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Magyarics Tamás                                  Folyamatosság és megszakítottság

Belpolitika

Az elnök népszerűségének csökkenése

Barack Obama elnöksége mind gyakrabban idéz fel két, 19. századi brit regénycímet: 
a kérdés ugyanis az, hogy a Szép remények (Charles Dickens) nem bizonyulnak-e 
Felületes benyomásoknak (Jane Austen Büszkeség és balítélet-ének eredeti címe). 

A közvélemény-kutatások – mind az Egyesült Államokban, mind külföldön – vegyes 
képet tükröznek.

Az elnök otthon nagyjából olyan mértékű elismertségnek örvend, mint átlagban 
bármelyik elődje – ami a személyéhez fűzött, felfokozott várakozások után figyelmez-
tető jel lehet a számára. További aggodalmakra adhat okot, hogy ez az „átlagosság” a 
„köznapi” politikusok szintjére szállította le Barack Obamát, aki az elnökválasztási 
kampány alatt – nagy részben – „pártok fölöttiségének” hangoztatásával győzte le ha-
gyományosabbnak tekinthető ellenfeleit a saját pártján belül és a republikánus táborból 
egyaránt. Igaz, ezt a saját maga, illetve a kampánycsapata által sulykolt képet már akkor 
is sokan kételkedve fogadták; Obama korábbi életútja nagyon is beleillett a hagyományos 
(demokrata) politikai karrierbe. Sőt, a fiatal politikus esetenként a szokásosnál is nagyobb 
hajlékonyságot árult el a karrierje elősegítése érdekében, és – az elején nagyon hasz-
nos, de később kényelmetlenné váló – szövetségeket kötött a nem éppen kényes gyomrú 
embereknek való chicagói politikai élet szereplőivel is. A „pártok fölöttiség” (látszata) 
eredményezte azt is, hogy az amerikai elnökválasztásban egyre jelentősebb szerepet 
játszó, ún. függetlenek (a nem regisztrált párttagok) többségének 2008. november 5-én 
elnyerte a támogatását – s most ebben a választói csoportban esett vissza leginkább a 
népszerűsége.

De az Egyesült Államok 44. elnöke más társadalmi vagy választói csoportoknál is 
kényelmetlen helyzetbe manőverezte magát. Így, többek közt, megalapozatlan várakozá-
sokat keltett a pacifista baloldalon (pl. a MoveOn.org olvasói körében), akik hittek abban, 
hogy az amerikai katonai jelenlétet rövid időn belül csökkenteni fogja a világ egyes pont-
jain. De ahol ez folyamatban van (Irakban), az még a Bush-adminisztráció által megkötött 
egyezményen alapul. Barack Obama beiktatásának másnapján rendeletet írt alá arról, 
hogy a guantánamói fogolytábort 2009 végére bezárják; a jelek szerint nem sikerül tarta-
nia ezt a határidőt, és még az sem látszik tisztán, hogy az ott őrzöttek többségével mit is 
akar kezdeni a kormány.

A demokrata baloldal – elsősorban a szakszervezetek – nyomására Obama elnök 
harmincöt százalékos importvámot vetett ki a Kínából behozott gumiabroncsokra, a 
(demokrata többségű) kongresszus nem hajlandó ratifikálni a szabad kereskedelmi megál-
lapodásokat Dél-Koreával, Kolumbiával és Panamával, továbbá nem engedi be a mexikói 
teherautó-sofőröket az Egyesült Államok területére. E protekcionista jellegű intézkedések 
hatásait sokan megkérdőjelezik, különösen annak fényében, hogy Washington más hely-
zetekben pontosan a szabad kereskedelem bajnokaként lép fel.
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Igaz, hogy a külföldiek nem szavaznak az amerikai elnökválasztáson, de Barack 
Obamának az Egyesült Államok határain túl is egyre szkeptikusabb partnerekkel kell 
találkoznia. Első európai látogatása során először se a németeket, se a franciákat nem 
sikerült rávennie arra, hogy az amerikaihoz hasonló gazdaságélénkítő csomagokat léptes-
senek életbe, s azzal fokozzák az USA exportlehetőségeit – több megfigyelő éppenséggel 
arra hívta fel a figyelmet, hogy így az európaiak nyerhetnek a keresletösztönző ameri-
kai gazdaságpolitikán. Obama ezután arra kérte a NATO-szövetségeseket, hogy nagyobb 
mértékben növeljék afganisztáni jelenlétüket; a válasz mindössze pár ezer – többnyire 
csak a választások idejére küldött – európai katona felajánlása volt.

Ankarai útján EU-tagságot ígért vendéglátóinak, mire másnap a német kancellár és 
a francia elnök – a diplomáciai életben szokatlannak számító nyíltsággal – leszögezte, 
hogy az USA egyelőre még nem uniós állam, így a tagság kérdésében nem illetékes. 
Annak ellenére, hogy az elnök „jól fogadott” beszédet mondott Kairóban, a közel-keleti 
kérdés megoldása jottányit sem mozdult előre, és a Netanyahu-kormány jelenleg nem 
nagyon figyel az amerikai tanácsokra (pl. amikor újabb zsidó telepek létesülnek, vagy 
a meglévőket bővítik). A hírek szerint, Obama több, békülékeny hangú üzenetet küldött 
Teheránnak, amik eddig válasz nélkül maradtak.

Az amerikai–orosz kapcsolatokban új kezdetet ígért, s ennek jeleként törölte a kö-
zép-európai rakétavédelmi terveket. Bár a kérdésről a külpolitika tárgyalásánál még 
részletesebben szó lesz, annyit meg kell itt említeni, hogy a – korábban leginkább 
atlantista – közép- és kelet-európai országokban egyre többen kérdőjelezik meg az 
Egyesült Államok elkötelezettségét a térség iránt (s nem csupán biztonságpolitikai érte-
lemben), és mind gyakrabban emlékeztetnek arra, hogy a Demokrata Párton belül létezik 
egy „Oroszország mindenekfölött” („Russia First”)-irányvonal, s hogy a „pragmatikus” 
külpolitika – adott esetben – egyszerűen a realista (hatalmi politika) kódja lehet. A törté-
nelemben tájékozottabbaknak pedig Woodrow Wilson és Jimmy Carter juthat az eszükbe; 
az igazság kedvéért azonban hozzá kell tenni, hogy az utóbbi a szovjetek 1979 decemberi, 
afganisztáni agressziója után módosított az irányvonalán – és olyan biztonságpolitikai 
lépéseket tett, amelyek hasznát elsősorban Ronald Reagan látta.

