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Meddig marad rivális nélkül az Egyesült Államok? 

 
Az	Egyesült	Államok	 hatalmi	 helyzete	 régóta	 foglalkoztatja	 nem-
csak	 a	 közvélemény,	 de	 különösen	 a	 szakértők	 fantáziáját.	A	 hu-
szadik	század	során	minden	szempontból	robosztussá	váló	ország	a	
történelemben	példátlan	globális	erőfölényt	volt	képes	kivívni	ma-
gának,	és	egyelőre	meg	is	tartani	azt.	Az	igazi	kérdés	a	hidegháború	
befejezése	után	harminc	évvel	az,	hogy	Amerika	képes-e	hosszabb	
távon	is	megőrizni	hegemón	szerepét.	A	legtöbben	kételkednek	en-
nek	lehetőségében,	és	elsősorban	Kínában	látják	az	első	számú	ki-
hívót,	 amely	majd	megakadályozza,	hogy	a	huszonegyedik	 század	
egy	 újabb	 „amerikai	 évszázad”	 lehessen.	 Számtalan	 érv	 sorakozik	
amellett,	hogy	az	Egyesült	Államok	miért	nem	tarhatja	meg	hatalmas	
előnyét	világviszonylatban	és	miért	vár	rá	törvényszerű	hanyatlás.	

Michael Beckley új könyve ezzel szemben azt kívánja bebizonyí-
tani,	hogy	Amerika	megingathatatlan	vezető	szerepében,	és	amennyi-
ben	az	egymást	követő	amerikai	kormányzatok	ésszerű	óvatossággal	
kezelik	a	kihívásokat,	a	hírhedt	„unipoláris”	pillanat	korszakká	nyúl-
hat.�	Alaptézise,	hogy	az	„Egyesült	Államok	marad	a	világ	egyedüli	
szuperhatalma	sok	évtizeden	át,	és	valószínűleg	az	évszázad	végéig”.	
(1.	o.)	Könyvében	tematikusan	végigjárja	azokat	a	területeket,	ame-
lyek	szerinte	fényesen	bizonyítják,	hogy	bármely	más	állammal	való	
összehasonlításban miért emelkedik ki az USA – legyen az katonai 
erő,	gazdasági	potenciál,	demokrácia	–	és	éppen	ezért	miért	nem	kell	
attól	tartania,	hogy	bárki	olyan	kihívóként	jelenjen	meg,	amire	féle-
lemmel kellene tekintenie. 

Először	a	hatalmi	dimenziót	vizsgálja	meg	a	szerző.	Ebben	a	fe-
jezetben	elsősorban	a	katonai	erőt	veszi	alapul,	de	ugyanakkor	ezt	
	 1	 A	kifejezés	 eredetileg	Charles	Krauthammertől	 származik:	The	Unipolar	Mo-
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társítja	egyéb	különböző	faktorokkal,	és	így	próbálja	felvázolni	mek-
kora	potenciállal	bír	az	Egyesült	Államok,	és	hogy	ennek	a	 jövőre	
nézve	milyen	 jelentősége	és	kimenetele	 lehet	a	nemzetközi	színté-
ren.	Számítását	nem	a	GDP-re	alapozza,	mert	úgy	érvel,	az	csak	egy	
dimenzió,	ami	nem	adja	megfelelően	vissza,	milyen	„nettó”	erővel	
rendelkezik	 egy	 ország.	 Például,	 felelőtlenül	 végzett	 beruházások,	
vagy nagy lélekszámú országok esetében már csak a lakosság élel-
mezése	növeli	ugyan	a	GDP-t,	de	a	nettó	forrásokat	nem	adja	vissza	
valósághűen.	Vizsgálni	kell	venni	a	 termelési,	 jóléti	 és	nemzetbiz-
tonsági költségeket egyaránt. Mindemellett figyelembe kell venni az 
ország	lakosságát,	és	azt,	hogy	az	előbb	említett	három	alaptényező	
milyen	terheket	ró	az	adott	államra.	A	katonai	kiadások	magukban	
megint	 nem	 árulnak	 el	mindent	 egy	 ország	 ilyen	 jellegű	 képessé-
geiről.	A	haderőt	szállásolni,	élelmezni	és	ruházni	kell,	ami	nyilván	
megjelenik	egy	ország	kiadás	oldalán,	illetve	az	sem	mindegy,	hogy	
mennyire	modern	haditechnikával	 rendelkezik	egy	hadsereg,	és	 az	
is	 fontos	 szempont,	hogy	az	országon	belül,	 annak	határain	vagy	
messzi	országokban	kell-e	alkalmazni	őket.	A	szerző	éppen	ezért	in-
kább	a	GDP-t	a	 lakosság	egy	 főre	 jutó	GDP-jével	 szorozza	 fel,	és	
úgy	érvel,	ez	sokkal	hitelesebb	indikátor	egy	ország	valódi	katonai	
erejének felmérésben. 

