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A második világháborút közvetle-
nül követő időszakban a külpoli-
tika nyelve „az ideák és normák 

helyett a hatalom és érdek”, azaz a poli-
tikai realizmus lett.2 A realista felfogás 
meghatározó újítása volt a két világhábo-
rú közötti liberális főárammal szemben, 
hogy annak a „mit kellene” és „hogyan 
lehetne” kérdései helyett – önmeghatá-
rozása szerint – a tényekre koncentrált, s 
azt kérdezte, hogy „mi volt, és mi van”.3 
A realizmus vállaltan pozitivista, magya-
rázó elmélet kívánt lenni, szemben a libe-
ralizmus normatív igényével.4

A klasszikus realizmus hívei az emberi 
természetről tett megállapításaikat vetí-
tették ki az államközi viszonyokra. Az 
önérdekkövető, autonómiáját megtartani 
kívánó, sőt hatalomra vágyó emberi ter-
mészetből kiindulva jutottak arra a felis-
merésre, hogy az államok magatartását és 
a közöttük lévő viszonyokat is a hatalom-
vágy, illetve a saját szuverenitásuk meg-
őrzésének igénye határozza meg. Míg 
azonban az emberi gyarlóságot korlátok 
közé szorítják mindazon szabályok és in-
tézmények, amelyeket egy adott állam, 
illetve közösség foganatosít, addig az 

Kiegyensúlyozás, mélyülés, hegemónia
Az Európai Unió és a realizmus1 

Benczes István

A realizmust folyamatos kritikák érik, egyebek mellett amiatt, hogy nem képes magyarázni az 
európai integrációt, különösen a hidegháború utáni történéseket. A cikkben kísérletet teszek 
arra, hogy a realizmus alapfeltevéseinek tisztázása után három hipotézis megfogalmazásával 
tekintsem át a realizmus és az EU viszonyát. A realizmus ugyanis nem csak az EU szétesésével, 
illetve az Unión belüli hatalmi kiegyensúlyozás érvényre jutásával számolt. Bizonyos irányza-
tai az Európai Unió intézményi mélyülését kívánták magyarázni, mások pedig Németország 
hegemónná válásának a kérdését igyekeztek tisztázni.

Realism has come under constant attack for not offering a sufficient account of the European 
integration process, particularly in explaining the events of the post-Cold War era. Following a 
clarification of the main assumptions of realism, the article investigates the relationship between 
the EU and realism on the account of three hypotheses. The article argues accordingly that 
realism does not view European integration as a by-product of the balance of power only and 
does not necessarily predict its total collapse either. Instead, some realist scholars have tried 
to explain the deepening of European integration by focusing on the relevance of institutions, 
while others have focused on the hegemonic position of Germany and its implications on the 
EU.
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államok közössége ilyesfajta külső korlá-
tot nem ismer el maga felett. A nemzet-
közi kapcsolatok immanens eleme ezért 
a konfliktus, a háborúskodás.5 A nem-
zetközi rendszert meghatározó alapvető 
dinamika olyan zéróösszegű játékként 
írható le, amelyben a béke nem a konflik-
tus vagy az ellentétek hiánya, sokkal in-
kább a hatalom nemzetközi egyensúlya.6

A realizmus képviselői sokfélék ugyan, 
és jó néhány törésvonal hasítja kisebb-
nagyobb táborokra az iskola művelőit, 
ennek ellenére elmondható róluk, hogy 
többé-kevésbé azonos feltevéseket valla-
nak az állam elsődleges nemzetközi sze-
repéről, a hazai és a nemzetközi politika 
szétválaszthatóságáról, illetve a nemzet-
közi politika legjellemzőbb vonásáról, 
az anarchiáról és az ahhoz kapcsolódó, a 
hatalomért és biztonságért folytatott küz-
delemről.7 A feltevéseknek létezik egy 
olyan magjuk, amit szerzők – a sokféle 
irányzat ellenére – egyfajta közös neve-
zőnek tartanak:8
• a nemzetközi színtér rendező elve az 

anarchia;
• a világpolitika legfontosabb aktorai 

az államok;
• az államok egységes, racionális, ön-

érdekkövető szereplők;
• az államok hatalomra törnek, a célja-

ik konfliktust generálnak.

A realista világban a nemzetközi kap-
csolatok fundamentális tényezője az 
anarchia. Ez esetben azonban annak a 
jelentése nem káosz vagy konstans há-
borúskodás (hiszen a háború költséges), 
hanem egy olyan nemzetközi entitás 
(intézmény vagy világkormány) hiánya, 

amely képes volna szavatolni a felek biz-
tonságát. A realizmus államközpontú 
felfogás: a nemzetközi kapcsolatokra az 
államok közötti viszonyként, interakci-
óként tekint. Nem tagadja a nemzetközi 
szervezetek és intézmények létét, de azo-
kat az állami akarat leképeződéseinek, a 
nemzeti érdek érvényesítőinek tartja. Ál-
lamképe egységes, homogén; az állami 
akarat kifejeződésében elvonatkoztat az 
olyan keresleti oldali tényezőktől, mint 
az érdekcsoportok vagy a frakciók. Az 
állam „zárt, áthatolhatatlan és szuverén 
egység”.9 Racionális aktorként érzékeny 
a költségekre, döntései meghozatalában a 
költségek minimalizálására, a nyereségek 
maximalizálására törekszik. A döntések-
re a nagyfokú bizonytalanság jellemző, 
meghatározó az információhiány – ami 
részben magyarázza az egymással szem-
ben táplált bizalmatlanságot, félelmet.10

A racionális kalkuláció azért is fontos, 
mert a nemzetközi környezet megbünteti 
azokat, akik nem védik meg az alapvető 
érdekeiket vagy a lehetőségeiken (erő-
forrásaikon) túlnövő célokat követnek.11 
Az állam preferenciái rögzítettek: mivel 
a világpolitika rendezőelve az anarchia, 
és az államok racionális aktorok, ezért a 
legfőbb érdek minden nemzet számára a 
túlélés. Az államok „minimálisan a saját 
megmaradásukra törekednek, maximáli-
san egyeduralomra törnek”.12 Mivel min-
den állam túlélni kíván, más szuverének 
léte potenciális veszélyt jelent rá, s ez 
állandósítja a konfliktust és a versenyt. 
A realista világban következésképpen 
nincsen – mert nem is lehet – garancia a 
békére; a nemzetközi szervezetek vagy a 
nemzetközi jog nem képes garantálni azt.



2018. tavasz 83

Kiegyensúlyozás, mélyülés, hegemónia

Waltz és a neorealizmus

Az 1960-as évekre a klasszikus realiz-
mus erőteljes nyomás alá került, kriti-
kusai szerint eljárt felette az idő, „mód-
szertana és elmélete anakronisztikussá 
vált”.13 Kenneth Waltz 1979-ben meg-
jelent Theory of International Politics 
című monográfiája azonban sikeresen 
definiálta újra az elméletet, amit az új 
név – neorealizmus – is jelezni kívánt. 
A nemzetközi politikaelmélet főáramá-
vá újra a (neo)realizmus vált, kijelölve a 
diszciplína fő irányait, határait és mód-
szereit.

Korábban a realizmus az idealizmust 
elutasító és a reálpolitika jegyében fo-
gant munkák egyfajta gyűjtőneve volt. 
A történelmi eseményeket, folyamatokat 
a hatalomnak mint mozgatóerőnek a fel-
használásával próbálták leírni és magya-
rázni a különféle szerzők. Számukra az 
egyes ember vagy az egyes állam belső 
vizsgálata is a kutatási program szerves 
részét képezte. Waltz szakított e tradíci-
óval. A neorealizmus annak az elmélete 
lett, hogy az anarchia a nemzetközi poli-
tika rendezőelveként miként strukturálja 
az államok lehetőségeit és interakcióit, 
függetlenül azok belső viszonyaitól, tu-
lajdonságaitól.