Obama egészségügyi reformjának visszhangja

Az Obama-adminisztráció belpolitikáját egyre élesebb viták övezik. Noha a 
gazdaságélénkítő csomagoktól az eltelt rövid idő alatt „sportszerűtlen” lenne 
eredményt várni, a kormányzat az emberek mindennapi életét leginkább befo-

lyásoló területek egyikén elszámította magát: az előrejelzések szerintinél jóval magasabb 
a munkanélküliség (már közel tízmillió), és a szakemberek úgy vélik, ez a szám még 
nagyjából egymillióval nőni fog. A gazdaságélénkítő csomagot elég lassan „bontják” ki: 
a bürokratikus nehézségek miatt számos program csúszik. A kormányzat határozottan 
cselekedett a General Motors és a Chrysler esetében, s – a jelek szerint – a két autógyár 
átszervezése jó irányba halad. Ám az, hogy elsősorban mégsem ezekről a kérdésekről 
esik szó, az egészségügyi reformra irányított reflektorfény miatt van.
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Barack Obama – annak a hagyományos bölcsességnek a jegyében, hogy minden el-
nöknek kell, hogy legyen egy „kiemelt” ügye, amivel azonosítani tudják – az egészségügy 
reformját helyezte belpolitikája középpontjába. Az elnök – korábbi óvatos, konfliktuske-
rülő politizálásával ellentétben – nagy kockázatot vállalt e lépéssel. Ha Afganisztánt a 
„birodalmak temetőjének” mondják, és Obama elnök – részben kényszerűségből – ponto-
san ezt az országot választotta kül- és biztonságpolitikája egyik sarokkövének, akkor az 
egészségügy reformja az Egyesült Államokban az elnökök és más ambiciózus politikusok 
„temetője” (a párhuzamokban rejlő irónia egyértelmű). Barack Obama erre utalt, amikor 
szeptember elején kijelentette, hogy bár sok elnök próbálkozott a rendszer átalakításával, 
ő lesz az utolsó, aki ebbe a fába vágja a fejszéjét. Az óvatosság azonban nem árt; er-
ről külügyminisztere hosszan tudna mesélni, de Ffehér Hházbel-i elődje sem járt sokkal 
jobban.

A kérdést a technikai részletek figyelmen kívül hagyásával, elsősorban politikai szem-
pontokból érdemes számba venni. Barack Obama elnökjelöltként átfogó reformot hirdetett 
az egészségügy területén – így, többek közt, a körülbelül negyvenhárommillió biztosítás 
nélküli állampolgár bevonását a rendszerbe. További ígéreteként elhangzott, hogy mindezt 
adóemelés nélkül, elsősorban a jelenlegi (szövetségi kezelésben lévő) egészségügyi rend-
szerben (Medicare, Medicaid) meglévő pazarlások megszüntetésével fogja végrehajtani. 
E reformot Obama kétpárti egyetértés mellett kívánta bevezetni. A valóság azonban most, 
ha nem is teljesen, de lényegesen eltérő képet mutat az eredeti elképzelésekhez képest.

Először is, napjainkban már „csak” harmincmillió új biztosítandóról van szó, ami még 
mindig tekintélyes szám, de visszalépés az eredeti tervekhez képest. Mára az is világossá 
vált, hogy átcsoportosítással képtelenség ennyi új embert bevonni a rendszerbe; azaz adó-
emelés lesz. (A jelenlegi elképzelések egyike szerint az évi 250.000 dollárnál magasabb 
jövedelmeket adóztatnák meg, három különböző csoportban, progresszívan emelkedve az 
egymillió dollár fölötti keresetekig.) Jóllehet, az elnök ígéretet tett arra, hogy az egészség-
ügyi reform nem növelheti a szövetségi kormány költségvetési hiányát, nehéz elképzelni, 
hogy a nagyjából tíz év alatt megvalósuló, 900-–1,.100 milliárd dolláros programot át-
csoportosításokkal és adóemeléssel finanszírozni lehet. Az óhajtott kétpárti támogatás is 
a múlté már: a republikánusok, sőt a konzervatív (ún. blue dog) demokraták egy része is 
filozófiai alapon ellenzi a reform bevezetését. Az ugyanis jelentősen megnövelné a szö-
vetségi kiadásokat, ami az állam újraelosztó szerepének vagy az ikerdeficitnek (a 
fizetési mérleg és államháztartás együttes hiányának) a növekedését vonná maga 
után – az előbbire hivatkozva nevezik a szélsőjobboldalon „szocialistának” Obama elnö-
köt, az utóbbi pedig a pénzügyi konzervatívok számára elképzelhetetlen (anatéma).

Ráadásul, a Demokrata Párton belül is további nézetellentétek feszülnek. A Képvi-
selőház elnöke, Nancy Pelosi például kizárólag akkor fogadná el a reformot, ha a 
szövetségi állam megjelenne a magánbiztosítók versenytársaként, míg a Szenátus Pénzügyi 
Bizottságának elnöke, Max Baucus csak úgy, ha az állam nem jelenne meg e szerepben. 
Ezen kívül is számos, az embereknek a reformokba vetett hitét megrendítő, sokszor rosz-
szul kommunikált részletkérdésről folyik a nyilvános vita. Köztük arról, hogy lehet-e 
abortuszt finanszírozni szövetségi pénzből (hivatalosan nem, de a családtervezésre utaló 
kitétel kiskaput jelenthet); az illegális bevándorlók részesülnek-e a biztosításból (nem); 
a transzplantációs és egyéb műtéteknél lehet-e rangsorolni a betegeket azok várható 



Magyarics Tamás                                  Folyamatosság és megszakítottság

           MKI-tanulmányok   6

élettartama alapján (Ezekiel Emanuel, a Fehér Ház Költségvetési Bizottságának egyik 
tanácsadója korábban ezt javasolta a Lancetben); és lehet-e felső határt szabni az orvosi 
műhibaperekben megítélt kártérítési összegeknek (a javaslat szerint igen).

