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Hegemóniaváltás 
Egy korszak vége és egy másik kezdete?

Bevezetés

Jövőbeli feltételezések és lehetséges forgatókönyvek felállítása az egyik legna-

gyobb kihívás a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakembereknek, mivel 

semmi sem tekinthető biztosnak. Előrejelzéseiket és jóslataikat a világgazdaság 

és a stratégia jelenlegi tendenciáiból próbálják meg levezetni, mivel az elmúlt 

500 év jeles például szolgál, hogy a világ hatalmi dinamikáját a gazdasági és 

technológiai fejlődés hajtja. A növekvő gazdasági szerep és ezáltal a gyarapo-

dó bevételek megteremtik a katonai erő fejlesztésének anyagi hátterét, amely 

a világelsőség megszerzésében és megtartásában jelentős szerepet játszik.

Az elmúlt évtizedben egyenlőtlen növekedési ütem és a globális terme-

lési egyensúly elmozdulása látszik az ázsiai térség irányába, amely magával 

vonja a fegyveres erőkre fordított kiadások folyamatos emelkedését is. Ezek 

a tendenciák társadalmi-gazdasági és politikai jelentőséggel bírnak, így az ál-

lamoknak egyszerre három feladattal kell megbirkózniuk: az állandó katonai 

biztonság megteremtésével, az állampolgáraik társadalmi és gazdasági szük-

ségleteinek kielégítésével és az állandó gazdasági növekedés lehetőségeinek 

fenntartásával.

Az Amerikai Egyesült Államok világuralmi pozíciója e hármasság fenn-

tartásának képességében, úgy tűnik, a relatív hanyatlás pályájára lépett, mi-

közben új kihívók megjelenése figyelhető meg a nemzetközi porondon. Ezek 

az újonnan feltörekvő államok közös dilemma elé állítják a mai és az egykori 

legelső országot, a növekvő külföldi kihívások miatt még relatív gazdasági ereje 

csökkenése idején is arra kényszerítik a vezető államot, hogy forrásaiból minél 

többet irányítson a katonai szektorba, amely kiszorítja a produktív befektetést, 

lassabb növekedéshez és magasabb adókhoz vezet, elmélyíti a belpolitikai vi-

tákat és csökkenti a védelem terheinek elviselhetőségét.
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Jogosan veti fel Paul Kennedy azt a kérdést, hogy képes lesz-e Washington 

megőrizni a katonai-stratégiai szférában az ésszerű egyensúlyt a nemzet fel-

ismert védelmi szükségletei és azon eszközök között, amelyek a neki elkötele-

zettek megtartását szolgálják, illetve megmentheti-e gazdasági és technológiai 

bázisát a világtermelés arányainak állandó változásai közepette, vagy a biro-

dalmi túlterjeszkedés koncepciója itt is bekövetkezni látszik.1

A 2008-as válság kirobbanásának ürügyén is érdemes egy új nemzetközi rend 

gondolatával foglalkozni, nemcsak az eddig vázolt ‒ az amerikai dominancia 

csökkenését mutató ‒ felvetések miatt, hanem a Peking szerepét hangsúlyozó 

nemzetközi válságkezelés miatt is, mivel a kínai valutatartalékok nagysága miatt 

Pekinget a „jó nagybácsi” képével próbálják azonosítani, aki segítő kezet nyújt.2 

A dolgozatban azt kísérlem meg bemutatni, hogy Washington fölényének 

hanyatlása nem jár együtt a mostani nemzetközi rendszer teljes felrúgásával, 

mivel az amerikai hegemónia jól lebetonozott alapokkal rendelkezik, és az új 

kihívók – a dolgozatban elsősorban a Kínai Népköztársaság – is prosperáló 

környezetre találtak benne.

A dolgozat első fele a mai nemzetközi rendet vizsgálja, nagy hangsúlyt fektet 

a hegemónia aspektusaira és különböző elméleteire, a második részben pedig az 

új kihívó nemzetközi helyzetének elemzése kap helyet a katonai fejlesztések as-

pektusából, illetve a puha erő mint új hatalmi eszköz a kínai külpolitikában.