Kenneth Waltz olyan nagyelméletet 
kívánt alkotni, amely megfelel a tudomá-
nyosság szigorú kritériumainak, egysé-
ges, rigorózus, és a takarékosság elvére 
épít. Elmélete rendszerelmélet, amely-
ben a cél a folytonosság (és nem a vál-
tozás) megragadása. Saját elképzeléseit 
az ún. redukcionista elméletekkel szem-
ben fogalmazta meg, amelyek a rendszer 

alatti (nemzeti, regionális) szintek belső 
jellemzőiből próbálnak következtetni a 
rendszerre magára. Waltz elutasította a 
„belülről kifelé” típusú magyarázatokat: 
szerinte azok nem többek, mint a meg-
figyelt jelenségek leírásai. Mint arra fel-
hívta a figyelmet, abból, hogy az egyes 
államok stabilak, még nem következik, 
hogy az államok közössége is stabil vol-
na. Feltételezve, hogy a stabil államok 
biztonságra törekednek, és ennek érde-
kében erőforrásokat mozgósítanak (ezért 
elhalasztják a fogyasztásukat vagy a 
beruházásaikat), tulajdonképpen veszé-
lyeztetik a többi államot. Így az amúgy 
belsőleg stabil államok egy bizonytalan, 
kiszámíthatatlan, instabil és fenyegető 
közeget teremtenek.14

Mivel a neorealizmus határozottan el-
vonatkoztatott a struktúrát alkotó egysé-
gek viselkedésétől és konkrét interakció-
itól, lehetségessé vált a rendszerszintű és 
az egységek szintjén ható változók elha-
tárolása. Waltz célja nem az egységek le-
értékelése volt, de tudománymódszertani 
szempontból megalapozatlannak tartotta 
azoknak magával a struktúrával történő 
együttes vizsgálatát. „A struktúra meg-
határozásához nincs szükség arra, hogy 
ismerjük, miként kapcsolódnak egymás-
hoz a részek. Amire koncentrálni kell, az 
az egységek elrendeződése, egymáshoz 
viszonyított pozíciója... Az egységek el-
rendeződése a rendszer attribútuma.”15

A piac analógiájára a nemzetközi poli-
tika is az abban részt vevő egységek (ál-
lamok) sokaságának az interakcióiból áll 
össze, mindenféle előre eltervezett szán-
dék vagy akarat nélkül, spontán módon 
alakul és formálódik. Ebben a spontán, 
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nem tervezett, anarchikus világban az 
államok a túlélésért küzdenek. Csak ha 
az már biztosított, akkor képesek egyéb 
célokat is – mint például a jólét – megva-
lósítani. Az államok ezért nem is elsősor-
ban a saját hatalmukat maximalizálják, 
hanem a rendszerben elfoglalt pozícióju-
kat igyekeznek fenntartani, erősíteni.

A nemzetközi politikai rendszer „anar-
chikus, horizontális, decentralizált, ho-
mogén, nem irányított és kölcsönösen 
adaptív”.16 Az anarchiából következően az 
államok a funkcióikat tekintve nem diffe-
renciálódnak, hanem azonosak. A kapcso-
lataikban nem létezik rögzített viszony-
rendszer, ahogyan államok felett álló 
kormány(zás) sem. Ami az anarchiában 
megkülönbözteti egymástól a funkció-
jukban azonos, nem differenciált szerep-
lőket (vagyis az államokat), az a felada-
taik ellátására, a túlélésük biztosítására 
való képességük mértéke. A képessége-
ket az adott államoknak a struktúrában 
elfoglalt helyük határozza meg, míg a 
képességek eloszlása azt a mozgásteret 
jelöli ki, amelyben az a nemzetközi po-
litikában felléphet, vagyis az akaratának 
érvényt szerezhet. Az egyes államok az 
adott struktúrában kénytelenek értelmez-
ni a saját helyzetüket, s a preferenciájukat 
és a cselekedeteiket is ez határozza meg.

Természetesen a neorealista elmélet is 
számos kritikát kapott. A neorealizmus 
népszerűségét, de egyben a támadha-
tóságát is az adja, hogy meglehetősen 
kevés és jelentősen leegyszerűsítő felté-
telezéssel operál, és azokból igyekszik 
széles körű általánosításokat levonni. 
Nem a napi szintű, gyakorlati kérdésekre 
kínál válaszokat, hanem a nagyokra ad 

általánosságokban értelmezhető magya-
rázatokat. Barry Buzan és szerzőtársai 
például úgy fogalmaztak, hogy az el-
méleti koherencia kedvéért a nemzetkö-
zi politika Waltz által alkotott elmélete 
olyannyira leegyszerűsítővé vált, hogy a 
valóság egy nagy hányadát egyszerűen 
kizárta a tanulmányozhatóságból. Amit 
ezzel nyert (elegancia), az jóval kevesebb 
annál, mint amit az elmélete relevanciá-
jával veszített.17

Waltz két ideáltipikus esetet határolt 
el: anarchia a nemzetközi politikában, 
illetve hierarchia a hazaiban. A kritiku-
sok azonban az anarchiát (illetve a hie-
rarchiát) olyan szélsőséges helyzetnek 
látják, amilyen a valóságban nem létezik. 
A neorealizmus így nem képes a különfé-
le átmeneti, hibrid rendszerekről érdem-
ben bármit is állítani, holott a valóságban 
azok e két végpont közötti kontinuumon 
helyezhetők el.18 E leegyszerűsített világ-
kép egyszersmind abban is megakadá-
lyozza a neorealizmust, hogy releváns és 
érvényes mondanivalója legyen az olyan 
regionális együttműködések vizsgálatá-
ról, mint például az Európai Unió.

Mivel a realisták az államot a nem-
zetközi politika alakításában nem egy-
szerűen befolyásosnak, hanem a meg-
határozó szereplőnek tartják, ezért az 
elmélet figyelmen kívül hagyta (de 
legalábbis jelentősen leértékelte) mind a 
belső politikai folyamatokat, mind pedig 
a nemzetközi intézményeket.19 Az előbbi 
azt jelentette, hogy az államok preferen-
ciaformálásának a folyamatát meg sem 
kísérelte megmagyarázni, a preferenci-
ákat egyszerűen adottnak tekintette. Az 
utóbbi esetében pedig kétségbe vonta, 
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hogy a nemzetközi intézmények auto-
nóm döntési egységek volnának, azokat 
az állami akarat kifejeződéseinek tartot-
ta. A kül- és belpolitika határainak az 
elmosódásával pedig nem is próbált sem-
mit kezdeni.20

Waltznak a belső politikára és az ál-
lami preferenciák rögzítettségére vo-
natkozó leegyszerűsítése még a realista 
táboron belül is törésvonalakat eredmé-
nyezett. A neoklasszikus realista Randall 
L. Schweller úgy érvelt, hogy lakatosi 
értelemben a neorealizmus soha sem volt 
(mert nem is lehetett) termékeny kuta-
tási program. A túl szűk modell, illetve 
a végső változó (a polaritás) minimális 
varianciája miatt „[n]em lehetséges a 

neorealizmus elméleti újrafogalmazása, 
csupán logikájának különféle történelmi 
esetekre való kiterjesztése” valósítha-
tó meg.21 A neoklasszikus realisták el-
fogadják ugyan a nemzetközi rendszer 
strukturáló erejét, amely kijelöli az álla-
mok helyét az anarchikus világrendben, 
de a hatalmi képességekről úgy gondol-
kodnak, hogy azok hatása összetett és 
csak közvetett, így a struktúra csupán 
különféle közbenső változókon keresztül 
fejtheti ki a hatását. „Nem létezik közvet-
len vagy tökéletes transzmissziós mecha-
nizmus, amely a materiális képességeket 
a külpolitikához kötné.”22 A realista tábo-
ron belüli törésvonalakat szemlélteti az 1. 
táblázat.

1. táblázat23

A realista táboron belüli törésvonalak

Klasszikus 
realizmus Neorealizmus* Offenzív 

realizmus
Neoklasszikus 

realizmus

Nemzetközi 
rendszer

valamelyest 
fontos

nagyon fontos
(természetétől 
fogva versengő 
és bizonytalan)

nagyon fontos
(természetétől 

fogva 
versengő és 
bizonytalan)

fontos
(az anarchia 

implikációja változhat, 
és esetenként a 

döntéshozók számára 
homályos)

Egységek differenciált nem 
differenciált

nem 
differenciált differenciált

Magyarázó 
változók

a hatalom 
eloszlása

relatív 
hatalom-
eloszlás

relatív 
hatalom-
eloszlás

relatív hatalomeloszlás 
(független változók),
belső korlátok és elit 
percepciók (közbenső 

változók)
A külpolitika 
mint végső 
változó

igen nem feltétlenül igen igen

* A waltzi neorealizmus.
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A megújítás kényszere alatt azonban 
a „realizmus elmozdulóban van a nem-
zetközi rendszer természetére vonatkozó 
viszonylag speciális, világos és tesztel-
hető állítások felől egy sokkal általáno-
sabb megfogalmazás felé, amelyben a 
kimenetek mind zavarosabbak és ho-
mályosabbak”.24 Az új irányzatok sem 
a katonai erő használatát (vagy az azzal 
való fenyegetést), sem pedig a hatalmi 
egyensúly koncepcióját nem használják, 
holott azok a realizmust meghatározó 
lényeges elemek. Jeffrey W. Legro és 
Andrew Moravcsik szerint a realizmus 
megújítására törekvők az elméleti magot 
olyannyira aláásták, hogy az már nem is 
nevezhető realizmusnak.25 Azzal, hogy 
a realista feltételrendszert úgy változ-
tatják, hogy reagálni tudjanak az éppen 
aktuális kihívásokra (a realizmus felől 
nézve: empirikus anomáliákra), az irány-
zat elveszíti a koherenciáját és a megkü-
lönböztethetőségét. A hatalom magyará-
zó erejének a háttérbe szorításával olyan 
exogén változókban engednek meg szó-
ródást, mint az állami preferenciák, a hit, 
az ideológia, a kormányzás, a gazdasági 
interdependencia vagy a nemzetközi in-
tézmények – amelyek korábban nem vol-
tak részei a neorealista paradigmának. 
Amit megtartanak e – saját elnevezésük 
szerint – minimalista realisták, az az 
anarchia és a racionalitás. Ám e két felte-
vés nem csak a realizmus sajátja, így nem 
a realizmus megkülönböztető jegyei.26