Az elnök ugyanakkor kockázatos taktikát választott, mivel a kezdeményezést – leg-
alábbis eddig – jórészt átengedte a kongresszusi vezetőknek, akik (Nancy Pelosi és Harry 
Reid) társadalmi kérdésekben balra állnak tőle, így a sokat emlegetett „pártok fölöttiség” 
eleve nem érvényesül. Igaz, kudarc esetén őket hibáztathatja. Viszont kampányában a 
saját „vezetésével” szemben olyan magas elvárásokat támasztott, hogy akár kicsit is pasz-
szívabb magatartásával sokakat kiábrándíthat. A Demokrata Párt és Barack Obama saját 
szempontjából pedig fennáll annak a politikai veszélye, hogy a – közvélemény szemében 
amúgy is rendkívül alacsonyan álló – Kongresszust az elnökkel azonosítják, s a jövő évi 
kongresszusi választásokon – akár protest-szavazatok eredményeként – meggyengítik a 
törvényhozásban a demokratákat, s akkor az elnöknek a jelenleginél sokkal nehezebb 
dolga lesz bármit is elérni a Capitol Hillen – és máris felderenghet egy korai „béna kacsa” 
rémképe.

külpolitika

Afganisztán/Pakisztán

Barack Obama külpolitikájában Afganisztánt „választotta” signature issuenak, azaz 
olyan kérdésnek, amelynek alapján az elnökségét alapvetően megítélik majd. Már 
elnökjelöltként gyakran támadta a republikánusokat, amiért azok a nemzetközi 

terrorizmus elleni harc fő színterének Irakot választották, és elhanyagolták Afganisztánt, 
ahol – véleménye szerint – az al-Kaida valódi bázisa található. A demokrata elnökjelölt-
nek igaza volt e kérdésben. Kampányában azt ígérte, hogy a terrorizmus elleni küzdelem 
középpontjába Afganisztánt helyezi, és ott világosan meghatározott stratégiát követ.

Irakban Obama gyakorlatilag elődjének a helyi vezetéssel egyeztetett politikáját vette 
át: azaz a Bush-adminisztráció által elgondolt és szerződésbe foglalt csapatkivonási tervet 
tette magáévá, és ennek eredményeként 2009 első felében megtörtént az amerikai harcoló 
erők kivonása a városokból, s a csapatok létszámának csökkentése is megkezdődött.

A hivatalba lépő Obama-adminisztráció azt is helyesen ismerte fel, hogy Afganisztánt 
nem lehet – legalábbis Pakisztántól – függetlenül kezelni. Sőt, lépések történtek az af-
ganisztáni kérdés regionalizálása felé is – ha csak szervezetileg is –, hiszen Richard 
Holbrooke személyében egy „regionális” megbízott kapott kinevezést. Igaz, az Egyesült 
Államok pakisztáni politikája az új kormányzat alatt is inkább folyamatosságot, sem-
mint megszakítottságot mutat. Ennek egyik elemeként Washington továbbra is célzott 
csapásokat hajt végre (feltételezett) al-Kaida és tálib állások, személyek ellen – hivatalos 
iszlabamádi tiltakozások mellett. Nem lehet azonban tudni, hogy a protestálások meny-
nyire szolgálnak PR-célokat és mennyire őszinték; mint ahogy azt is csak találgatni lehet, 
hogy a pakisztáni titkosszolgálat valójában kivel is működik együtt.
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Ráadásul, a pakisztáni biztonsági helyzet Pervez Musarraf elnökségének idejéhez 
viszonyítva jelentősen gyengült, és az Obama-adminisztráció előtt álló egyik legkritiku-
sabb döntés a következő években valószínűleg az lesz, hogy milyen politikát folytasson a 
fokozatosan széthulló központi hatalommal, ugyanakkor nukleáris fegyverekkel rendel-
kező iszlám állammal szemben. (Egyes híradások szerint, a Pentagonban már elkészültek 
a tervek a pakisztáni nukleáris infrastruktúra megbénítására – szükség esetére.)

Tágabb összefüggésben pedig, az instabil pakisztáni belső helyzet miatt az Egyesült 
Államok máshol kompromisszumokra kényszerül. A moszkvai Obama–Medvegyev 
csúcstalálkozón megállapodás született arról, hogy Oroszország a korábbinál nagyobb 
mértékben teszi lehetővé, hogy az afganisztáni amerikai erők utánpótlását a területén 
keresztül szállítsák – ennek áráról hivatalosan nem esett szó. Az egyre ellentmondáso-
sabb pakisztáni helyzet értékelte fel Washington számára Indiát is, s születhetett meg 
az úttörő jelentőségű amerikai–indiai nukleáris együttműködési szerződés. A regionális 
sakktáblán, természetesen, kulcsszerepet játszik még Kína; az ország Indiával inkább 
versenytársi, semmint partneri kapcsolatban áll, s támogatta a pakisztáni nukleáris prog-
ramot. Röviden: egy stratégiai jellegű regionális átrendeződésről is szó lehet, hiszen az 
elmúlt évtizedekben az amerikaiak Pakisztánt favorizálták Indiával szemben, míg az 
utóbbi mindenekelőtt Moszkva támogatására számíthatott.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a poszthidegháborús nemzetközi rendszerben im-
már közhellyé váló hatalomszóródás miatt (itt nem csupán új államokról, hanem a nem 
állami szereplőkről is szó van), gyakorlatilag nem csupán Afganisztán és Pakisztán a 
kérdés, hanem „Pastunisztán” (az előbbi állam déli és az utóbbi északi területeinek pastuk 
által lakott régiója) is, ahol lényegében sem Kabul, sem Iszlamabád nem diktál. Ezt és 
a különleges afganisztáni helyzetet – a helyi hatalmi tényezők jelentős szerepét – 
figyelembe véve, immár világossá vált, hogy az iraki típusú surge (csapatnövelés) 
nem megoldás – többek közt azért sem, mert az nem stratégiai, hanem taktikai lépés. 
Irakban sokkal erősebb volt a hagyományos központi hatalom, így kevesebb hatalmi köz-
ponttal kellett egyezkedni. Afganisztánban az „egyszerű” csapatnövelés (heavy footprint) 
azt eredményezhetné, hogy az amerikai (szövetséges) csapatokra egyre inkább megszálló 
erőként tekintenének a helyiek. De az eredetileg elképzelt nemzetépítés vagy demokrá-
cia-export is mindinkább utópiának tűnik. Az Obama-adminisztráció ezért fokozatosan 
lejjebb teszi a siker mércéjét: immár a „győzelmet” az jelentené, ha az al-Kaida nem 
tudná az ország területét bázisként használni. (Ez a stratégiaváltás – mutatis mutandis – 
emlékeztet a vietnami háborúra, amely a nemzetépítésből indult ki, de végül már csak 
arra törekedett Washington, hogy a Nemzeti Felszabadító Hadsereg (Vietkong) és északi 
támogatói ne győzzenek Dél-Vietnamban.)