Nemzetközi rend

Az Amerikai Egyesült Államok a II. világháború után eszmélt rá, hogy ki kell 

törnie az izolacionizmusból, és aktívan részt kell vállalnia egy új nemzetközi 

rend kialakításában, globális elköteleződés árán is, annak érdekében, hogy 

a világ elkerüljön egy újabb világháborút. Erre a legjobb eszközt a nemzet-

közi intézmények jelentették, amelyek szocializációs közegként az államokat 

leszerelték, érdekközösséget formáltak, és az addigi konfliktusos és versengő 

kapcsolatokból kooperatív, tárgyalásos viszonyt alakítottak ki, amelyekhez 

a legfőbb pénzforrás Washingtonból érkezett. A multilaterális hegemónia 

korszakában is megjelentek már azonban unilaterális döntések, amelyek 

a Szovjetunió összeomlása után egyre inkább felerősödtek, jelezve a kiábrán-

dultságot a nemzetközi intézmények szerepéből és a magabiztosságot, hogy 

a kétpólusú világ megszűnése után egyetlen szuperhatalomként tettei után nem 

tartozik elszámoltathatósággal. Ezt alátámasztani látszanak George W. Bush 

1 Paul Kennedy, Nagyhatalmak tündöklése és bukása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, 500.
2 A kínai valutatartalékok nagyságát a tanulmány végén az 1. ábra szemlélteti.
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amerikai elnök szavai Bob Woodward híres amerikai újságírónak: „Nem gon-

dolom, hogy bárkinek is magyarázattal kellene szolgálnom”.3 Ez az unilaterális 

hegemón viselkedés nemcsak a legerősebb hatalom gondolatából fakad, hanem 

abból is, hogy az 1990-es években kialakult neokonzervatív körök véleménye 

szerint a nemzeti érdeket és biztonságot már nem lehet az adott intézmény-

rendszer és jogrend keretei között biztosítani, így az állam „túléléséhez” el-

engedhetetlen ezek áthágása.4 A 2000-es évekre azonban új államok feltörése, 

nem-kormányzati szervek megerősödése volt jellemző, amelyekkel párhuza-

mosan elindult az Egyesült Államok egyedüli hatalmának megkérdőjelezése 

és tekintélyének hanyatlása is. Az 1990-es évek közepére a hegemón stabilitás 

elmélete kifulladni látszik, mivel az addig érvényes szabály, hogy az az állam, 

amely a nemzetközi rendszer rezsiköltségeit magára vállalja, cserébe meghatá-

rozhatja a rendszer játékszabályait, kezdi elveszíteni igazát; nemcsak az előbb 

már említett felemelkedő államok kérnek szót most már a világszínpadon, 

hanem maga Washington is több alkalommal kétségbe vonta a rendszer sza-

bályainak érvényességét.

A mai nemzetközi rendszer elemzésekor nem lehet figyelmen kívül hagyni 

olyan tényezőket, mint a globalizáció és a nemzetközi intézmények szere-

pe, amelyek áthatják az államok közötti kapcsolatok minden szintjét. Ezzel 

egyidejűleg azonban ellentétes hatások is érvényesülnek, a fragmentálódás 

és a regionális törekvések az egységesülés ellenében hatnak. Egy nemzetkö-

zi rendszerben, ahol a glokalizáció és fragmegráció5 egyszerre vannak jelen, 

vajon lehet-e egy globális hegemón által vezetett rendről beszélni, vagy csak 

a régiók kiemelkedő hatalmainak egy magasabb szintű, elit köréről, amelyek 

a globalizáció miatt összefonódtak, és kölcsönös interdependenciák szoros 

hálója alakult így ki közöttük? 