Négy	esettanulmánnyal	mutatja	be,	hogy	hiába	volt	egy	kiterjedt	
nagyhatalmi	konfrontációban	a	GDP	az	egyik	oldalon,	akár	nagy	
különbséggel,	 a	 nettó	 potenciál	 fontosabbnak	 bizonyult.	 Ízelítőül	
álljon	 itt	 az	 egyik	 ilyen	példa.	Ha	 a	 bruttó	 nemzeti	 összterméket	
vesszük	alapul,	Nagy-Britannia	eltörpült	Kína	mellett	a	tizenkilen-
cedik	században.	Mind	a	kínai	össztermelés,	mind	a	hadsereg	lét-
száma	messze	meghaladta	a	brit	megfelelőt.	Mégis,	egy	sor	oknak	
köszönhetően	(termelékenység,	oktatás,	modernizáció,	belső	kínai	
konfliktusok stb.) a britek könnyedén kényszerítették térdre rövid 
időn	belül	kétszer	is	a	hatalmas	ázsiai	államot.	Az	egy	főre	kivetí-
tett	GDP	már	sokkal	jobban	mutatja	a	korabeli	erőviszonyokat,	és	
egyáltalán	nem	meglepő	a	túlnyomó	brit	katonai	fölény.	(20–24.	o.)	
Tehát	lakosság	és	terület,	illetve	a	GDP	messze	nem	árul	el	mindent	
egy	ország	katonai	potenciáljáról,	és	alkalmanként	igen	félreveze-
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tő	is	lehet.	Ami	igazán	számít	az	a	nettó	erőforrások,	és	ez	utóbbi	
határozza meg gyakorlatilag bármely államnak – nem csak a nagy-
hatalmaknak	 –	 a	 katonai	 potenciálját,	 illetve	 a	 világra	 gyakorolt	
befolyását. 

A	könyv	következő	két	fejezete	a	jelenlegi	erőviszonyokat	térké-
pezi	fel	gazdasági	viszonyok	és	katonai	adatok	alapján.	Mindkettő-
ben	különösen	Kínát	vizsgálja,	mint	a	feltörekvő	országot	és	esetle-
ges	 kihívót	 az	 amerikai	 hegemóniára	 a	 nemzetközi	 viszonyokban.	
Az	elmúlt	két	 évtizedben	 számos	politológus	 és	más	kutató	 szinte	
megszállva	szajkózta,	hogy	Kína	–	hatalmas	potenciálja	és	növek-
vő	gazdasági	mutatói	miatt	–	előbb-utóbb	utoléri,	majd	lehagyja	az	
Egyesült	Államokat,	 sőt	 átveszi	 annak	 a	 világban	 betöltött	 vezető	
szerepét. 