Integráció és regionális
együttműködés a (neo)realista 
elméletben

A realizmus nem egyszerűen szkeptikus 
(volt) a témánk szempontjából releváns 
regionális együttműködések vonatkozá-
sában, hanem egyenesen negligálta azo-
kat. „Egyetlen állam sem fogja feláldozni 
a saját érdekeit azért, hogy egy nagyobb 
közösséget támogasson, veszélyeztetve 
saját biztonságát, aláásva jólétét, veszé-
lyeztetve jövőjét.”27 A neorealizmus sze-
rint a nemzetközi politikát a nemzetitől 
egyebek mellett az különbözteti meg, 
hogy az előbbiben van (kell) önsegély, 
míg az utóbbiban nincsen, mert a haté-
kony állam elvben megvédi saját polgá-
rait. Az egyes államokon belül az aktorok 
ezért specializálódhatnak, amivel együtt-
működésre ítélik magukat. A nemzetkö-
zi színtéren, felettes hatalom híján, ez 
nem reális feltételezés. Anarchiában az 
azonos egységek (államok) ezért igye-
keznek fenntartani a függetlenségüket, 
még úgy is, hogy autarkiát valósítanak 
meg. Waltz kerülte is az államok közötti 
együttműködés leírására az „integráció” 
kifejezés használatát, azt kizárólag az 
államon belüli szereplők együttmunkál-
kodására tartotta fenn. Az államok kö-
zötti kapcsolatok szükségszerűen lazáb-
bak, mint az államon belüliek, ezekre az 
interdependencia kifejezést alkalmazta.28

A realizmus hívei természetesen tisz-
tában vannak azzal, hogy az államok 
együttműködnek, és e célból szerveze-
teket, intézményeket hoznak létre. Ám, 
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ahogy mások mellett például Robert 
Gilpin is hangsúlyozza, a kooperáció 
megvalósítása jóval nehezebb, mint aho-
gyan azt a liberálisok feltételezik – külö-
nösen a biztonságpolitika területén.29 
A neorealista értelmezésben a kooperá-
ció ugyanis azt jelenti, hogy az államok 
feladnak valamennyit a szuverenitásuk-
ból, lemondanak bizonyos mértékű ha-
talomról és erőforrásról, ami azonban 
ellentmond a hatalommaximalizálásra 
építő instrumentális racionalizmusnak.

Még abban az esetben sem intézmé-
nyesül a kooperáció, amikor az ideo-
lógiájukban azonosak az érintett álla-
mok, vagy ha kifejezetten az volna is 
az érdekük. Nem azt nézik a túlélésért 
küzdő államok, hogy mekkora abszolút 
haszonra tehetnek szert egy kapcsolat-
ban, hanem annak eloszlását. „Az álla-
mok aggódnak, hogy aki ma barát, az 
holnap ellenség lesz a háborúban.”30 Ha 
az államok nem az abszolút nyereséget, 
hanem a relatív nyereséget maximali-
zálják, akkor nem is igazán lehet alapja 
az együttműködésnek.31 A realista vi-
lágban ekképpen az anarchia axiómá-
jától könnyen eljuthatunk a kooperáció 
(teljes) hiányáig. Mások ugyanakkor azt 
igyekeznek bizonyítani, hogy a realista 
érvelés csak nagyon speciális esetekben 
releváns. Duncan Snidal ilyen speciális 
esetnek tartja, amikor csak két államot 
tételezünk fel, és az abszolút nyereségtől 
teljesen eltekintünk.32 Robert Powell pe-
dig azt állítja, hogy a relatív nyereségre 
történő koncentrálás elsősorban abban az 
esetben akadályozza az együttműködést, 
ha a katonai erő hasznossága nagy.33

De akkor mégis miért jön létre koope-
ráció az anarchiában? A realisták értel-
mezésében a biztonsági dilemmára adott 
válaszként valósulhat meg az együtt-
működés. Biztonsági dilemma alatt az a 
helyzet értendő, amikor egy állam a sa-
ját biztonsága érdekében fegyverkezés-
be fog, és ezáltal a többi államot veszé-
lyezteti, s így fegyverkezésre ösztönöz 
másokat is.34 A nemzetközi kooperáció 
célja a biztonsági dilemma feloldása, de 
végleges megoldást soha nem jelenthet. 
Ha ugyanis változik a struktúra, meg-
bomlik a korábbi egyensúly, s akkor az 
együttműködő racionális felek, akik 
kontraproduktívnak tartják már a ko-
rábbi együttműködést, felmondják azt. 
Nem létezik tartósan stabil nemzetközi 
együttműködés, azt mindig a pillanatnyi 
nemzeti érdekek határozzák meg.

A realista felfogásban azáltal nyer ér-
telmet a regionális együttműködés, hogy 
a közvetlen cél, a biztonság elérhetővé 
válik. A regionális integráció egy sajátos 
externáliát termel ki a biztonságpolitika 
vonatkozásában. A szakosodás, amely 
hatékonyságnövelő, illetve az akadályok 
nélküli termék- és szolgáltatásáramlás 
jólétnövelő hatású. Az együttműködés 
által kitermelhető többlet (egy része) 
azután felhasználható a biztonság meg-
teremtésére úgy, hogy az erőforráso-
kat a hadászati potenciáljuk erősítésére 
fordítják a részt vevő államok.35 Joanne 
Gowa anarchikus világrendet feltétele-
ző, racionális választásokra vonatkozó 
modelljében például minden gazdasági 
együttműködés végső soron e biztonság-
politikai (pozitív) externália kitermelése 



88 Külügyi Szemle

Benczes István

érdekében történik.36 Ezek szerint a gaz-
dasági együttműködésre azon szövet-
séges államok hajlanak, amelyeknek a 
geopolitikai érdekük is egybeesik. Ellen-
ségek (akár ténylegesek, akár potenciáli-
sak) nem alakítanak ki ilyesfajta együtt-
működést. Természetesen a szövetségen 
belüli kereskedelemélénkítés ez esetben 
is differenciáltan erősíti a tagokat (azaz 
különbözőképpen növeli a jólétüket), mi-
vel az együttműködésből eredő abszolút 
hasznok eltérőek lehetnek. Ám ilyenkor 
a tagok elsősorban azt nézik, hogy magá-
nak a szövetségnek az ereje mennyiben 
gyarapodik, és az erősödésük mennyiben 
járul hozzá a hatalmi egyensúly fenntar-
tásához.

Kétségtelen tény, hogy a második világ-
háború utáni évtizedek legfeltűnőbb in-
tézményi fejlődését az európai integráció 
jelentette, a maga sokszintű, komplex és 
dinamikusan bővülő intézmény- és sza-
bályrendszerével. Nem véletlen, hogy a 
realizmust folyamatosan kihívás elé állí-
totta, hiszen az meglehetősen pesszimis-
ta az együttműködés bármilyen formáját, 
illetve tartósságát illetően. A hidegháború 
évei alatt a realisták azzal zárkóztak el az 
Európai Közösségek (EK) vizsgálata elől, 
hogy az ő elméletük központi szereplői 
az államok, a vizsgálatuk területe pedig a 
high politics, az EK/EU pedig egész egy-
szerűen nem érett meg arra, hogy a realiz-
mus érdemben foglalkozzon vele. A neorea-
lizmus „nem sokat tud kínálni egy [olyan] 
atipikus nemzetközi aktor tanulmányozá-
sával, amely nem állam, korlátozott erő-
szak-monopóliuma van, és eredendően a 
low politicsszel foglalkozik”.37

Ha fejlődése során az integrációs tömö-
rülés is eljut abba a szakaszba, amikor le-
írható lesz államként, azaz bír mindazon 
tulajdonságokkal, amelyek meghatároz-
nak egy államot, akkor majd a realiz-
mus is adekvát magyarázattal szolgálhat 
az EK/EU működésére. Addig azonban 
nincs vele gondja. A neorealizmus rend-
szerszemlélete ráadásul nem is igazán 
teszi lehetővé, hogy közvetlenül magya-
rázza az EU komplex kormányzásának a 
rendszerét, ezt számon kérni rajta nem is 
volna korrekt.38

Kísérletek természetesen azért történ-
tek az európai regionális együttműködés 
realista alapokon való magyarázatára. 
A (neo)realista elmélet rendszerelmé-
let, ezért az EK létrejöttét nem belső té-
nyezőkkel, hanem az államok számára 
adottságnak tekinthető külső viszonyok 
változásával igyekeztek megragadni a 
szerzők. Realista értelmezésben az EK 
a hidegháború terméke volt, amely jól 
szolgálta az Amerikai Egyesült Államok 
érdekeit, és a nyugat-európai országok 
érdekeivel sem ütközött.