Az Afganisztánban lévő amerikai csapatok parancsnoka, Stanley McCrystal 
tábornok nemrég hosszú jelentésben elemezte a helyzetet. A meglehetősen pesszimista 
értékelés szerint, ha az Egyesült Államok nem tesz drámai lépéseket a következő tizenkét 
hónapban, az egész misszió visszafordíthatatlanul kudarcba fulladhat. Ezt az Obama-
adminisztráció sem bel-, sem külpolitikai okokból nem engedheti meg magának. Igaz, 
hogy az amerikaiak nagyjából fele véget szeretne már vetni az afganisztáni beavatkozásnak 
(elsősorban a baloldalon, a demokrata törzsszavazók egy része), de egy katonai vagy/
és külpolitikai vereséget ők sem nagyon honorálnának a jövő évi kongresszusi vagy a 
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2012-es elnökválasztáson. Külpolitikailag pedig súlyos presztízsveszteséget jelentene 
egy afganisztáni kudarc, amit feltehetően kihasználnának az Egyesült Államokat most 
is jelentős erőkkel és energiával ellensúlyozni kívánó regionális és globális hatalmak. 
Ezen túlmenően, a NATO jövője még a jelenleginél is kétségesebbé válna, ugyanis 
az afganisztáni misszió az atlanti szövetség létének egyik próbaköve is. Washington 
szempontjából azért van e ténynek messzebb ható fontossága is, mert jelenleg kizárólag 
a NATO révén „európai hatalom” szervezetileg is. Ha figyelembe vesszük az „európai 
védelmi struktúra” kialakítására irányuló, ismételt európai próbálkozásokat (az EU közös 
kül- és védelmi politikája alapján vagy akár az oroszok által javasolt új keretek között), 
akkor a közép- és kelet-európai NATO-szövetségesek elidegenítése nem tűnik túlzottan 
átgondolt amerikai politikának.

A McCrystal-féle jelentés határozott taktikai változtatásokat sürget, a katonai akciók 
számának és intenzitásának csökkentésével, s – elsődlegesen – a lakosság védelmére való 
áttéréssel. Nagy kérdés azonban, hogy a prognosztizált átmeneti csapatnövelés (kb. 40.000 
fő) mennyire tudja elősegíteni e tervet; a helyi biztonsági erők nagyarányú minőségi és 
mennyiségi fejlesztése nélkül valószínűleg kevéssé. Ez utóbbi kérdésben nem nagyon 
jók a kilátások: a szakértők a helyzet stabilizálásához nélkülözhetetlen feltételnek tartják 
többszázezer afganisztáni katona és rendőr kiképzését, de most, nyolcévi erőfeszítés után 
a kívánatos szám körülbelül egynegyede áll mindössze rendelkezésre. Barack Obamának 
ebben az esetben Lyndon B. Johnson sorsára kell gondolnia: néhai elődje is „örökölt” egy 
háborút, azt (Vietnamot) külpolitikájának sarokkövévé tette, s – többek közt – azért sem 
tudott megszabadulni a délkelet-ázsiai konfliktustól, mert félt attól, hogy az amerikai 
történelemben ő lesz az első elnök, aki elveszít egy külföldi háborút. A (szükségszerűen 
bizonyos mértékben torz) történelmi párhuzamok itt nem érnek véget: a hidegháború alatt 
a demokratákat gyakran érte az a vád a republikánusok részéről, hogy „puhák” a nem-
zetbiztonság kérdéseiben. Obamát a 2009-es előválasztások során nem csupán a másik 
oldalról vádolták ezzel, hanem saját pártján belülről is – többek közt Hillary Clinton. A hírek 
szerint a külügyminiszter a „keményvonalasok” közé tartozik most is.

A kérdésnek az elnök számára emiatt még belpolitikai vetülete is lehet. A Demokrata 
Pártban legalábbis két szárny van: az Obama- és a Clinton-szárny. A nyilvánosság előtti 
mosolyok ellenére a Clinton-házaspár nehezen emészti meg Hillary vereségét, és egyes 
elemzők nem zárják ki, hogy ha Obama kül- és belpolitikai gondjai nem oldódnak meg 
2012-re, akár ismét ringbe is szállhat a Fehér Házért. (Ilyen, saját párti kihívója volt a 
nemrég elhunyt Edward Kennedy az elnöki székben ülő Jimmy Carternek 1976-ban. De 
egy ilyen lépésnek rossz „üzenete” van: már saját pártján belül is jelentős erők elégedetle-
nek a hivatalban lévő elnökkel, és nem tartják elég erősnek hivatala megőrzéséhez.)
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Irán

Barack Obama, elődjéhez hasonlóan, elfogadhatatlannak tartja, hogy Irán nukleáris 
fegyvereket állítson elő és birtokoljon. Elnökjelölt korában azonban ígéretet tett 
arra is, hogy nagyobb hangsúlyt fog helyezni a teheráni vezetéssel folytatandó 

közvetlen tárgyalásokra (akár a legmagasabb szinten is), és egyéb diplomáciai csatornákat 
is nyitva akar tartani. Ez utóbbi érdekében már a Bush-adminisztráció is tett lépéseket, 
amikor – William Burns személyében – a State Department egyik magas rangú hivatal-
noka találkozott iráni tisztviselőkkel. A legmagasabb szintű közvetlen kapcsolatfelvétel 
ötletétől aztán Barack Obama is visszahátrált, s elnökké választása után már egy sor 
feltételhez kötötte azt. Számos gesztust tett Teherán felé, ám ezek eddig – legalábbis nyil-
vánosan – nem kerültek viszonzásra, és változatlanul az éles Amerika-ellenes retorika 
jellemzi az iráni vezetés kommunikációját.

Iránnal kapcsolatban az Egyesült Államoknak biztonságpolitikai szinten több kapcso-
latot is figyelembe kell vennie:

- Az iráni siita vezetésnek Irakban még mindig erős befolyása lehet. Jelenleg úgy 
tűnik, Teherán nem érdekelt abban, hogy nyugati szomszédjánál állandósuljon a politikai 
zűrzavar.

- Irán kezdetben támogatta az amerikaiak afganisztáni beavatkozását, s egy desta-
bilizálódott, talibánizálódó keleti szomszéd szintén nem érdeke. Ezért lehetőség nyílhat 
arra, hogy Washington és Teherán – a kölcsönös érdekek alapján – párbeszédet kezdjen az 
afganisztáni helyzet megoldására.