Magam azon a véleményen vagyok, hogy a régiókat a nemzetközi rendszer 

alrendszereiként kell kezelni, ahol egyrészről a fejlettségbeli különbségek, 

a vallási és kulturális eltérések, illetve a politikai berendezkedés differenci-

áltsága alapján lehet az államokat elkülöníteni egymástól. A mai rendszeren 

belül így nem tudunk homogenitásról beszélni, mivel az államok a moder nitás 

3 Joan Hoff, A Faustian Foreign Policy. From Woodrow Wilson to George W. Bush, Cambridge 

University Press, New York, 2008, 189.
4 Magyarics Tamás, „Állandóság és változás az Egyesült Államok külpolitikai identitásában és 

eszköztárában”, Magyar Külügyi Intézet, 2012. január.
5 A szerző olyan egyszerre érvényesülő folyamatokra utal, mint a globalizációs és a lokalizációs 

tendenciák együtthatása. Emellett az egységek szétesése; fragmentációja és egységek nagyobb 

egységekbe tömörülése; integrációja megy végbe.
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külön böző fokán helyezkednek el, amely által egy olyan világ jön létre, amely-

ben egyszerre van jelen a premodern, modern és poszt-modern korra jellem-

ző világkép, s ez egyértelművé teszi számunkra, hogy az „egyidejűségek nem 

egyidejűségének” korát éljük.6

Azzal kapcsolatban, hogy mely államok tekinthetők a régiók vezetőinek, nem 

az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagságából indulok ki, hanem az orszá-

goknak a bruttó hazai termék (GDP) alapján az IMF által 2011-ben összeállított 

listájából,7 illetve ennek első húsz helyezettjéből.8 Ezek alapján a különböző al-

rendszerek vezetőinek meghatározása: Egyesült Államok, Kína, Németország, 

Brazília, India, Oroszország, Ausztrália, Törökország. Ez a felsorolás azonban 

nem azt jelenti, hogy csak ezek az államok nevezhetők a régiók vezetőinek, de 

körülbelül ezek azok az államok, amelyek nemcsak gazdasági mutatóik alapján, 

hanem katonai erejüket tekintve, kulturális vonzerejüket nézve és politikai be-

folyásukat szem előtt tartva vezetői szerepre tarthatnak számot.

Hegemónia

A fentebb említetteket szem előtt tartva azonban arra mindenképpen fel kell 

hívni a figyelmet, hogy a Washington által kiépített nemzetközi rend még egy 

jó ideig „elvárja” az amerikai vezető szerepet, mivel hegemóniáját jól körülbás-

tyázta az „oszd meg és uralkodj” tézisével, katonai ereje az egyik legnagyobb 

a világon, emellett a puha erőt a lehető leghatékonyabban tudja kiaknázni. 

Így szilárd hegemóniát épített fel maga köré. Most vegyük számba, milyen 

elvek mentén építkezett.

A hegemónia definíciója már az ókori görög gondolkodók diskurzusai-

ban is megjelent, mégpedig az Athén és Spárta közötti konfliktusok kapcsán. 

Arisztotelész9 két fajta uralmat különböztetett meg: a despotikust, ahol az erő 

dominált a nem egyenlő felek között, és a hegemonikust, ahol az erő haszná-

lata szintén megjelenik, de mint mindenki érdeke a már egyenlő felek között.10 

Thuküdidésznél11 a hegemónia a vezetés fogalmával volt egyenlő, de szintén 

megkülönböztette a despotikus hatalomtól, mivel a hegemónia beleegyezésen 

6 Kiss J. László, Globalizálódás és külpolitika, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2003.
7 Az IMF listája elérhető: http://www.imf.org/external/data.htm 
8 A húszas listát a tanulmány végén a 2. és 3. ábra szemlélteti.
9 Arisztotelész, Politika. Elérhető: http://mek.oszk.hu/04900/04966/04966.htm
10 Lorenzo Fusaro, „Gramsci’s concept of hegemony at the national and international level”, 

2010.
11 Thuküdidész, A peloponnészoszi háború, Osiris Kiadó, Budapest, 2006.