Beckley	nem	ért	egyet	ezzel	az	állásponttal.	Az	ő	véleménye	sze-
rint	–	amit	bőségesen	alátámaszt	adatokkal	–	Kína	nemhogy	felzár-
kózik,	 hanem	éppen	 hogy	 a	 különbség	 évről	 évre	 nő	 a	 két	 ország	
gazdagsága	között.	Ennek	okát	abban	látja,	hogy	Kína	nagy,	nem	ha-
tékony,	és	a	hatalmas	populáció	túl	nagy	terhet	ró	mind	jóléti,	mind	
biztonsági	szempontból	a	kínai	államra.	Ezzel	szemben	az	Egyesült	
Államok	nagy	méretei	ellenére	sokkal	hatékonyabb,	míg	negyed	ak-
kora	 lakossággal	 jóval	 kisebb	 szociális	 és	 biztonsági	 költségekkel	
kell	 szembe	nézzen.	Az	emberi	 tőke	–	 tudás,	 szakértelem	és	mun-
ka	–,	mely	legtöbb	ország	nettó	gazdagságának	több	mint	felét	teszi	
ki,	 többszöröse	Amerikában	 a	 kínainak.	A	 három	 itteni	 szegmens,	
amiben	az	Egyesült	Államok	sokkal	Kína	előtt	jár	a	következő:	ok-
tatás,	egészség	és	szervezettség.	A	megtermelt	 tőke	kategóriájában	
–	tehát	az	emberek	által	előállított	termékek	és	az	infrastruktúra	–	is-
mét	 azt	 találjuk,	 hogy	 legalább	 kétszeres	 a	 különbség,	 elsősorban	
amiatt,	 hogy	Kínában	 az	 előállítási	 költségek	 sokkal	magasabbak.	
Kína	ugyan	hatalmas	összegeket	fordít	gazdaságára,	de	ennek	a	köl-
tekezésnek	nagy	része	pazarló	és	gazdaságilag	nem	térül	meg.	Ehhez	
járul	még	a	kínai	adóssághelyzet	és	az	állam	gazdaságba	való	beavat-
kozásának	 túl	magas	 szintje.	Noha	 vannak	 kisebb	 szektorok,	 ahol	
Kína	kiemelkedő,	ezek	nem	teszik	gazdagabbá	az	országot,	hiszen	
Kína	sokszor	csak	a	világ	összeszerelő	üzeme.	És	noha	az	amerikai	
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gazdaság	átfogó	képe	„hanyatló	dinamizmust”	mutat,	az	Egyesült	
Államok	 a	 legtöbb	 jövőt	 érintő	 ágazatban	 előnyt	 élvez	 Kínával	
szemben,	legyen	az	nagymennyiségű	adattárolás,	robotika,	gyógyá-
szat	vagy	a	szénalapú	üzemanyag	alternatív	változata.	(50.	o.)	A	két	
ország	szociális	és	védelmi	kiadásai	(ez	utóbbi	nem	csupán	a	szűken	
értelmezett nemzetbiztonsági költségeket jelentik) nagyságrendileg 
kiegyenlítik	 egymást.	A	 természetes	 tőke	 viszonyában	 is	 hasonlót	
találunk.	Akár	 víz,	 energiaforrások	 vagy	 megművelhető	 területről	
legyen	 szó,	 az	 USA	 nagy	 előnyt	 élvez	 Kínával	 szemben,	 aminek	
egyik	 oka	 a	 kínai	 természeti	 környezet	 nagyfokú	 szennyezettsége,	
ami	sokszor	nem	teszi	lehetővé	a	vízkészletek	és	termőföldek	hasz-
nálatát.	Ha	igen,	az	amerikai	oldal	akkor	is	sokkal	hatékonyabb	ter-
melést	és	kihasználást	mutat	ezekben	a	szektorokban	is.	És	mivel	a	
négyszeres	lakosság	nagyobb	élelem-,	ivóvíz-	és	energiafogyasztást	
jelent,	a	kis	hatékonyságú	felhasználás	miatt	ez	hatalmas	terheket	ró	
a	kínai	államra.	A	gazdasági	összehasonlítás	összegzésében	a	szerző	
megállapítja,	hogy	noha	„Kína	gazdasági	növekedése	az	elmúlt	há-
rom	évtizedben	ámultra	méltó,	sőt	csodálatos	volt,	a	két	számjegyű	
növekedési	ráták	elfedték	azokat	a	tátongó	gyengeségeket,	amelyek	
megakadályozzák,	hogy	Kína	képes	legyen	csökkenteni	az	Egyesült	
Államokkal	szembeni	jómódot	érintő	lemaradását.”	(61.	o.)