Waltz elméletében az EK maga is egy 
rendszerszintű termék, létének értelmét a 
kétpólusú világrendben azáltal nyerte el, 
hogy feltartóztatta a Szovjetunió, illetve 
a kommunizmus nyugat-európai térhódí-
tását. A térségbeli együttműködés célja 
a túlélés biztosítása volt, egy ellenséges 
hatalmi tömb közelségében.39 A kétpó-
lusú rendszerben az európai államok a 
biztonság „fogyasztóivá” váltak: békéről 
és háborúról nem ők döntöttek, azokat 
csupán megélték, elszenvedték. A hideg-
háború idején az egymás közötti fegyveres 
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konfliktusaiknak egyszerűen nem volt 
értelmük. Ehelyett – a történelemben 
először – mód nyílt az érdekek nyílt ösz-
szehangolására. Lehetővé vált, hogy a 
puszta túlélés logikáján túllépve, a relatív 
nyereségek helyett az együttműködésből 
származó abszolút nyereségekre kon-
centráljanak a felek. A közös politikák el-
terjedése, illetve a szupranacionális szint 
megerősödése Waltz szerint azért való-
sulhatott meg, mert a racionális államok 
olyasfajta együttműködést alakíthattak 
ki, amelyre korábban esélyük sem volt.

Waltz érveléséhez jól illeszthető Gowa 
okfejtése is, miszerint a regionális szintű 
gazdasági együttműködést végső soron 
a biztonságpolitikai externáliák lefölö-
zésének igénye igazolja.40 Értelmezhető 
ez a Szovjetunió kiegyensúlyozásaként, 
de akár Németország integrálásaként is.41 
De Stanley Hoffmann azt is felvetette, 
hogy – különösen francia nyomásra – az 
USA szuperhatalmiságával szemben (is) 
egyensúlyt igyekeztek a felek kialakíta-
ni.42 Ahogyan – különösen Konrad Ade-
nauer számára – fontos volt az is, hogy 
Németországot saját magától és a nacio-
nalizmusától is megvédjék.43

A neorealisták számára az együttműkö-
dés annyiban természetes folyamat, hogy 
az a racionális kalkulációt végző (és egy 
szövetségi rendszerbe tartozó) államok 
nemzeti érdekeit szolgálja – de a célja 
pontosan csupán ennyi: a nemzeti érdek 
bizonyos szintű intézményesítettség mel-
letti kiszolgálása. A kétpólusú világrend-
ben létrejött európai integráció ilyenfor-
mán nemhogy gyengítené a neorealista 
elméletet, hanem – legalábbis a követői 

szerint – éppen igazolja azt, annak egy 
eklatáns példája. A multipolárisból a bi-
poláris rendszerbe való átmenet egyértel-
műen megváltoztatta az európaiak vára-
kozásait, ahogy az a neorealista rendszer-
elméletből következik. Ugyanakkor azt 
már nem képes előrevetíteni az elmélet, 
hogy pontosan miként fognak reagálni 
az egyes egységek (államok), az ugyanis 
már vállaltan nem része a neorealista ku-
tatási programnak.44

A hidegháború lezárultával azonban 
alapvetően megváltozott a nemzetközi 
rendszer, amelyben immár az EU maga 
is konfliktusforrássá válhatott – különö-
sen az USA perspektívájából nézve. Kér-
désként fogalmazódott ezért meg, hogy a 
nemzetközi struktúra változása miként 
hat majd az államok viselkedésére. La-
zulnak-e a nyugati országok együttmű-
ködései, lassul-e, esetleg a végéhez is ér a 
multilaterális egyeztetések kora? Mi lesz 
a meghatározó nemzetközi intézmények 
sorsa? De különösképpen az foglalkoz-
tatta a realista tábort – hiszen a szerzők 
meghatározó többsége az Atlanti-óceán 
túlpartján alkot –, hogy az Egyesült Álla-
mok képes lehet-e megőrizni a dominan-
ciáját, vagy maga is visszatér a világhá-
borút megelőző izolacionista és protekci-
onista politikához.

Az európai integráció jövőjét illetően 
a széteséstől a még szorosabb együttmű-
ködésig számos vízió fogalmazódott meg 
a realista táboron belül. A többség a ha-
talmi egyensúly elméletéből következően 
természetesen a kiegyensúlyozás igényét 
hangsúlyozta, de akadtak kivételek is. 
Több, egymást részben átfedő, illetve 
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egymással versengő hipotézis is megfo-
galmazódott. Közülük a legfontosabbak:
• az EU szétesése, a hatalmi kiegyen-

súlyozás érvényre jutása;
• az EU további intézményi mélyülése;
• Németország hegemónná válása.

Dezintegráció és a hatalmi 
egyensúly kérdése

Realista körökben általános vélemény 
volt, hogy a hidegháború végével a pa-
radigma feltevéseinek megfelelően „a 
nyugati államok kapcsolatai visszatér-
nek az 1930-as, 1940-es évek mintáza-
taihoz, amelyekben az anarchiából fa-
kadó problémák domináltak: gazdasági 
rivalizálás, biztonsági dilemmák, fegy-
verkezési verseny, hipernacionalizmus, 
kiegyensúlyozó szövetségek és végül a 
háború fenyegetése”.45 John Mearsheimer 
a hidegháború és a liberálisok által ün-
nepelt többpólusú világrend beköszönte 
utánra az integrációs folyamat leállását és 
a közösség széthullását vizionálta. A ko-
rábbi ellenfél, a kommunizmus kudarca 
és különösen a Szovjetunió szétesése 
ugyanis új helyzetet teremtett a világpo-
litikában. Az abszolút nyereségek helyé-
re újfent a relatív nyereségek kerültek, 
amelyek megnehezíthették, vagy akár el 
is lehetetleníthették az együttműködést 
az európai kontinensen. Mivel a realista 
világban a nemzetközi kooperáció leg-
főbb célja a biztonsági dilemma kezelése, 
úgy vélték, a megváltozott struktúrában 
nem feltétlenül lesz motiváció a koráb-
bi együttműködés fenntartására, annak 
költségei ugyanis drámaian megnőhetnek. 

A racionális államok ezért másféle meg-
oldásokat keresnek, és elfordulnak az 
EU-tól – érvelt Mearsheimer.46

Mearsheimer már a provokatív címadá-
saival – Back to the Future: Instability in 
Europe After the Cold War, illetve Why 
We Will Soon Miss the Cold War? – is azt 
kívánta jelezni, hogy az újólag kibonta-
kozó multipoláris rendszerben Európa 
számára a jövőt nem az együttműködés, 
hanem a gyanakvással és háborúkkal ki-
kövezett múltba való visszatérés jelenti. 
„Az együttműködés jóval nehezebb lesz 
majd..., a konfliktus pedig sokkal való-
színűbbé válik.”47

Természetesen később maga Mearshei-
mer is kénytelen volt elismerni, hogy az 
Európa jövőjét illető prognózisa nem volt 
helytálló.48 Ezt azonban nem az elmélet 
kudarcának tulajdonította, hanem annak 
a ténynek, hogy az amerikai haderő to-
vábbra is fenntartotta a támaszpontjait a 
kontinensen, sőt a NATO nemhogy meg-
szűnt volna, de folyamatosan új tagokkal 
bővült. Véleménye szerint az EU – és tu-
lajdonképpen egész Európa – békéjének a 
legfőbb garanciája tehát továbbra is ez a 
külső erő, nem pedig a kontinens állama-
inak az együttműködése.

A hatalmi kiegyensúlyozás elvének 
érvényesüléseként Németország (és Ja-
pán) megerősödését prognosztizálta az 
egypólusú világrendszer gyors erodáló-
dásával számoló Christopher Layne is.49 
Az ő érvelésének a lényege, hogy még ha 
az Egyesült Államok nem is fenyegeti ér-
demben Németországot, és az utóbbi sem 
kíván fenyegetően fellépni a világban, a 
megerősödésével nem szándékoltan is a 
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hatalmi kiegyensúlyozás útjára lép. Ér-
velése szerint Washingtonnak ezért min-
den eszközével arra kell törekednie, hogy 
megmutassa, túl költséges volna e közép-
hatalmaknak (túl) nagyra nőniük, és az-
zal az USA hatóköréből kikerülniük. De 
Layne ezzel egyszersmind azt is cáfolni 
igyekezett, hogy a Szovjetunió szétesésé-
vel esély lett volna a hidegháború utáni 
érában egy olyan unipoláris világrend 
fennmaradására, amelyben az Egye-
sült Államok az egyetlen erős hatalom. 
Ehelyett – szerinte – a kiegyensúlyozás 
realista logikája (illetve a történelmi ta-
pasztalat) okán a világ elkerülhetetlenül 
a multipolaritás felé halad. Az USA szá-
mára a kihívást e folyamat menedzselése 
jelenti.