253Hegemóniaváltás

és a vezető hatalom többiek általi önkéntes elismerésén alapult. Kiemelte, hogy 

a rendszer stabilizációjának forrását a hatalomgyakorlás önkorlátozásában látja, 

amely, ha erodálódásnak indul, akkor alakul át despotizmussá.12 Hangsúlyozta, 

hogy Athén azért volt képes fenntartani hegemóniáját, mert kulturális, mo-

rális, intellektuális vezetőként volt képes fellépni, követendő példát mutatva 

az ókori görög városállamoknak.

E gondolatmenet folytatásaként jelentek meg olyan viták, amelyek a köz-

társaság és a birodalmiság különbségeit elemezték, és zárszóként megállapí-

tották, hogy a hegemónia a politikai dominancia formája mint a birodalom 

alternatívája, mivel hierarchia, heterogenitás jellemzi, és állami kontroll jelenik 

meg egy másik állam által. Michael Doyle úgy fogalmazza meg ezt a logikát, 

mint a metropol kontrollját a legtöbb külkapcsolatokra irányuló politikára, 

George Grote az autonóm egységek közötti jogi egyenlőséget emeli ki, ame-

lyek a biztonsági előnyök miatt lépnek kapcsolatba a hegemónnal. Immanuel 

Wallerstein hegemónia-felfogása tükrözi a legerősebb dimenziót az államok 

kapcsolatában, ő azt hangsúlyozza, hogy a hegemón az államok közötti kap-

csolatokban saját jogrendszerét vezeti be, hogy vállalatait előnyökhöz juttassa 

a nemzetközi piacokon.13

Végezetül Antonio Gramsci marxista teoretikusnak és forradalmárnak, 

az Olaszországi Kommunista Párt egyik alapítójának, parlamenti képviselőnek, 

a marxizmus antisztálinista irányzata egyik első képviselőjének hegemónia-felfo-

gását ismertetném. Gramsci a proletár–burzsoá ellentét feloldásával foglalkozott, 

mivel meglátása szerint a kapitalista társadalom nem képes saját reprodukcióját 

biztosítani. mivel a termelő el van választva a termelő eszközöktől, és így a ter-

melés folyamata veszít hatékonyságából. A szembenállás kérdésének megoldását 

a hegemón politikában látta, amely képes a konszenzus megteremtésére. Ennek 

sikerességét olyan elemekhez kötötte, mint hogy a vezető osztálynak sikerül meg-

nyernie más társadalmi osztályok vezető rétegeinek hatóságait, azonban ezeknek 

a hatóságoknak nem elég tolerálni a politikákat, hanem támogatni kell azokat, 

így biztosabbá válik a hegemón szerepe. Ez persze attól függ, hogy a szabályozó 

intézmények milyen messze tudják elvinni a másik osztály érdekeit. A két osztály 

közötti érdekek egybevágósága pedig két úton érhető el: vagy figyelembe veszik 

mások érdekeit a kialakítandó intézmények színpadán, vagy pedig magukat 

az érdekeket teszik egyenlővé magukkal az intézményekkel. Véleménye szerint 

12 Romsics Gergely, „Az amerikai hegemonikus rend teorizálása a kilencvenes évek realista-

liberális szintézisében”, 2010.
13 Walter Scheidel, „Republics between hegemony and empire: How ancient city-states built 

empires and the USA doesn’t (anymore)”, 2006.
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mindkét módszer érvényesülése szükséges a sikeres hegemón politikához, mivel, 

ha csak az első variáns érvényesülne, akkor annak kockázatával kellene számolni, 

hogy a hegemón érdekei háttérbe szorulnak. Összességében véve ravaszságra, 

megegyező érdekekre és etikai legitimációra van szükség, amelyet az alsóbb réte-

gek vezetőinek a politikai életbe való beemelésével lehet elérni; szövetségesekké 

kell váljanak.14 Gramsci gondolatai Machiavelliből táplálkoznak, aki a hegemónt 

szintén félig szörnyként, félig emberként ábrázolja, és hangsúlyozza az erő és 

a jóváhagyás szerepét az államok közötti kapcsolatokban. Ezért tekinthetjük 

Gramsci hegemónia-elképzelését nemcsak társadalmi rétegek közötti viszonyok 

leírására alkalmasnak, hanem államok szintjén is felhasználhatónak.