Ami	a	katonai	képességeket	illeti,	két	különböző,	de	egymással	
szorosan	összefüggő	dimenziót	vizsgál	a	szerző.	Először	szemre-
vételezi	a	számszerűleg	mérhető	katonai	képességeket	úgy,	mint	a	
katonai	kiadásokat,	a	hadrendbe	állítható	fegyverrendszereket	vagy	
a	hadseregben	szolgálók	 számát.	Ebben	az	összehasonlításban	az	
Egyesült	Államok	előnyt	élvez.	Még	ha	Kína	fel	is	zárkózik,	vagy	
netán	 túllép	 a	 katonaságra	 fordított	 költségek	 terén	 a	 következő	
évtizedekben,	 ami	 eleve	 kérdéses,	 ez	 a	 számadat	 nem	 tükrözi	 az	
egyéb	szociális	és	biztonsági	terheket,	amelyek	jelentősen	gyengí-
tik	a	papíron	megjelenő	kínai	erőt.	Már	maga	a	tény,	hogy	a	kínai	
hadsereg	több	mint	egy	millió	katonával	nagyobb	amerikai	ellenfe-
lénél,	hatalmas	financiális	terheket	ró	Kínára,	arról	nem	beszélve,	
hogy	az	amerikai	katonák	jobban	képzettek,	jobban	felszereltek	kí-
nai vetélytársaiknál és sokkal nagyobb harci tapasztalattal rendel-
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keznek.	 Ezután	Beckley	megvizsgálja	 a	 sokszor	 figyelmen	 kívül	
hagyott	olyan	további	aspektusokat,	mint	például	milyen	szövetsé-
gi	rendszerrel	bír	a	két	ország,	mennyire	stabil	a	hazai	terep,	illet-
ve	milyen	szomszédok	veszik	körül.	Ezek	a	szempontok	épp	úgy	
fontosak	a	katonai	erő	számításánál,	illetve	a	felmutatható	katonai	
befolyás	mérésénél,	mint	 a	 nettó	 katonai	 erő.	Mivel	 az	 Egyesült	
Államok	két	szomszédja	szövetségese	és	két	óceán	védelmezi,	míg	
Kína	tizenöt	szomszédja	közül	a	legtöbb	ellenfele,	a	mérleg	nyelve	
tovább billen az USA felé. A fejezetet azok az esettanulmányok 
zárják,	 amelyek	 egy	 esetleges	 kínai	 támadást	 elemeznek	Tajvant	
illetően,	illetve	Kína	esélyeit	a	Dél-kínai-	és	Kelet-kínai-tengerekre	
való	 katonai	 befolyásának	 kiterjesztésére.	 Nem	meglepő	módon,	
minden	alkalommal	negatív	végkicsengése	van	az	ilyen	jellegű	la-
tolgatásoknak,	amit	csak	tovább	tetéz	a	korábban	felvázolt	gazda-
sági	helyzetből	fakadó	hátrány.

A	könyv	utolsó	 tematikus	 fejezete	 a	 jövőbeni	 esélyeket	mér-
legeli,	ami	természetesen	mindig	kockázatos	vállalkozás,	hiszen	
a	 legfelkészültebb	 tudós	 is	 ingoványos	 területre	 merészkedik	 a	
jövő	történéseit	illetően.	Beckley	mindenesetre	az	elmúlt	évtize-
dek	mutatóit	és	a	rendelkezésre	álló	adatok	és	projekciók	alapján	
azt	vélelmezi,	hogy	a	közeljövőben	–	tehát	az	elkövetkező	három	
évtizedben	–	„az	Egyesült	Államok	rendelkezik	a	legjobb	alappal	
a	 folyamatos	 növekedéshez”,	 és	 szintén	 az	USA-nak	vannak	 „a	
legjobb	kilátásai,	hogy	jólétet	és	katonai	erőt	gyűjtsön	az	elkövet-
kező	évtizedekben”.	(98.	o.)	Akár	külső	és	belső	kiegyenlítődés,	
akár	a	„puha	erő”	terén	való	megerősödés	a	vizsgálat	tárgya,	a	le-
hetséges	ellenfelek	maximum	részsikereket	értek	el	a	hideghábo-
rú	vége	óta,	és	nem	tudják	komolyan	meghátrálásra	kényszeríteni	
az	Egyesült	Államokat.	A	konvergencia-elmélet,	tehát	azon	hipo-
tézis,	hogy	a	szegényebb	országok	gyorsabb	növekedést	képesek	
produkálni	és	így	megelőzni	a	nagyhatalmakat	szintén	nem	állja	
meg	 a	 helyét,	mint	 törvény.	Voltak	 részsikerek	 a	 történelemben	
és	a	legmodernebb	időkben	is,	de	erre	nem	lehet	az	USA	hanyat-
lását	 alapozni	 és	 Kína	 szuperhatalmi	 pozíciójának	 automatikus	
bekövetkeztét	 jósolni.	Ha	összesítjük	a	 földrajzi	adottságokat,	 a	
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politikai	berendezkedést	és	a	demográfiai	tényezőket,	az	Egyesült	
Államok	egyszerűen	jelenleg	behozhatatlan	előnyöket	élvez	bár-
melyik más országgal szemben. 