- Izrael teljesen más dilemmákat jelent az Obama-adminisztráció számára. A zsidó ál-
lam új, Likud párti kormánya hajthatatlanabb számos biztonságpolitikai kérdésben, mint 
az előző, a Kadima párt vezette koalíció. Tagjai szinte menetrendszerinti pontossággal 
beszélnek a nyilvánosság előtt arról, hogy Irán katonai célú nukleáris programját – ha 
kell, fegyveres úton – mindenképpen meg fogják akadályozni. Washington már George 
W. Bush elnöksége alatt is mérséklően lépett fel ebben az ügyben, és nagyon kérdéses, 
hogy az izraeli légierő amerikai együttműködés nélkül akár csak egyetlen támadást végre 
tudna-e hajtani az iráni célpontok ellen. Az amerikai vonakodásnak legalább három oka 
lehet: az Egyesült Államok nincs abban a gazdasági, politikai és diplomáciai helyzetben, 
hogy újabb frontot nyisson a Közép-Keleten; egy Irán elleni támadás kiszámíthatatlan 
(vagy nagyon is kiszámítható) reakciókat válthat ki a milliárdos lélekszámú iszlám világ-
ban; s végül, egybehangzó katonai elemzések szerint, még ismételt légitámadások sem 
lennének képesek megsemmisíteni az iráni nukleáris programot, mindössze pár évvel 
visszavetnék azt, hogy rövid idő múlva e dilemmák ismét felmerüljenek.

Noha az iráni társadalom nem annyira zárt, mint az észak-koreai, onnan is szinte lehe-
tetlen megbízható információkra szert tenni. A legutóbbi – hivatalos – amerikai elemzés 
2007-ben látott napvilágot. A National Intelligence Estimate arra a következtetésre jutott, 
hogy Teherán felfüggesztette a nukleáris robbanófejek fejlesztésére irányuló erőfeszíté-
seit – ebből többen azt a téves következtetést vonták le, hogy Irán a nukleáris fegyverek 
előállítását célzó programját állította le. De e fegyverek gyártásához alapvetően három 
komponens szükséges: a robbanófejek, a hasadóanyag-dúsítás és a célba juttató eszközök 
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fejlesztése; az utóbbi kettőben szó sincs a fejlesztések leállításáról, sőt, egyre intenzívebb-
nek tűnik az iráni rakétaprogram. A kumi létesítményről nemrég nyilvánosságra hozott 
(de már korábban ismert) információk arról tanúskodnak, hogy jelentős erőfeszítések tör-
ténnek a dúsítás terén is. Meg kell jegyezni, hogy a szakértők szerint a három közül éppen 
a robbanófejek előállítása a technológiailag legkönnyebb fázis.

A fentiek rendkívül kényes helyzetbe hozzák Barack Obamát. A legtöbb megfigye-
lő szerint, az évek óta tartó szankciós politika gyakorlatilag nem sokat ér: Irán Dubai, 
Kína, Oroszország és egy sor másik állam segítségével mindenhez hozzájut, amihez akar. 
Nem valószínű, hogy a szankciók erősítése (pl. a bankoknál vagy a technológiai transz-
fereknél) meghozná a várt eredményt; Moszkva és Peking nem érdekelt abban, hogy az 
Egyesült Államok megszabaduljon a figyelmét és energiáit folyamatosan lekötő konflik-
tushelyzettől. A katonai megoldás hosszú távon elodázhatja az iráni nukleáris fegyverek 
megjelenését, de nem kínál tartós megoldást, ráadásul – a fent jelzett módon – komoly 
politikai hatásai is lennének. A legvalószínűbb az, hogy az Obama-adminisztráció kény-
telen lesz hallgatólagosan elfogadni az iráni nukleáris fegyver létezését. Erre utal Hillary 
Clinton egy korábbi beszéde, amely a biztonsági garanciák kiterjesztését ígérte a kö-
zel-keleti országoknak, de az interkontinentális rakétavédelmi rendszer közép-európai 
telepítésének feladása, illetve a Közel-Kelethez közelebb állomásoztatható közepes és rö-
vid hatótávolságú rakétavédelmi rendszerek (SM-3 Block IIB) telepítése is. Amennyiben 
Irán valóban nukleáris fegyverekre tesz szert, Barack Obama odahaza elveszti hitelessé-
gét és a Demokrata Párt egyes, nagy befolyású támogatói csoportjait; de ha katonai akciót 
kezdeményez – vagy Izrael csapást mér iráni létesítményekre –, nemzetközi presztízse 
szenved helyrehozhatatlan csorbát – és az új adminisztráció smart powerre alapozott kül-
politikája akár össze is omolhatna.

Rakétavédelem

Barack Obama hitet tett egy nukleáris fegyverektől mentes világ mellett; a gondolat 
nem új, de egyre inkább utópisztikusnak tűnik. A hidegháborúnak az egymás 
kölcsönös megsemmisítésének lehetőségén (is) alapuló nemzetközi rendszere sta-

bilnak bizonyult: a nagyhatalmak között közvetlen fegyveres konfliktusokra nem került 
sor. A veszteségi küszöbértékek drámai emelkedése – egészen az egy esetleges nukleáris 
összecsapásban részt vevők teljes fizikai megsemmisüléséig – felelősségteljes maga-
tartásra intették a feleket. Továbbá, a kormányok (és a közvélemény) biztonságérzetét 
nagymértékben megnöveli a nukleáris fegyverek birtoklásának tudata, s emiatt mérsékel-
tebb politikát folytathatnak a nemzetközi színtéren; azaz, a maximális biztonságra való 
törekvés kritériuma nagyrészt teljesül. Más szavakkal: a nukleáris fegyverek létezése, 
paradox módon, hozzájárulhat a nemzetközi stabilitáshoz és békéhez.

A poszthidegháborús időkben azonban legalább három új nukleáris hatalom jelent 
meg, biztonságpolitikai szempontból igencsak labilis területeken: India, Pakisztán és 
Észak-Korea. Igaz, mások feladták a nukleáris fegyverek előállítására irányuló erőfeszí-
téseiket; közülük a nemzetközi béke szempontjából a legfontosabb Líbia döntése volt. 
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Ráadásul, a nem állami szereplők számának és erejének megerősödésével, az ún. ku-
darcot vallott vagy valló államok számának növekedésével, valamint a kommunikációs 
lehetőségek – köztük a technológiai ismeretek – robbanásszerű terjedésével a veszélyes 
katonai célokra felhasználható információk egyre több emberhez juthatnak el.

Másfelől, egyáltalán nem biztos, hogy a most nukleáris képességekkel rendelkezők 
közül mindenki hajlandó lenne felszámolni arzenálját. Például Oroszország nagyhatalmi 
státuszának talán legfontosabb pillére a katonai erő; az energiapiacon elfoglalt helyétől 
eltekintve, nem rendelkezik komparatív előnyökkel. (A hatalmas terület nem egyértelmű-
en előny, különösen a jelenlegi demográfiai trendek mellett: egyes előrejelzések szerint, 
az orosz lakosság lélekszáma néhány évtizeden belül alig valamivel százmillió fölé eshet 
vissza.) Izrael pedig egyszerűen puszta létének biztosítékát látja nukleáris erejében; míg 
India és Pakisztán kapcsolata a megsemmisítés kölcsönös biztosításával megteremtett 
stabilitáson is nyugszik.