Az Amerikai Egyesült Államok hegemóniájának kiépítése más közegben 

zajlott, mint az Egyesült Királyságé, mivel a II. világháború után egyedül 

Washington nem szenvedett el jelentős károkat, így birtokolta az olyan jelen-

tős termelő kapacitásokat, anyagi forrásokat és az ideológiai tényezőt is, amely 

afelé terelte, hogy a nemzetek élére álljon. Ennek fenntartására azonban el-

kerülhetetlen volt olyan intézmények kiépítése, melyekben mindegyik nemzet 

szava ugyanolyan súllyal esik latba, így kialakítva az érdekek egybevágóságát; 

továbbá gazdasági hatalmának szinten tartásához elengedhetetlen volt integ-

rálni önmagát a nemzetközi gazdasági életbe, amihez az első lépés a lerombolt 

európai államok anyagi támogatása volt. A kereskedelem liberalizálásának 

legfőbb propagátoraként és haszonélvezőjeként egy olyan nemzetközi rendet 

hozott létre, amelyben az államok közötti egyenlőség érvényesül, azonban 

a háttérben mégis az „egyenlőbb az egyenlők között” elv valósult meg.

Az 1960-as évek közepéig működött is az a szereposztás, hogy Washington 

a háttérből befolyással rendelkezik és diktálja a rendszer játékszabályait, 

azonban a sikertelen vietnámi háború és az 1973-as olajválság okozta sok-

kok miatt az Egyesült Államoknak át kellett gondolnia addigi politikáját. 

A Nixon-adminisztráció 1971-ben megszüntette az amerikai dollár arany-

ra válthatóságát, ami a pénzügyi szakemberek meglátása szerint a Bretton 

Woodsban kialakított rendszer végét jelentette. A főnix azonban újra képes 

volt felemelkedni, amihez sokban hozzájárult David Rockefeller Trilaterális 

Bizottsága. A bizottság elutasította az 1930-as évek merkantilista politikáját, 

fontosnak tekintették Japán integrálását az amerikai szövetségi rendszerbe és 

a fő kapitalista erők külföldi és hazai orientációjának megváltoztatását, emel lett 

a nemzetállamok szintjének meghaladását hirdették.

14 Christoph Scherrer, „‘Double Hegemony’? State and Class in American Foreign Economic 

Policymaking”, 2001.
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Zbigniew Brzezinski – Jimmy Carter nemzetbiztonsági főtanácsadója – 

magáévá tette ezeket a gondolatokat, és új témákat emelt be az amerikai kül-

politikába. Az emberi jogok védelme felkerült a külpolitikai prioritások közé, 

ami az etikát és a morált hivatott alátámasztani, és visszahozni Washington 

ideológiai hegemóniáját. Emellett új szövetségesek keresése volt napirenden, 

ami egyrészről nyitást jelentett a harmadik világ felé, annak problémáira és 

aspirációira válaszokat kerestek; illetve a nyugati szövetségi rendszeren belül 

is fordulat következett be, mivel az amerikai‒nyugat-európai kapcsolatok-

ban a hatalom megosztása volt megfigyelhető. Már Gerald Ford, az Államok 

38. elnöke is ezen az úton járt, aminek egyik szembetűnő példája az 1975-ben 

Rambouillet-ben megrendezett hét legnagyobb nyugati nemzet találkozója; 

a Trilatok kicsúcsosodásának eredményeként pedig saját emberük, Jimmy 

Carter került az elnöki székbe.