A	könyv	zárófejezetében	a	szerző	azt	elemzi,	hogy	az	unipoláris	
éra	mit	 jelent	 a	világpolitika	és	 az	Egyesült	Államok	politika	 szá-
mára.	Állítása	szerint	az	elkövetkező	évtizedek,	noha	nyilván	nem	
lesznek	 konfliktusmentesek,	 összességében	 mégis	 békésebb	 idő-
szakot	 jelentenek	majd,	mint	 bármikor	 korábban.	De	 fontos,	 hogy	
a	„birodalmi	túlnyújtózkodás”	elkerülése	érdekében	–	és	egyben	az	
unipoláris	 helyzet	 megőrzése	 céljából	 –	 az	 Egyesült	 Államoknak	
fontos	változásokat	kell	eszközölni	jelenlegi	külpolitikai	megnyilvá-
nulásaiban.	Elsősorban	nem	szabad	zömében	felesleges	háborúkba	
keveredni	a	Közel-Keleten,	hanem	a	megfelelő	kihívásokra	nyugodt,	
higgadt	 és	 adekvát	 válaszokat	 kell	 adni.	Ráadásul,	 a	 hidegháború-
hoz	hasonló	egyértelmű	közös	nemzeti	küldetés	nélkül	úgy	tűnik,	az	
amerikai	társadalom	egyre	inkább	két	táborra	szakad,	aminek	könnyen	
rossz	vége	lehet,	ha	az	eddigi	történelem	valamennyire	is	irányadó.	S	
mivel	mostanában	Amerikában	egyre	erősebben	hallatják	hangjukat	
azok,	akik	szeretnék,	ha	az	USA	visszavonulót	fújna	a	nemzetközi	
színtérről	és	szinte	csak	a	hazai	problémákra	figyelne,	fontos,	hogy	
minél	több	amerikai	értse	meg,	hogy	az	Egyesült	Államok	által	létre-
hozott liberális nemzetközi állapotok jelentik az egyetlen utat nem-
csak	az	unipoláris	helyzet	megtartására,	de	a	nemzetközi	biztonság	
és Amerika történelemben játszott szerepe miatt is.

Beckley	 okfejtése	 és	 számos	 adatot	 felhasználó	 elemzése	meg-
győző.	 De	 igaza	 van-e?	Válaszolni	 nem	 lehet	 egyértelműen,	 és	 a	
legnagyobb bizonytalanságot mindenképpen az elmúlt elnöki cik-
lus okozza. Donald Trump annyira szembement az elmúlt hetven év 
amerikai	 nemzetközi	 stratégiájával,	 hogy	 az	 ezáltal	 okozott	 károk	
egyelőre	felmérhetetlenek.	Sokan	a	két	ország	közötti	új	hideghábo-
rúról	beszélnek,	és	elég	csak	a	most	dúló	pandémiára	gondolni,	hogy	
megértsük,	milyen	könnyen	és	gyorsan	változhat	egy	ország	helyzete	
a	nemzetközi	térben	és	más	államokhoz	viszonyítva.	Az	tény,	hogy	
Kína	szeretné	minden	szempontból	maga	mögé	szorítani	az	Egyesült	
Államokat,	Amerika	pedig	mindenképpen	meg	kívánja	őrizni	vezető	
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státuszát.	Hogy	ebből	melyikük	kerül	ki	nyertesen,	vagy	egyáltalán	
lesz-e	 győztese	 ennek	 a	 rivalizálásnak,	 egyelőre	megjósolhatatlan.	
De Beckley könyve legalább újra ráirányítja a figyelmet erre a köz-
ponti	kérdésre,	amin	akár	a	világ	békéje	is	múlhat.	
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