Röviden: nagyon valószínűtlennek látszik, hogy ebben a helyzetben rövid vagy akár 
közép távon bárki is komoly partnere lehetne Washingtonnak egy valódi nukleáris fegy-
ver mentes világ megteremtésére irányuló törekvésében. Az igazság az, hogy az Egyesült 
Államok globális dominanciájának egyik alapvető eleme a nukleáris képesség, és ennek 
feladása nem tekinthető reális alternatívának. Elméletileg sem biztos, hogy helyénvaló 
lenne a (nukleáris) szellem visszagyömöszölése a palackba: e fegyverek léte az alacsony 
intenzitású fegyveres konfliktusok és a nagyhatalmi közvetlen összetűzések elkerülése 
felé orientálta a világot. Hiányuk viszont eltüntetné a teljes fizikai megsemmisülés fenye-
getettségét, és – papíron – lehetővé tenné a fegyveres összecsapások megnyerését; azaz, a 
nagyhatalmak közötti magas intenzitású konfliktusok lehetősége megnőne.

Az egyik reális alternatívának a nukleáris fenyegetés elleni védelem fejlesztése tűnik. 
A Demokrata Párt jelentős fordulatot hajtott végre e téren: annak idején, amikor Ronald 
Reagan 1983-ban először vetette fel egy rakétapajzs gondolatát, a demokraták szakmai 
és politikai támadások özönét zúdították rá. Napjainkra azonban már ők is elfogadták 
az alapkoncepciót; a kérdés tehát nem az, hogy legyen-e rakétapajzs, hanem az, hogy 
milyen legyen? A Bush-adminisztráció az interkontinentális ballisztikus rakéták elleni 
védelemre helyezte a hangsúlyt (bár nem szabad elfelejteni, hogy a rövid és közepes ha-
tósugarú, hadszíntéri rakéták elleni védelem fejlesztését sem hanyagolták el, mindössze 
az nem kapott akkorra nyilvánosságot). E rakéták elleni védőrendszer két eleme élvezett 
prioritást az elmúlt években: az Alaszkába és Kaliforniába, valamint a Közép-Európába 
telepítendő rakétavédelmi egységek. A tervek szerint, a két amerikai tagállamba összesen 
negyvenhárom, míg Lengyelországba tíz elfogó rakéta került volna.

Barack Obama még megválasztása előtt megfogalmazta kételyeit a tervezett 
rendszerrel kapcsolatban. Nyilvánvaló politikai okokból, elsősorban a rakétapajzs közép-
európai komponensével kapcsolatban hangoztatott – technikai – fenntartásokat. Elnökké 
választását követően pedig aránylag jelentős változtatásokat hajtott végre a rakétavédelem 
területén általában. A programra szánt költségvetést 1,6 milliárd dollárral, az alaszkai és 
kaliforniai rendszerek számát harmincra csökkentette, és a közép-európai terveket teljes 
mértékben törölte, amit elsősorban a technológiai fejletlenséggel indokolt. A valóságban 
az alternatívaként megnevezett hadszíntéri elfogó rakéta (az SM-3 Block IIB) is csupán 
2020-ban lesz telepíthető állapotban. A változtatás egy másik okaként a költségeket 
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említette a Fehér Ház; a Kongresszus Költségvetési Hivatalának számításai szerint viszont 
az új rendszer kb. négymilliárd dollárral drágább, mint az előző.

Azonban nem a döntés technológiai és pénzügyi háttere került a viták középpontjába, 
hanem politikai vonzata. A rakétavédelem csehországi (radar) és lengyelországi eleme-
inek telepítése nem önmagában jelentett fontos tényezőt az érintett államok, valamint a 
közép- és kelet-európai térség számára. Az esetleges iráni interkontinentális ballisztikus 
rakétákat ugyanis senki sem tartotta a régióra nézve igazi veszélynek. Ugyanakkor az 
orosz vezetés – főleg belpolitikai okokból, de egy nemzetközi PR-kampány részeként 
is – úgy próbálta beállítani a rakétapajzs európai elemeit, mintha valójában az orosz táma-
dófegyverek elleni védelmet szolgálnák. Az érvelés gyengeségei nyilvánvalóak, hiszen 
már elhelyezkedésük miatt is alkalmatlanok lennének egy esetleges Egyesült Államok 
elleni orosz támadás megakadályozására (a rakéták röppályája ugyanis az Északi-sark 
fölött húzódik), ráadásul tíz darab elfogó rakéta aligha jelent veszélyt a jelenleg – hivata-
losan – kétezernél is több orosz robbanófejre.

Moszkva helyesen érzékelte, hogy az igazi tét a közép- és kelet-európai országok biz-
tonságérzetének növelése lett volna, ami közvetve azok keményebb fellépését jelenthette 
volna az oroszoknak a régiót érintő törekvéseivel szemben. Kicsit tágabb összefüggésben: 
megerősödött volna atlantizmusuk, s ezen keresztül a NATO kohéziója, ami ugyancsak 
nem orosz érdek.

Mindezen túlmenően, a gesztusok sokat számítanak a diplomáciai életben. Az Obama-
adminisztráció meglehetősen érzéketlenül járt el eddig az Egyesült Államokat – sokszor 
politikai kockázatok vállalásával is – támogató közép- és kelet-európai államokkal, 
kiváltképpen Lengyelországgal szemben. Az ország megtámadásának hetvenedik évfor-
dulóján rendezett megemlékezéseken mindössze alacsony szinten képviseltette magát, 
miközben, például, Vlagyimir Putyin jelen volt a gdanski rendezvényen; a rakétavédel-
mi szerződés felmondását arra a napra időzítette (szeptember 17.), amelyen 1939-ben, a 
Molotov–Ribbentrop megállapodás alapján a Szovjetunió hátba támadta a lengyeleket. 
Az már csak tetézte a sértést, hogy a bejelentés közép-európai idő szerint éjfélkor, tele-
fonhívás formájában történt.