Jimmy Carter elnöksége alatt az amerikai hegemónia újbóli megerősítése 

vette kezdetét, amelyhez az előzőkben már említett gramsci-i gondolatok 

adták az alapot.15 1984-ben Robert Keohane az 1973-ban újragondolt rend 

sikerességéről ír, amelyet azzal támaszt alá, hogy sok aktor talált békét és 

gazdagságot ebben a rendben, illetve az együttműködés kultúrája és a nem-

zetközi intézményekhez való alkalmazkodás kezdett el kibontakozni. Ennek 

segítségével pedig egy, a hegemón ideológiájához hasonló nemzetközi po-

litikai gondolkodás jön létre, amely stabilizáló erővel bír, mivel az államok 

elkezdenek közeledni egymáshoz. Washington egy kooperatív vezető szemé-

lyében tűnik fel ebben a rendszerben, amely hosszú távon a leghatékonyabb 

hegemónia minta, azonban ennek önkorlátozással kell párosulnia.16 Charles 

P. Kindleberger ezt a „jóindulatú hegemón” jelzővel írja le, amely azt jelenti, 

hogy az Egyesült Államok a nemzetközi intézményekbe ágyazva csillapítja 

túlhatalmát, vagyis befolyását és erejét indirekt módon képes a rendszer más 

szereplőire kivetíteni, fenntartva az egyenlősítő hatású nemzetközi intézmé-

nyek tagságának hitelességét.

1979-ben azonban kitört az iráni forradalom, Washington elveszítette egyik 

közel-keleti szövetségesét, ugyanebben az évben a Szovjetunió a Brezsnyev-

doktrínára hivatkozva megszállta Afganisztánt, amely események újbóli lökést 

adtak az unilateralizmus felé fordulásnak, mivel az amerikaiak rádöbbentek, 

hogy hiába történt meg a hatalom megosztása a nyugati szövetségesekkel, 

15 Scherrer, i.m., 9–10.
16 Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, 

Princeton University Press, Princeton, 1984.
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a költségeket még mindig csak Washington állja. A Szovjetunió felbomlásával 

az unilateralizmus még inkább teret nyert az amerikai külpolitikában, mivel 

a megváltozott körülmények miatt az amerikai érdekek többé már nem voltak 

úgy biztosítva a nemzetközi intézményekben, mint azelőtt. Emellett a túlzott 

én-központú amerikai felfogás és az a hit, hogy a szovjet világ felbomlásával 

egyedül maradt nagyhatalomként a nemzetközi színtéren, túlzott elbizako-

dottságot kölcsönzött neki.

A 2000-es évektől azonban új hatalmak jelentek meg a színen, akik szintén szót 

kértek a folyamatok alakításában. Ezeket a lépéseket a nemzetközi kapcsolatok 

realista, neorealista és institucionalista iskolája mind máshogy magyarázza, kü-

lönböző jövőbeli eseményeket vizionálva. Az institucionalisták úgy látják, hogy 

Washington elkerülte hatalmának erodálódását, mivel a multilaterális intézmé-

nyeken keresztül képes volt megőrizni befolyását. A realisták azt hangsúlyozzák, 

hogy egy ellenőrizetlenül hagyott hatalom hajlamos magát elbízni, ezért elbizako-

dott lépéseket tesz, amelyekkel kényszerszövetségek létrehozását éri csak el maga 

körül. Morgenthau szavait idézve: „ahogy a természet irtózik a vákuumtól, úgy 

a nemzetközi politikai viszonyokban is ellenszenves a kiegyensúlyozatlan hata-

lom”.17A neorealisták az unipolaritás végét hirdetik, és a hatalmi egyensúly elméle-

te szerint kihívást látnak kialakulni a rendszerben, ezért szerintük Washingtonnak 

kell kezdeményeznie egy új, multipoláris világrend kialakítását.

Attól függetlenül, hogy ki melyik iskolát fogadja el helyesnek, azt tényként 

kell kezelni, hogy az amerikai hegemónia csökkenőben van. Egyrészt fogyó 

népességszám-adatokat találunk, másrészt az izolacionizmusra való hajlam 

még mindig elemét képezi az amerikai külpolitikának – Joseph Nye ezt a „go it 

alone” terminussal írja le, és azt állítja, hogy ez fogja Washingtont végleg 

meggyengíteni18 –, illetve az ikerdeficitből származó gazdasági kiszolgálta-

tottság is a hegemón szerep erodálódását vetíti előre.19 Richard Rosecrance 

goldilocks-problémájáról sem szabad elfelejtkeznünk, aki azt hangsúlyozza,  

igaz, hogy a hegemón csak kevéssé igyekszik megzavarni a rendszert, azon-

ban nem tudja jól eltalálni, hogy a kevés mennyit is jelent, ezért fog a többi 

aktor fellépni ellene.20

17 Kenneth Waltz, „Structural realism after the cold-war”, International Security, 25/1 (2000), 

5–41, 25.
18 Joseph Nye, The paradox of American power: why the world only superpower can’t go it alone?, 