Mások mellett Seth Jones is amel-
lett érvelt, hogy az EU jövőjét illető 
mearsheimeri apokaliptikus jövendö-
lések azért nem teljesülhettek a hideg-
háború után, mert a felek felismerték, 
hogy együttes érdekük a kontinensen 
ismételten jelentkezett biztonsági di-
lemma közös feloldása.50 Minél kevésbé 
hajlandó az USA garantálni Európa biz-
tonságát, annál nagyobb nyomás neheze-
dik a kontinensre a saját biztonságának a 
megteremtése érdekében. Fontos feltéte-
lezése volt Jonesnak, hogy maga Német-
ország is felismerte, hogy mindannyian 
veszíthetnek, ha nem kooperálnak, és 
ezért hajlandó volt elkötelezni magát az 
intézményesített együttműködés mellett. 
„Európa meghatározó hatalmai a hosz-
szú távú stratégia részeként létrehozták 
az EU biztonságpolitikai ágát, hogy Né-
metországot beágyazzák egy nemzetközi 

biztonságpolitikai intézményrendszerbe, 
és támogassák a békét Európában.”51

Barry R. Posen a hatalmi kiegyen-
súlyozás egy szofisztikáltabb verziója 
alapján úgy érvelt, hogy az EU valóban 
kiegyensúlyozó szereppel bír az USA-val 
szemben, ám azzal nem azért él, mert az 
Egyesült Államokat fenyegetésnek tekin-
ti, hanem mert képes volt kifejleszteni az 
önálló kapacitásait.52 Továbbá nem bízik 
amerikai szövetségesében, hogy az min-
den esetben kész volna a helytállásra, 
amikor az Unió érdekei azt megkíván-
nák (különösen az európai periférián). 
Ráadásul az USA és az EU között több 
esetben is egyet nem értés bontakozhat 
ki bizonyos konfliktusok megoldásában. 
(Erre volt példa a 2003-as iraki invázió.) 
Brüsszel tehát attól függetlenül (is) Wa-
shington hatalmának a kiegyensúlyozá-
sára törekszik, hogy az utóbbi az euró-
paiak megítélése szerint sem fenyegeti 
őket. Az Európai Unió egyszerűen a saját 
érdekei szerint kíván eljárni, és ehhez 
saját kapacitásokat fejleszt a jövőben. 
Mindazonáltal az Egyesült Államokhoz 
való viszonyulás konfliktusokat szül az 
európai integráción belül is, különösen a 
három nagy tagállam viszonylatában – a 
hivatkozott iraki invázió esetében is ta-
pasztalni lehetett az EU-n belüli törésvo-
nalakat.

A hidegháború lezárulta után az EU va-
lóban jelentős erőfeszítéseket tett, hogy 
összehangolja a védelmi kapacitásait. 
A maastrichti szerződéssel létrehozta a 
közös kül- és biztonságpolitikai pillért, 
majd kialakította a külügyi megbízotti 
posztot. 2003-ban pedig már egy saját 
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biztonságpolitikai stratégiát is elfogadott 
a közösség. Csakhogy a biztonságpoliti-
kai kérdések mindezek ellenére továbbra 
is a nemzeti kormányok hatáskörében 
maradtak, a tagállamok saját külpoliti-
kát, diplomáciát folytatnak, és a tagálla-
moknak van hadseregük is, nem az Euró-
pai Uniónak. Hiába tűnik erősnek az EU, 
ha nem hajlandó, illetve a nem megfelelő 
szervezeti infrastruktúra híján nem képes 
ténylegesen használni a kapacitásait.53

Jolyon Howorth és Anand Menon pedig 
egyenesen úgy érvelt, hogy az EU, mint 
bármely más kormányközi intézmény, 
államiság híján nem képes a kiegyensú-
lyozásra, még akkor sem, ha néhány tag-
állam abban „fantáziát látna”.54 Az Unió 
nem volt hajlandó a gazdaságpolitikai 
együttműködéshez hasonló szintű szuve-
renitás delegálására a biztonságpolitika 
területén, ahol továbbra is a kormánykö-
zi alkuk dominálnak. Az európai közös 
biztonság- és védelmi politika ezért nem 
értelmezhető az Egyesült Államokkal 
szembeni kiegyensúlyozásként. Érvelé-
süket a realista főáramba illesztve azt 
állítják, hogy mindazok, akik e megfigye-
lés ellenkezőjét állítják, azok elméleti és 
módszertani tévedésben vannak a hatal-
mi kiegyensúlyozás koncepcióját illetően.

Mindazonáltal azok is jelentős szám-
ban vannak a realista táboron belül, akik 
elképzelhetőnek tartják a további szoros 
atlanti együttműködést. Charles L. Gla-
ser például azt állítja, hogy a realizmus 
alapvető feltevései egyáltalán nem szük-
ségszerűen eredményezik az államok 
állandósuló versengését és konfliktusát, 
igenis marad helye a kooperációnak. Az 

önsegély nem szükségszerűen konfronta-
tív, lehet kooperatív is.55 Érvelése szerint 
békeidőkben a fegyverkorlátozást támo-
gató multilaterális intézmények segíthet-
nek a biztonsági dilemma feloldásában. 
Glaser defenzív realistaként a hatalmat 
nem önmagáért valónak tartja (mint te-
szik azt az offenzív realisták), hanem 
eszközt lát benne a biztonság megte-
remtésére. Az együttműködés pedig sok 
esetben a legjobb módja a biztonság sza-
vatolásának.56

E megközelítés értelmében még az 
anarchia állapotában sem feltétlenül 
rossz döntés a hegemónnal való szövet-
ségre lépés. Sőt, éppenséggel az erős ál-
lammal való esetleges konfrontáció lehet 
végzetes a túlélés szempontjából. Mindez 
tekinthető egyfajta tanulási, szocializáci-
ós folyamatnak. Az anarchia állapotában, 
állandó fenyegetettségben az államok ra-
cionális reakciója lehet a szocializáció 
(követni a vezető példáját) és a szövet-
ségkötés. Németország és Japán hideg-
háború utáni stratégiája igazolni látszik 
e nézetet. Az egypólusú világrendben e 
két regionális hegemón nem a kiegyensú-
lyozás eszközével élt az USA ellenében, 
hanem kitartóan ragaszkodott a második 
világháború után kialakult politikai-gaz-
dasági rendhez, annak intézményeihez. 
„Ahelyett, hogy veszélyeztetnék az USA 
hegemóniáját, status quo-pártiak; elége-
dettek az USA dominálta rendszeren be-
lüli alávetett szerepükkel.”57

De van olyan vélemény is, hogy az eu-
rópai közös biztonságpolitika magából a 
hidegháború utáni nemzetközi struktú-
ra jelentette kényszerből fakad. Adrian 



2018. tavasz 93

Kiegyensúlyozás, mélyülés, hegemónia

Hyde-Price véleménye szerint az Európai 
Unió egyszerre két rendszerszintű nyo-
másnak engedelmeskedett, amikor kiala-
kította a saját közös védelmi politikáját: 
a globális szintű unipolaritásnak, vala-
mint az európai kontinensen teret nyerő 
regionális multipolaritásnak. A kiegyen-
súlyozott multipolaritás keretei között jó 
esélyei mutatkoznak az együttműködés-
nek, mert a relatív nyereségek kevésbé 
bizonyulnak fontosnak, mint egyébként. 
Ebben a helyzetben a meghatározó erővel 
bíró államok egyike sem tarthat meggyő-
ző módon igényt a hegemón szerepére. 
Ennek a következménye, hogy az EU 
tagállamai „stratégiai magatartását is in-
kább a biztonság, mint a hatalom maxi-
malizálása jellemzi”.58

Az EU (további)
intézményi mélyülése

A látszólagos sikerek okán nem volt vé-
letlen, hogy a nemzetközi kapcsolatok 
irodalmában mindvégig kisebbségi véle-
mény maradt az európai integráció lassu-
lásának, sőt szétesésének a jövendölése. 
De még a regionális multipolaritás tézise 
sem feltétlenül vetítette előre az európai 
integrációnak a hidegháború utáni mé-
lyülését. A Németország megerősödésé-
től való félelem reális lehetett ugyan, de 
az Európai Unió szupranacionális intéz-
ményi keretei biztosítékot nyújtottak az 
ország pacifikálására.59 Akkoriban a Né-
met Szövetségi Köztársaság mindent el-
ért a korábbi stratégiája (geopolitikai in-
ternacionalizmusa) révén, amit szeretett 
volna.60 Ennek ellenére a németek nem 

változtattak a stratégiájukon, nem aspi-
ráltak a regionális hegemón szerepére. 
A franciák sem szervezkedtek a németek 
ellen, így például a britekkel sem kötöt-
tek szövetséget annak érdekében, hogy 
kiegyensúlyozzák a német fölényt. 
Michael Loriaux tézise szerint a két or-
szág együttműködése olyan intézménye-
sült normává fejlődött az évtizedek so-
rán, ami biztonságot, kiszámíthatóságot 
kölcsönzött egész Európában.61

Erre a megállapításra rímel Thomas 
Pedersen tétele is, amely szerint a meg-
határozó erős államok erőszakmentes 
módon, a regionális intézményesítés esz-
közével is képesek a nemzeti érdekeiket 
szolgálni.62 Érvelése szerint az erőpoli-
tika egy újracsomagolt formában jelent 
meg az Európai Unióban, ahol maga az 
EU is a gazdasági és politikai befolyás 
megszerzésének az eszköze lett. Módo-
sított realista magyarázatában másutt 
Pedersen úgy érvelt, hogy egy potenci-
ális hegemónnak (ez esetben Németor-
szágnak) az az elemi érdeke, hogy elejét 
vegye az ellene szerveződő koalíciók 
létrejöttének.63 A realizmus kritikájaként 
fogalmazta meg, hogy az lekicsinyli az 
intézmények jelentőségét, holott azok 
lehetőséget biztosítanak a potenciális 
hegemónnak arra, hogy a hatalmát meg-
osztva, hitelesen kötelezhesse el magát 
a hosszú távú regionális együttműködés 
mellett.