A fentiek miatt a lengyelek és a csehek közül többen az „európai opció” megerősödését 
prognosztizálták. Ma már a de Gaulle-i „európai erőközpont” víziót egyre inkább osztják 
a németek is, akik megszabadultak a hidegháborús biztonsági kényszerektől. A kialakult 
helyzet – a NATO meggyengülése, a közép- és kelet-európaiak atlanti elkötelezettségének 
csökkenése, Moszkva nem titkolt stratégiája, hogy a transzatlanti kapcsolatokat lazítsa, 
a globális (és európai) amerikai vezetéssel szemben egyes nyugat-európai országokban 
már hosszabb ideje jelen lévő ellenérzések, az önálló európai kül- és védelempolitika 
kialakítására irányuló európai tervek, amelyek kidolgozásához 2008-ban az oroszok is 
csatlakoztak egy „európai védelmi struktúra” ötletével – mindez az Egyesült Államok 
európai jövője szempontjából nem túlságosan biztató. Ezért nehéz hosszabb távú 
stratégiai érdeket felfedezni a közép-európai rakétavédelem törlésében, főleg azután, hogy 
Washington korábban jelentős energiákat mozgósított annak elfogadtatása érdekében. 
Nem véletlen, hogy Barack Obama népszerűségi mutatói a térségben meg sem közelítik 
a nyugat-európaiakét, ami – a jelek szerint – kevés fejtörést okoz az elnöknek. A térség 
elhanyagolása, illetve egy, a térségre vonatkozó stratégia hiánya azonban önmagán 
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túlmutatva is befolyásolhatja az Egyesült Államok európai helyzetét és az amerikai–orosz 
viszonyt; e relációk viszont már akár létfontosságúak is lehetnek Washington számára.

Az amerikai–orosz kapcsolatok

Az Obama-adminisztráció új alapokra kívánja helyezni az amerikai–orosz 
viszonyt – jelentette be Joseph Biden alelnök a 2009. évi müncheni bizton-
ságpolitikai konferencián. E reset (újrakezdés) értelmében Washingtonnak 

együttműködésre kell törekednie Moszkvával olyan stratégiai fontosságú kérdésekben, 
mint a nukleáris non-proliferáció, a fegyverzetcsökkentési tárgyalások (a START 2009. 
decemberben lejár), a nemzetközi terrorizmus, Irán, Afganisztán, az energiabiztonság, 
a klímaváltozás – hogy csak a legfontosabb területeket említsük. Kimondatlanul pedig 
az rejtőzik mögötte, hogy nem kell az oroszokat irritálni olyan „másodlagos fontosságú” 
problémákkal, mint az emberi jogok, a demokrácia állapota, vagy akár a közép-európai 
ballisztikus rakétavédelem. Úgy tűnik azonban, hogy Obamáék több ügyben illúziókat 
táplálnak egy amerikai–orosz rapprochement  (normalizálás) tekintetében.

Először is, a putyini Oroszország célja nagyhatalmi státuszának és globális be-
folyásának visszanyerése. Ennek az egyik – ha nem a fő – eleme a világ első számú 
hatalmának, az Egyesült Államoknak az ellensúlyozása. Ez magában foglalja többek közt 
a transzatlanti kapcsolatok lazítását és az Európán belüli „atlantisták” gyengítését – akár 
úgy is, hogy a nyugat-európai nagyhatalmak (elsősorban Franciaország, Németország) 
és Oroszország közötti jó viszony gátjának és abszolút oroszellenesnek tűntetik fel őket. 
Másodszor, a klasszikus Realpolitik jegyében Moszkva erősíteni próbálja azokat az álla-
mokat – Venezuelától Szíriáig –, amelyek valamilyen okból szemben állnak az Egyesült 
Államokkal. Harmadszor, Oroszország általában nem érdekelt abban, hogy az USA ne 
fecsérelje el az energiáit a világ különböző pontjain fennálló, alacsony intenzitású konf-
liktusokban. Negyedszer, e konfliktusok egy része éppen az energiaforrásokban gazdag 
régiókban zajlik, s Moszkva alapvető érdeke a magas energiaár, aminek a bizonytalan 
biztonságpolitikai helyzet kedvez inkább, s nem a stabil körülmények. Ami pedig kimon-
dottan Iránt érinti: a közép-keleti ország rendelkezik az oroszok után a világ második 
legnagyobb földgáztartalékával; ha szabadon be tudna lépni a gázpiacra, azzal komoly 
csapást mérne a Gazprom (a Kreml) külföldi befolyására.

Az amerikai–orosz kapcsolatokat befolyásoló legfontosabb kérdések rövid 
számbavétele:

- Az iráni nukleáris program orosz segítség nélkül nem tartana a jelenlegi fázisá-
ban. Ugyanakkor több elemző felhívta a figyelmet, hogy az oroszok befolyását nem 
szabad túlbecsülni, mert Teherán egyre inkább „önjáró” lett, és más helyekről is 
be tudja szerezni a megfelelő technológiát. Az ENSZ BT-ben az iráni kérdés fenn-
tartása felértékeli Oroszország presztízsét, és egyfajta bargaining chipként (zseton) 
szolgál az amerikaiakkal való tárgyalások során. Az orosz vezetésnek figyelnie kell 
az ország növekvő számú muszlim lakosságára, illetve arra, hogy milyen követ-
kezményekkel járhat részükről, ha Moszkva a nyugati hatalmak partnereként egy 
muszlim országgal szemben lépne fel.
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- A stratégiai támadófegyverek számának csökkentésében Oroszország azért érdekelt, 
mert egyre nehezebb forrásokat találni a hatalmas nukleáris arzenál fenntartására, s 
Moszkva biztonsági helyzete nem változik egy jottányit sem, ha „csak” 1.500–1.800 
robbanófejet tarthat rendszerben.

- A jelenlegi afganisztáni helyzet nagyjából megfelel az orosz érdekeknek: az ameri-
kaiakat leköti, ugyanakkor az instabilitás nem olyan mértékű, hogy veszélyeztetné 
saját déli határait. Ráadásul – ahogy arról már korábban szó volt –, a bizonytalan 
pakisztáni helyzet következtében az utánpótlási vonalak miatt Oroszország felérté-
kelődött Washingtonban – ez újabb ütőkártyát ad a moszkvai vezetés kezébe.

- Ami a globális felmelegedéssel kapcsolatos problémákat illeti, az oroszok nincsenek 
abban a helyzetben, hogy drága „zöld” iparágakat hozzanak létre, és gazdaságuk 
extenzív fejlesztését kockáztassák (Kína és India hasonló dilemmával küzd).

- Egyedül talán a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem az, ahol az amerikai és az 
orosz érdekek egybeesnek; ez azonban önmagában nem indokolja a resetet.