Oxford University Press, New York, 2002, 67.
19 Fejes Eszter, „Elméletek az amerikai külpolitikáról”, 2005, 6.
20 Richard Rosecrance, „Overextension, Vulnerability, and Conflict: The ’Goldilocks Problem’ 

in International Strategy (A Review Essay)”, 1995, 5.
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A hatalom erodálódásával kapcsolatban és az új kihívók megjelenéséig azon-

ban fel kell hívnunk a figyelmet olyan megállapításokra, amelyek a követke-

ző generációkra is átívelő amerikai hegemóniáról tesznek tanúbizonyságot. 

Először is, a versengés mindig jellemezte a rendszert, de amíg a hegemón nem 

lép fel fenyegetőzve, hanem bevonja a többieket is a folyamatokba, addig el 

tudja fogadtatni velük elsőbbségét. Másodszor, sokkal könnyebb fenntartani 

a mostani, Washington által felépített rezsimet, mint átállni egy bizonytalan 

rendszerre, amely komoly adaptációs költségekkel járna. Ez úgy is felfogható, 

hogy ha a rendszer változik, az nem azt jelenti, hogy a szereplő megszabadult 

a Washington által teremtett világból, hanem száműzésnek is értelmezhetjük, 

ahol új stratégiát és forrásokat kell meghatározni az érvényesüléshez, és ezért 

válik a rendszer önfenntartóvá.21

Kína mint új kihívó

Kína fejlettségénél és képességeinél fogva alkalmas lett volna a világvezető 

pozíciójának betöltésére az évszázadok folyamán, azonban a középkorban 

a kínaiak visszavonultak, és hatszáz éven keresztül alárendelt szerepet játszot-

tak a világtörténelemben. A kommunisták 1949 októberi hatalomra kerülése 

után mintegy három évtizeden keresztül Kína sok szempontból egy helyben 

toporgott, azonban 1978 óta ‒ a gazdasági reformok bevezetését követően ‒ 

a világtörténelem egyik legnagyszerűbb fejlődési ütemét produkálta, amely 

lehetővé teszi, hogy újra bejelentkezzen az elsőbbségért. A hihetetlen gazdasági 

fejlődés mellett a növekvő hadi kiadások, a han nemzetiségen belüli társadalmi 

összefogás, illetve csak területének és lakosságának nagysága által is a világ 

egyik legnagyobb hatalma vált belőle, amely által a Nyugat szemében joggal 

tűnik fel aspiránsként a világ vezető helyére.

Az elmúlt 30 évben azonban a kínai politikában fontos szerepet játszott 

a képességek elrejtése a külvilág elől, mivel a rettegés a nemzetközi közösség 

reakciójától a kínai felemelkedésre, tabuvá tette a nagyhatalmi ambíciók emlí-

tését. Helyette a békés felemelkedés gondolata épült be a kínai retorikába, amely 

Kínát felelősségteljes, békepárti és fenyegetőzésektől mentes államként jellemzi 

a nemzetközi porondon. Azonban a felemelkedéstől való nyugati félelmek mind 

a mai napig erősebbnek bizonyulnak, mint a Peking által hangoztatott win-win 

kapcsolatok lehetőségéhez kötődő bizalom. Ennek ellenére azt a lényeges kö-

rülményt nem szabad háttérbe szorítanunk, hogy Kína az Egyesült Államok 

által kialakított nemzetközi rendbe integrálódott bele, sőt keresi, hogy még 

21 Romsics, i.m., 13.
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több nemzetközi intézményben tag lehessen, mivel a rendszer hasznot hoz szá-

mára. A nemzetközi status quo Kína számára fontos, mert ebbe a rendszerbe 

sikeresen integrálódott és szocializálódott, gazdasága évről évre növekszik, és 

ezt a növekedési ütemet felhasználva a kommunista párt fenntarthatja a tár-

sadalmi egyensúlyt és ezáltal megőrizheti a hatalmát. 