Az elköteleződés egyik legpregnánsabb 
példájaként értelmezhető a Gazdasági és 
Monetáris Unió (GMU) létrehozása, ami-
nek újszerű magyarázatát kínálta Joseph 
Grieco.64 Grieco – az Egységes európai 
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okmány (Single European Act, SEA) és 
különösen a maastrichti szerződés sikeré-
re reflektálva – azt próbálta megválaszol-
ni, hogy „[m]iért vállalkoztak az EK or-
szágai egy ilyen ambiciózus, mondhatni 
kockázatos intézményi innovációra...”.65 
A szerző munkája nemcsak azért jelen-
tős, mert megújított neorealista magya-
rázatát adja a maastrichti folyamatoknak, 
hanem mert explicit módon feltárja és el-
ismeri mindazon kihívásokat és anomá-
liákat, amelyekkel a waltzi neorealizmus 
volt kénytelen szembesülni az európai 
integrációs folyamatok előrehaladtával. 
Konkrétan négy ilyet azonosított:66

1. Instrumentálisan racionális államok 
időnként igenis dönthetnek úgy, 
hogy a nemzetközi intézmények által 
erősítik az együttműködésüket.

2. A bipoláris világrendet a (sikeres) 
európai együttműködés feltételéül 
szabták a neorealisták, továbbá azt 
feltételezték, hogy a preferenciákat 
az anarchia alakítja. Csakhogy Eu-
rópa intézményesülése a kétpólusú 
világrend lezárultával sem ért véget, 
sőt mind komolyabb lendületet vett, 
mindezt világ- (vagy európai) kor-
mányzás nélkül.

3. A kooperáció rendszerint valamely 
harmadik fél ellensúlyozásaként jön 
létre. Európában ez sem feltétlenül 
igaz. Németország nagyhatalommá 
vált ugyan, ám az EU tagállamai 
nem ellene, hanem éppen vele szö-
vetkeznek.

4. A versengő elméletek (mint az elitek 
preferenciakonvergenciája, a belső 
politika mint a preferenciák forrása, 

a funkcionális spillover, stb.) ha rész-
legesen is, de meggyőző magyaráza-
tát adják az integráció mélyülésének, 
ami felveti a neorealista elmélet végét.

Grieco arra tett kísérletet, hogy a neo-
realizmust közös nevezőre hozza azzal az 
akkoriban különösen népszerű neoliberá-
lis tézissel, miszerint a nemzetközi intéz-
mények valóban nem változtatják meg a 
struktúrát, és nem hoznak létre hierar-
chikus elrendeződést ugyan, ám elősegí-
tik az együttműködést, mivel informáci-
óval szolgálnak a partner várakozásairól 
és intencióiról (kiszámíthatóbbá teszik 
a közeget), illetve tompítják az elosztási 
konfliktust, és így a hosszú távú együtt-
működést szem előtt tartva kiegyensú-
lyozott nyereségeloszlást biztosítanak.

Mindez azonban új megközelítést igé-
nyelt. Vigyáznia kellett, hogy elméleté-
nek a neoliberális felfogáshoz történő kö-
zelítése során ne kerüljön túl messzire a 
realista alapfeltevésektől. E dilemma fel-
oldása érdekében Grieco – Lakatos Imre 
nyomán – különbséget tett egy kutatási 
program kemény magja (az alapfeltevé-
sek) és az egyéb, támogató, kiegészítő 
hipotézisei között.67 Kemény mag alatt 
az államoknak a világpolitika alakításá-
ban játszott központi szerepét értette, az 
instrumentálisan racionális magatartá-
sukat, továbbá hogy a preferenciáik és a 
döntéseik anarchiában születnek. Az EK/
EU esettanulmányát arra használta, hogy 
megmutassa: míg az olyan kapcsolódó 
hipotézisek, mint például „az EK léte 
egy multipoláris rendszerben okafogyot-
tá válik”, vagy hogy „az intézmények 
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nem játszanak számottevő szerepet a 
nemzetközi politika alakításában”, való-
ban változtatásra szorul(hat)nak, addig a 
kemény mag változatlan maradt.68

Grieco a hatalmi egyensúly elméletét 
is problémásnak találta. Miért lép gazda-
sági koalícióra Franciaország és Olasz-
ország, a két meghatározó középhatalom 
Németországgal, egy „potenciális hege-
mónnal”? – tette fel a kérdést egy másik 
írásában is.69 A figyelme tehát azon kö-
zéphatalmakra fókuszál, amelyek ahe-
lyett, hogy fellépnének Németországgal 
szemben, a saját jól felfogott reálpolitikai 
érdekükben akár közösen is a további 
összefogást sürgetik a különböző nem-
zetközi intézmények (például az Európai 
Központi Bank) létesítése által.

Grieco a válasz érdekében a monetáris 
politikájuk alakításában az autonómiát 
gyakorlatilag már a nyolcvanas években 
elvesztett (másodhegedűs) államokhoz 
fordult. Az 1979-ben létrejött európai 
monetáris rendszer és különösen annak 
árfolyam-mechanizmusa az évek során 
egy németmárka-alapú rendszerré vált, 
amelyben a német Bundesbank dominan-
ciája volt a meghatározó. A többi állam 
elveszítette a monetáris politikája önál-
lóságát, így az stabilizációs eszközként 
gyakorlatilag nem létezett számukra. 
Grieco a német márkának az egységes 
valutával történt felváltását a kisebb ál-
lamoknak a befolyásuk visszaszerzésére 
tett kísérletként értelmezi. Olaszország 
és Franciaország ugyanis egyszerre két 
fronton is nyereségre tett szert az euróval. 
Egyfelől az árstabilitás megteremtése és 
a tőkemozgások felfutása, másfelől pedig 

a monetáris politika alakításába történő 
beleszólás lehetősége által – innen az 
elnevezés: hang hipotézis.70 Hatékonnyá 
azáltal válik a „hang”, hogy a gyengébb 
államok nem egyszerűen megfogalmaz-
zák, kifejezik a véleményüket, hanem 
„tényleges hatást gyakorolnak az együtt-
működési megállapodás menetére”.71

Erre rímel Wolfgang Streeck érvelése 
is, miszerint a GMU projekt nem első-
sorban arról szólt, hogy a részt vevő álla-
mok feladták (volna) a szuverenitásukat; 
éppen ellenkezőleg: az érintettek (köztük 
is a leginkább Franciaország) annak se-
gítségével kívánták visszanyerni a nyolc-
vanas években a Bundesbank fogságába 
esett pénzügyi szuverenitásukat.72

A monetáris együttműködés realista 
magyarázatának kísérletét természetesen 
sokan támadták. Legro és Moravcsik az 
általuk minimalistának tartott realisták 
közül is az egyik legszélsőségesebbnek 
Grieco GMU-ra vonatkozó magyaráza-
tát találták, mivel az szerintük minden 
fontosabb alapfeltevést megtagadott (az 
anarchia és a racionalitás kivételével), és 
az intézményeket magukat magyarázó 
erővel ruházta fel.73

Lloyd Gruber több fronton is támadást 
indított azon realista kísérletek ellen, 
amelyek a neoliberális agendához köze-
lítve próbálták revitalizálni a paradig-
mát.74 Gruber visszatért az alapokhoz, 
és a hatalom (erő), illetve az azzal járó 
konfliktus, valamint a túlélés kénysze-
re perspektívájából tekintett a különféle 
regionális együttműködési kísérletekre, 
köztük az európai gazdasági integrációs 
folyamatokra. Elutasította azt a feltevést, 
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miszerint a létrejövő együttműködés 
(mint például a GMU) Pareto-javulást 
idézne elő, azaz jobb helyzetbe hozná az 
összes szereplőt. A neorealista–neolibe-
rális szintézis helyébe, amely a kölcsö-
nösen előnyös együttműködésen alapuló, 
pozitív összegű játékot feltételez, olyas-
fajta kooperációt helyezett, amelyben 
győztesek is és vesztesek is vannak. 
A vesztes állam azért csatlakozik, mert 
attól fél, hogy a többiek (amelyek nyer-
nek az együttműködéssel) nélküle is lét-
rehoznák az adott intézményt. Még vesz-
teségek árán is jobb ugyanis benne lenni, 
mint kívül maradni.

Gruber elméletében az az újszerű, hogy 
ha e vesztesek megtehetnék, akkor a nem 
kooperatív status quót állítanák vissza, 
mivel az áll érdekükben. A vesztesek 
tehát egyfajta veszteségminimalizáló 
stratégiát folytatnak: így is, úgy is rosz-
szul járnak, ám a kívülmaradás költsé-
ge meghaladja a csatlakozásét. Gruber 
az európai monetáris rendszer példáján 
illusztrálta, hogy sem Olaszország, sem 
az Egyesült Királyság érdekében nem 
állt az árfolyam-mechanizmushoz törté-
nő csatlakozás. Ám nyilvánvalóvá vált 
számukra, hogy a két meghatározó erő, 
Franciaország és Németország nélkülük 
is létrehozza a valutáris együttműködést.