Összefoglalva: a felsorolt stratégiai területek többségében az amerikaiak pozíciói 
gyengébbek, mint az oroszoké, és valószínűtlen, hogy Moszkva ellenszolgáltatások nélkül 
hajlandó lenne – az önmagát több helyen is kényelmetlen helyzetbe hozó – Washingtont 
kisegíteni. Az ország érdekeiről 2008 nyarán Dmitrij Medvegyev meglehetősen nyíl-
tan beszélt: a számukra „privilegizált” övezetben, a posztszovjet térségben kívánnak 
hegemonikus jogokat, és elképzelhető, hogy a pragmatikus Obama-adminisztráció – a re-
torikájával ellentétesen – hajlandó is lesz az érdekszféra elkülönítési megállapodásokra.

az oBama-adminisztráció világképe

Barack Obama az elnökválasztási kampány során – többek közt – a katonai erő 
túlzott használatával, unilateralizmussal és erőszakos demokráciaépítéssel vá-
dolta a Bush-adminisztrációt. Meg kell jegyezni, hogy a fenti megállapítások 

nem érvényesek George W. Bush elnökségének teljes nyolc évére: a második ciklus alatt 
észrevehető változás történt mind a stratégiában, mind a taktikában. 2001. szeptember 
11-ét követően többnyire a neokonzervatívoknak nevezett csoport felfogása érvényesült 
az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikájában, amely sajátos módon elegyítette a 
realista és a liberális külpolitikai elemeket. Realista volt hatalom felfogásában, a nemzet-
közi erőegyensúlyi viszonyok értékelésében, valamint az Egyesült Államoknak a hatalmi 
vákuumokat betöltő missziós szerepében. Liberális volt abban az értelemben, hogy hitt a 
demokrácia exportjában és a nemzetépítésben.

2005-öt követően azonban megváltoztak a hangsúlyok: a liberális elemek kerültek 
előtérbe – a multilaterális kapcsolatok, a szövetség építése és a közös fellépés; ugyan-
akkor a demokrácia exportját és a nemzetépítést illetően realista irányba fordultak, s e 
célokról lemondva, inkább a stabilitást preferálták – többek közt a Közel-Keleten.

Jóllehet, az Obama-adminisztráció késlekedik egy átfogó stratégia nyilvánosságra 
hozásával, a demokrata kormányzat eddigi tevékenységéből ki lehet szűrni a Fehér Ház 
világszemléletének egyes elemeit.
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Barack Obama elnökválasztási győzelmének egyik legjelentősebb alkotórésze a je-
lölt személyisége volt. Szónoki képességeiről a nagyvilág is meggyőződhetett még 2008. 
november 5-e előtt. A legfontosabb üzenet – amelyet szóban és megjelenésében is su-
gárzott – az volt, hogy az Egyesült Államok egy demokrata kormányzat alatt mindent 
elkövet azért, hogy a nemzetközi életben a kényszerítést a meggyőzés váltsa fel, a konf-
rontációt a párbeszéd, az egyoldalú megoldásokra törekvést pedig az együtt gondolkodás 
és cselekvés. Röviden, Robert Cooper tipológiáját használva, egy posztmodern állam és 
nemzetközi kapcsolatrendszer képét vetítette előre Barack Obama.

Ennek a liberális világképnek a jegyében Obama elnök békülékeny gesztusokat tett 
olyan ellenfelek felé – például Irán –, akik ellen addig engesztelhetetlen harcot hirdetett; 
a guantanámói fogolytábor bezárásának ígéretével azt jelezte, hogy az Egyesült Államok 
a jövőben nem kívánja önkényesen átértelmezni a nemzetközi jogot; kairói beszédével 
hidat próbált építeni a muszlim világ felé; felkarolta a globális felmelegedés jelentette 
kérdéskört. Ugyanakkor az amerikai légierő, az állami szuverenitás figyelmen kívül ha-
gyásával, továbbra is támadásokat hajtott végre Pakisztán területén; az amerikai–orosz 
kapcsolatok új alapokra helyezése a liberális álláspontról a klasszikus realista felfogás 
felé történő elmozdulást jelez: nem kell, hogy a szuverenitás jegyében az egyes államok 
belügye államközi viszonyokat befolyásoljon; Irakban és Afganisztánban főleg a stabili-
tásról esik szó és egyre kevésbé a két rendszer demokratizálásáról.

A nemzetközi rendszer általános tendenciáit elemezve arra következtethetünk, hogy 
az Obama-adminisztrációtól a jövőben még több realizmus várható. A nemzetközi élet 
erőközpontjai közül Oroszország, Kína, de még India is egyértelműen realista külpoliti-
kát folytat, a nemzeti érdekek szigorú számbavételével és azok erőteljes képviseletével. 
Jelen pillanatban az EU és Japán tekinthető posztmodernnek, abban az értelemben, hogy 
az érdekérvényesítés során eltekintenek az erő alkalmazásától vagy az azzal való fenyege-
téstől. De még nem az Egyesült Államok vetélytársai (bár az erre való törekvés Európában 
nem elhanyagolható tényező, és komoly hagyományokra tekinthet vissza).

Ráadásul a világ stratégiai nyersanyagkincsei – a fosszilis energiahordozóktól a vízig – 
vészesen csökkennek, s ennek megfelelően egyre élesebb a verseny azok kiaknázásáért, 
illetve a fölöttük való ellenőrzés jogának megszerzéséért.

Az Egyesült Államok relatív hatalma – a katonai kivételével – minden kategóriában 
egyértelműen csökken. Mivel valamennyi állam a komparatív előnyt biztosító hatalmi 
tulajdonságokat részesíti előnyben, nem zárható ki, hogy Washington a jövőben nem ke-
vésbé, hanem inkább a jelenleginél is aktívabb lesz katonai téren, azaz a – jelenlegi nagy 
erőközpontok közül – Moszkva és Peking által vallott világképhez fog közeledni.

Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a II. világháborút követően az Egyesült 
Államok által kialakított liberális világrend egyik tartóoszlopa az volt, hogy a szövetségi 
rendszeréhez tartozókat a biztonsági garanciák mellett jelentős erőforrásokhoz és piacok-
hoz is juttatta. A jelek szerint azonban ezt a „jóindulatú hegemóniát” a saját viszonylagos 
csökkenő hatalma és az általa nyújtott biztonsági garancia értékének bizonyos mérté-
kű leértékelődése miatt (elsősorban Európában) egyre nehezebben tudja fenntartani. Az 
Obama-adminisztráció történelmi szerepe – többek közt – az lenne, hogy erre az alapvető 
stratégiai dilemmára választ adjon, és megfelelő helyet találjon az Egyesült Államoknak 
– mely számos tekintetben még mindig „nélkülözhetetlen nemzet” – napjaink és holnap-
jaink világában, mind a saját, mind pedig – általánosságban – a világ javára.
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