények, így az olimpia, illetve a labdarúgó-
világbajnokság politikailag szinte létfontosságúvá vált. Az 1978-as argentínai VB-n a 
hazai labdarúgó-válogatott nak időnként (később nyilvánosságra került) csalásokkal si-
került nyernie, ami megerősített e a katonai junta helyzetét. A Szovjetunió Afganisztán 
elleni agressziójával szemben az egyik leghatásosabb amerikai ellenlépés az 1980-as 
moszkvai olimpia bojkott ja volt, amit a szovjetek négy év múlva viszonoztak. Az 1984-
es Los Angeles-i olimpia bojkott ja azonban részben visszafelé sült el: az alávetett  közép- 
és kelet-európai államokra erőltetett  távolmaradás miatt  Moszkva hegemóniájának el-
fogadott sága jelentős mértékben csökkent ezen országok lakossága körében. A sport és 
az egyes államok nemzetközi státusa között i egészségtelen kapcsolat a hidegháború 
után sem szűnt meg. Peking a 2008-as olimpián – a több éremért elsősorban az Egyesült 
Államokkal folyó vetélkedésben – újfent számos megkérdőjelezhető döntést hozott , s a 
sportolók széles körben elterjedt és csak aránylag ritkán felderített  doppingolása rész-
ben ennek a túlhajtott  versengésnek is az eredménye. Vlagyimir Putyin orosz elnök a 
2014-es téli olimpia megrendezési jogának elnyerésekor kĳ elentett e, hogy az „az orszá-
gunk fölött i ítélet” is; Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a két évvel később meg-
rendezendő nyári olimpiai játékok kapcsán leszögezte: Brazília másodosztályúból első 
osztályú országgá vált és megérdemelt nemzetközi tiszteletet vívott  ki ezzel magának.34

A Clinton-kormányzat 1999-ben intézményi szinten az Amerikai Információs Hi-
vatal (USIA) külföldi hálózatának jelentős részét felszámolta (hivatalosan pénzügyi 
megszorításokra hivatkozva), és a szervezetet a State Departmentbe integrálta; valójá-
ban arról volt szó, hogy Washington a hidegháború befejezésével megnyertnek tekin-
tett e az ideológiai küzdelmet (Francis Fukuyama híres – és azóta még maga a szerző 
által is megtagadott  – tézisének szellemében). Nem csupán egyes szakértők revide-
álták az álláspontjukat; a 2008-as National Defense Strategy of the United States megfo-
galmazása szerint „nem vagyunk képesek hatékonyan elmagyarázni a világnak, kik 
vagyunk, … mik a céljaink és az elképzeléseink”. Ugyanakkor a globális befolyásra 
aspiráló vetélytársak, felismerve a „puha hatalomban” rejlő lehetőségeket, jelentős 
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erőfeszítéseket tesznek kulturális téren. Elsősorban a Peking által százas nagyságrend-
ben életre hívott  Konfucius Intézeteket lehet említeni ebben az összefüggésben,35 de 
Moszkva is jelentős haladást ért el ezen a téren (Russzkĳ  Mir központok): a „puha hata-
lom” terén történt lemaradás lefaragása a hivatalos politika szintjére emelkedett . Míg a 
kínai public diplomacy célja a békés fejlődés, harmónia, kölcsönösen előnyös megoldások 
és a stratégiai partnerség elősegítése, az orosz kulturális és kutató központok egy, a 
nyugati liberális demokráciától eltérő modellt sugallnak: egy olyan alternatívát, amely 
a kollektivizmusra, a hagyományokra és az ortodox kereszténységre épít, a Nyugat „ki-
üresedett ” individualizmusával és anyagiasságával szemben.
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Résumé

Managing the Unipolar World Order.
The Hegemony of the U.S. aft er the Cold War

The international security environment changed dramatically aft er the end of the 
Cold War. The disappearance of the security threat posed by the Soviet Union (and 
the Warsaw Pact) eff ected signifi cant shift s in the threat perception on the two sides 
of the Atlantic. Though the Cold War “realist deal” between the U.S. and its West 
European allies remained relevant to a large extent, most of the latt er came to believe 
that post-Cold War security challenges could not really be met with military responses. 
Thus, Washington continued to put a premium on coercion in sett ling a number of 
issues from the Balkans through Iraq to Afghanistan. Bill Clinton and George W. 
Bush’s administrations were engaged in the so-called democracy project (a.k.a. nation-
building); Pax Americana seemed to be replaced with Pax Democratica. As regards the two 
most powerful Cold War adversaries of the U.S., both Russia and China adopted soft -
balancing strategies and the Americans responded in – Realpolitik – kind: containment 
of Moscow and Beĳ ing remained at the core of U.S. policies vis-à-vis them. U.S. 
hegemony was most spectacularly and successfully challenged in the economic and 
fi nancial areas. On the one hand, the international fi nancial and economic systems and 
institutions created mostly by the U.S. aft er 1945 started to decline; on the other one, the 
economically successful countries aft er the end of the Cold War were predominantly 
outside of the U.S. hegemony. The danger for the U.S. is not only the quantitative rise 
of these economies, but it is also the perceived success of the diff erent economic models 
these countries off er to the world. Finally, the formerly almost unchallenged American 
soft -power weakened as well – partly because of the neglect by Washington, and partly 
because of the huge eff orts made by its rivals to promote their own values.