Németország mint regionális 
hegemón(?)

A realista világban több okból sem való-
sulhat meg az együttműködés.75

1. Anarchiában – felsőbb, kényszerítő 
szerv hiányában – fogolydilemma 

típusú helyzetek állnak elő, ahol te-
hát a Nash-egyensúlyt a nem koope-
ráló magatartás biztosítja.

2. A relatív nyereség fontosabb, mint az 
abszolút, ezért az államok még abban 
az esetben sem lépnek együttműkö-
désre, ha az számukra (is) jólétnövelő 
hatású volna. Ráadásul sok esetben 
nem is ismert előre, hogy pontosan 
mekkora – a döntéshozók diszkontrá-
táját növelő – abszolút és relatív nye-
reséget hozhat az együttműködés.

3. A kooperáció fokozza az inter-
dependenciát, ezáltal kiszolgáltatot-
tá, függővé és sebezhetővé teszi a 
részes államokat. Ami logikus dön-
tés egy országon belül (specializá-
ció, munkamegosztás), az végzetes 
lehet a nemzetközi kapcsolatokban. 
E dilemmák feloldására, vagyis az 
együttműködés megvalósítására a 
realista iskola két lehetséges megol-
dást kínál: koalíció szervezése a kö-
zös ellenséggel szemben, illetve egy 
olyan hegemón felemelkedése, amely 
kikényszeríti a kooperációt.

A nemzetközi kapcsolatok (illetve a 
nemzetközi politikai gazdaságtan) EU-
val foglalkozó legfrissebb tanulmánya-
inak egy jelentős része – elsősorban a 
válság utáni időszakra koncentrálva – ez 
utóbbi opciót választotta az elemzése tár-
gyául.76

A „hegemón stabilitás” elméletének a 
realista megfogalmazása – nem meglepő 
módon – a hatalmi képességeket tekinti 
magyarázó változónak, s a hatalom meg-
oszlásának hegemonikus jellegét állítja 
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az elemzés középpontjába, hogy abból 
vezesse le a nemzetközi gazdaság nyi-
tottságát és stabilitását.77 A realista meg-
közelítés abban jelentett merőben újat a 
hegemón stabilitás elméletében, hogy 
Charles P. Kindleberger liberális elmé-
letének jellemzően normatív téziseit a 
szélesebb történelmi tapasztalatok álta-
lánosítása révén pozitivista szemlélettel 
gazdagította, amennyiben feltételezte, 
hogy az állami önérdek magyarázza a 
liberális nemzetközi gazdasági rendszer 
fenntartását, illetve hogy egyetlen gazda-
sági rendszer sem érthető meg politikai 
motivációk nélkül.78 Az elmélet a társa-
dalmi-politikai rendszerek változásának 
az elmélete lett.

A struktúrában kijelölt hely alapján 
megfogalmazott preferenciák (a nyitott-
ságot illetően) azt is jelentik, hogy – a 
liberális felfogástól eltérően – a szako-
sodás nem a komparatív előnyök alapján 
történik, hanem a hegemón belátásának 
a függvénye. A kereskedelempolitika eb-
ben a felfogásban a tagállami alkuk és a 
stratégiai interakciók eredője. Természe-
tesen a realista magyarázat sem tekint el 
a hegemón kínálta előnyöktől, amelyeket 
a résztvevők élvezhetnek (mint a stabili-
tás vagy a biztonság), de a játékszabályok 
elfogadását nemcsak a jól felfogott érdek, 
hanem a centrum diktátuma is megte-
remtheti.79

A realizmus nem egységes annak meg-
ítélésében, hogy mi a racionális maga-
tartás egy hegemón felemelkedésekor. 
Szigorúan véve a neorealista elméletből 
az következne, hogy Németország meg-
erősödésére válaszként a többi állam a 

kiegyensúlyozás eszközéhez nyúl, azaz 
annak ellenében szervezik meg magu-
kat. Anarchikus rendszerben a funkcio-
nálisan azonos államok érdeke a nagyra 
nőtt állam kiegyensúlyozása volna, hogy 
megakadályozzák, hogy a potenciális he-
gemón idővel a többiek biztonságát ve-
szélyeztesse. Ha valamely állam mégis 
a felemelkedő hegemónhoz csatlakozna, 
akkor drámaian szűkülne a koalícióra 
lépő fél autonómiája, illetve csak még 
jobban növelné a hegemón rendelkezésé-
re álló erőforrásokat, amelyeket az aztán 
bármikor a csatlakozó ellen fordíthat.80

A neoklasszikus realisták ugyanakkor 
a hegemónhoz csapódást tekintik a ra-
cionális válasznak. A csatlakozás erősí-
ti ugyan a hegemónt, de nem feltétlenül 
gyengíti a saját túlélés esélyeit. Ez hat-
ványozottan igaz lehet az EU esetében, 
hiszen az Unió külső környezete is szer-
ves része a tágabban értelmezett hatalmi 
egyensúlyi rendszernek, amelyen belül 
együtt eredményesebben egyensúlyoz-
hatnak a felek. A neoklasszikusok szerint 
még az anarchia állapotában sem feltétle-
nül rossz döntés a hegemónnal való szö-
vetségre lépés, sőt éppenséggel az erős 
állammal való esetleges konfrontáció 
volna végzetes a túlélés szempontjából. 
Az anarchia állapotában az államok raci-
onális reakciója a szocializáció, vagyis a 
vezető példájának a követése.

Hogy mikortól számít egy hatalom he-
gemónnak, elsősorban empirikus kérdés. 
De már abban sincs konszenzus az iroda-
lomban, hogy az adott mérőszámok ab-
szolút vagy relatív szintje számít-e mérv-
adónak. Egyebek mellett az egy főre eső 
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GDP nagysága, az éves növekedés üteme, 
a világkereskedelemből való részesedés, 
a külföldön befektetett hazai tőke meny-
nyisége, a monetáris készletek nagysága 
alapján szokás meghatározni, hogy egy 
ország hegemónnak tekinthető-e vagy 
sem. De a nyersanyagok, a különféle 
egyéb erőforrások, a tőke, a piacok feletti 
ellenőrzés, a katonai befolyás, valamint a 
magas hozzáadott értéket képviselő ter-
mékek előállításában mutatott kompara-
tív előnyök alapján is következtetni pró-
bálnak a szerzők a hegemón államra.81

Németország – a 2008-as és 2010-es 
válság következtében is – mostanra visz-
szavonhatatlanul az EU erőközpontja 
lett,82 ami visszahozta a hegemón stabili-
tás elméletét az európai diskurzusba. Ko-
rábban Jones és Grieco is potenciális he-
gemónként hivatkozott Németországra.83 
Ám míg korábban Franciaország és Né-
metország együttműködő hegemónként 
látta el a hegemón klasszikus feladatait,84 
addig mára Németország egyedüli veze-
tőként megkerülhetetlenné vált.

A hidegháború évei alatt Nyugat-Né-
metországot kvázi szuverénként legin-
kább úgy jellemezték, hogy egy „gazda-
sági óriás, de politikai törpe”.85 A két Né-
metország egyesítésével az ország vissza-
nyerte ugyan a teljes szuverenitását, ám 
ahelyett, hogy a nagy államoktól meg-
szokott, a több nemzeti érdek által kije-
lölt utat járta volna, az európai integráció 
elmélyítése mellett kötelezte el magát.86 
Ezt nemcsak a maastrichti szerződés tel-
jes mellszélességgel történő támogatása és 
a német márkáról való lemondás, hanem az 
európai alkotmányozási folyamat 2005-ös 

elakadása után az integráció továbblendí-
tése és az EU működését ma is szabályo-
zó lisszaboni szerződés tető alá hozása is 
egyértelműen alátámasztotta. Németor-
szág az integráció és a multilateralizmus 
elkötelezettje maradt, nem kívánt több 
lenni gazdasági óriásnál.

„Németország arra használta a ma-
teriális erőforrásokkal megtámogatott 
normatív erejét, hogy kezelje mindazon 
új nemzetközi válságokat, amelyek a hi-
degháború lezárulta után keletkeztek, és 
támogassa a nemzetközi együttműködést 
az új globális problémák megoldása ér-
dekében.”87 Simon Bulmer és William 
Paterson ebbe a sorba illesztette egyebek 
mellett a 2014-es ukrán válságot is.88

A Krím félsziget annektálása határo-
zott változást eredményezett a németek 
Oroszország-politikájában. A német ve-
zetés a szigorú fellépés és a szankciók 
mellett foglalt állást – és ez lett az EU hi-
vatalos álláspontja is. 2015 nyarán, a mig-
rációs válság tetőpontján, Németország 
már morális vezető szerepre is szert tett a 
„nyitott ajtók” politikájával. A brexit ke-
zelésében szintén kiemelt szerep hárul(t) 
rá. Az utóbbi kapcsán ugyanakkor Hans 
Kundnani arra a paradoxonra hívja fel a 
figyelmet, hogy miközben az Egyesült 
Királyság kilépésével Németország EU-n 
belüli súlya erősödik, a németeknek ez 
mégsem áll érdekükben. Németország 
ugyanis egy fontos szövetségesét veszíti 
el a liberális kereskedelem fenntartásáért 
vívott küzdelemben, ráadásul a britek ki-
lépésével minden korábbinál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy a többi tagál-
lam koalícióra lép egymással a németek 
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szerepének a kiegyensúlyozására.89 Ilyen 
ellenkoalíciók formálódtak az adósság-
válság-rendezés és a migrációs válság 
kapcsán is – ez utóbbi tételt ismétli meg 
Josef Janning és Almut Möller is.90

Kundnani másutt az 1871 és 1945 közöt-
ti Németországgal vetette össze a mosta-
nit, és úgy találta, hogy katonai értelem-
ben Németország ma nem veszélyezteti 
ugyan az EU-t, de gazdaságilag igen.91 
Ahogy korábban (a második világháború 
előtt) Németország katonai értelemben 
destabilizálta Európát, úgy ma a gazda-
sági erőfölényével él vissza. A németkér-
dés ezért újra időszerű, csak nem geopo-
litikai, hanem geoökonómiai értelemben. 
Németország olyan középhegemón lett, 
amely nem kötelezi el magát a fiskális 
transzferek vagy az adósság közössé té-
tele vonatkozásában, ám lefölözi a keres-
kedelmi együttműködés hasznait.

Annak megítélése, hogy Németország 
hegemónnak tekinthető-e, nem egyértel-
mű. Egy hegemón feladatai sokrétűek. 
Előmozdítja a nemzetközi kereskedelem 
liberalizációját, felvevő piacot biztosít a 
többi állam termékei, szolgáltatásai szá-
mára – még recessziós időkben is. Mene-
dzseli a nemzetközi monetáris rendszert, 
biztosítja a nemzetközi fizetőeszközt. 
Meghatározó módon alakítja az érvény-
ben lévő árfolyamrendszert és az ahhoz 
kapcsolódó árfolyamokat. Folyamatosan 
biztosítja a pénzügyi rendszer likviditá-
sát, különösen gazdasági krízisek idején. 
Előmozdítja az államok közötti (makro-)
gazdaságpolitikai koordinációt. A hege-
món egyszerre végső hitelező és végső 
(felvevő) piac is.92

Az EU legnagyobb és legerősebb gaz-
daságaként Németországot elvben semmi 
sem akadályozná, hogy felvállalja a vég-
ső hitelező és a végső piac szerepét. Az 
ország azonban nem hajlandó ezt meg-
tenni. Végső hitelezőként – mint a vál-
ságrendezés végső megoldása – a német 
adófizetők pénzéből kellene konszolidál-
nia a periféria adósságcsapdában vergődő 
országait, illetve olyan állandó európai 
stabilitási alapot és transzfermechaniz-
must kellene működtetnie, amely a vál-
ságmegelőzést támogatná. Németország 
azonban mindkét esetben az erkölcsi koc-
kázat beágyazódására hivatkozva utasítja 
el a pénzügyi szolidaritást. A „potyázást” 
– és így az ismétlődő eladósodást – tart-
ja az elérni kívánt cél, azaz a gazdasági 
stabilitás legfőbb akadályának. Ezért a 
stabilitás megteremtését tagállami szint-
re delegálja, de egyben meg is határozza 
annak mikéntjét (l. különösen a fiskális 
paktum rendelkezéseit). Az Unió legerő-
sebb országaként ezt megteheti.

De Németország végső piacként sem 
jeleskedik. Az egységes piac legna-
gyobb haszonélvezője, az EU-tagálla-
mok mindegyikének meghatározó ke-
reskedelmi partnere. Az ország kifelé 
forduló gazdaságstratégiája, erős és ver-
senyképes exportszektora folyamatosan 
jelentős többleteket termelt, különösen 
a periféria államaival szemben, egyfajta 
neomerkantilista politikát eredményezve.

A hegemón stabilitás elméletének pers-
pektívájából Németország hegemón stá-
tusza legalábbis kérdéses, mivel az em-
lített feladatok egy jelentős részét nem 
vállalja magára. Nem hajlandó a saját 
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költségén feloldani a kollektív cselek-
vés dilemmáját. Nem végső hitelező, és 
nem is végső piac. A saját nemzeti érde-
keit követve mindig éppen annyit és ak-
kor segít a bajba jutott államokon, hogy 
az eurózóna léte ne kerüljön veszélybe. 
Ezt leginkább Görögország 2010. máju-
si kimentése támasztja alá, amelyre csak 
hosszú kötélhúzás után került sor.93 A ren-
dezés és így az eurózóna stabilitásának a 
költségeit nem, illetve csak részben vál-
lalja magára. Azok meghatározó részét a 
perifériaállamokra hárítja. Önmagában a 
belső keresletének a változásaival is je-
lentős mértékben képes jutalmazni vagy 
éppen büntetni más tagállamokat.

Konklúzió

A hidegháború utáni EU vonatkozásában 
három hipotézis fogalmazódott meg az 
írásban a realista iskola alapján, ám egyi-
ket sem lehetett meggyőzően bizonyí-
tani. Az EU szétesését leginkább abból 
kifolyólag vizionálták a realista szerzők, 
hogy az USA idővel kivonja a hadsere-
gét a kontinensről, illetve a NATO el fog 
jelentéktelenedni. Ez mindeddig nem 
valósult meg, sőt nem is időszerű. Tény, 
hogy Európa meghatározó államai a ha-
dászati, védelmi kérdésekben nem min-
dig értettek egyet – ezt különösképpen 
igazolja a 2003-as iraki intervenció vagy 
a Líbia elleni 2011-es katonai beavatko-
zás ügye. Miközben e konfliktusok nem 
lebecsülendőek, érzékelhetően nem a 
biztonságpolitikai véleménykülönbségek 
állnak jelenleg az EU válságának a kö-
zéppontjában.94

A hatalmi kiegyensúlyozás ma több 
szempontból is nyitott kérdés az EU-
ban. A brexit felboríthatja a korábbi re-
gionális szintű multipoláris egyensúlyt, 
Oroszország továbbra is komoly kihívást 
jelent – ami együttes kiegyensúlyozásra 
kényszerítheti az EU tagállamait –, de 
egyértelmű bizonytalansági tényezőnek 
számít Donald Trump nemzetközi po-
litikája is. Az USA láthatóan szakítani 
kíván(t) – legalábbis a retorika szintjén – a 
multilateralizmussal, így a biztonságpo-
litikai együttműködésekkel is.

Az integráció további mélyítése elvi 
lehetőségként jelen van az EU életé-
ben, ám gyakorlati értelemben még nem 
történt előrelépés. A válság óta csak a 
bankunió iránt köteleződtek el a felek. 
A válságkezelésben a tagállamok – első-
sorban német támogatással – a korábban 
megszokott szupranacionális felől a kor-
mányközi megoldások irányába mozdul-
tak el. A védelmi kapacitások közösségi 
szintű erősítése vagy a fiskális unió alap-
jainak a lefektetése mind része az uniós 
diskurzusnak, de tényleges lépések nem 
történtek. Ha pedig mégis lesznek ilye-
nek a jövőben, akkor azok könnyen a 
többsebességes unió irányába terelhetik 
majd Európát.

Németország hegemónszerepe sem 
egyértelmű. Korábban, a hidegháború 
utáni időszakban a németek megerősö-
désére a többiek a még mélyebb integ-
rációval, saját szuverenitásuk részleges 
feladásával reagáltak. A válságot követő 
időszakban ugyanakkor erre mind ke-
vésbé találni példát. Az olyan befolyásos 
vezető államok, mint Franciaország vagy 
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Olaszország, maguk is a válság áldoza-
taivá váltak, és azóta is folyamatosan 
gyengélkednek. Az Egyesült Királyság 
2016-ban az EU elhagyása mellett döntött. 
A válság kezelésében a szupranacionális 
szervek sem jeleskedtek, a megoldásokat 
a tagállami alkuk jellemezték.

Csakhogy a tagállamok közötti megál-
lapodásokra ma már olyan környezetben 
kerül sor, amelyben az aszimmetrikus 
interdependenciák minden korábbinál 
meghatározóbbá váltak. A magországok 
(hitelezők) és a periféria (adósok) közötti 
szakadék folyamatosan tágul, ami az in-
tegráció elmélyítése irányába tett politi-
kai lépéseket is jelentősen megnehezíti. 
E folyamatok együttesen nagyították fel 
az EU legerősebb államának, Németor-
szágnak a válságot követő időszakban 
játszott szerepét. A válságrendezésben az 
ország nem úgy működik közre, ahogyan 
az egy hegemóntól elvárható: meghatá-
rozza ugyan a kimentés feltételeit, előírja 
a fejlődés irányait, ám anyagi eszközeit 
és különösen a saját piacait csak rendkí-
vül korlátozott mértékben hajlandó ren-
delkezésre bocsátani, s ezzel fenntartja a 
strukturális feszültségeket. Németország 
így folyamatosan egyensúlyozni próbál a 
belső politika kiszolgálása és az eurózóna 
stabilitásának a fenntartása között.
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