Mindezek ellenére Kína nemcsak integrálódni akar a fennálló nemzetközi 

rendbe, hanem szót kér, s egy új, igazságosabb, demokratikusabb rend ki-

alakításának szükségességét hirdeti, amelyben a multipolaritás érvényesülne. 

Elveti a G-2 gondolatát, amely szerint Peking és Washington között oszlana 

meg a vezetői hatalom, kiáll amellett, hogy magát a fejlődő világ szószólójának 

tekintse ‒ habár nagysága alapján a fejlődők szinte már elutasítják képviselő-

ként ‒, míg az új bipoláris rendet Peking nem tartja elfogadhatónak. 

Regionális hegemón szerepéből mindaddig nem is tud kitörni, amíg a belső 

problémáit, nevezetesen a vidék–város ellentétet, a környezetszennyezés okozta 

problémákat és a szeparatista törekvéseket stb. meg nem oldja. Hosszú távon így 

a fő cél ezek mérséklése, mert pesszimista nézőpont szerint, ha a problémákat 

a kormány nem fogja tudni kezelni és változtatni rajtuk, regionális szerepéből 

is veszíthet, sőt a felaprózódás veszélye is reálisnak tűnik.

Kínának új kihívóként való aposztrofálása önmagában nem jelentene problé-

mát, mivel új szereplők megjelenése jobb és igazságosabb irányba is mozdíthatja 

a rendszert. A frusztrációt több elem okozza: egyrészről nincsenek megbízható 

adatok a kínai fejlődésről, hadi kiadásokról, másrészről a kínai gondolkodást 

egy nyugati nem, vagy csak nehezen képes megérteni, harmadsorban pedig 

Kína teljesen eltérő politikai, társadalmi berendezkedéssel rendelkezik. Ezen 

okok miatt az elmúlt 30 évben fontos szerepet játszott a kínai politikában 

a képességek elrejtése a külvilág elől. A békés felemelkedés fogalmát Zheng 

Bijian ültette be a kínai retorikába 2003 novemberében. A bo’aói nemzetközi 

non-profit fórumon elhangzott beszédében kiemelte, hogy kormánya nem 

fogja az 1939 előtti Németország példáját követni: nem fog erőszakkal termé-

szeti kincseket rabolni és hegemóniára törni, nem célja a nemzetközi status 

quo megváltoztatása, hanem részese akar lenni a globalizációnak, gazdasági 

lehetőségeket biztosítva az összes államnak, annak érdekében, hogy felemel-

kedése egy győztes–győztes együttműködést teremtsen a világon.22 A fogalom 

22 „This new strategic path is China’s peaceful rise through independently building socialism with 

Chinese characteristics, while participating in rather than detaching from economic globaliza-

tion… The rise of a major power often results in drastic change in international configuration 

and world order, even triggers a world war. An important reason behind this is [that] these 

major powers followed a path of aggressive war and external expansion. Such a path is doomed 
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2003-as bevezetése óta több felsőszintű vezetői beszédben is megjelent: Wen 

Jiabao 2003 decemberében a Harvard Egyetemen említette, Hu Jintao Mao 

Cetung születése 110. évfordulóján és 2004 márciusában egy televízióban adott 

elnöki interjújában is hivatkozott rá, ezért idővel számos szakértő a nemzeti 

stratégiával azonosította a békés felemelkedést. A vélekedések helytelennek 

bizonyultak, mivel 2004 közepétől  egy hivatalos említése sincs az „új stra-

tégiának”, a jelmondatot a „béke és fejlődés”, „béke és stabilitás” vagy „béke 

és biztonság” terminusok váltották fel. Manapság azonban mindkét szlogen 

háttérbe szorult, helyettük a „harmonikus világ” került előtérbe, amely Kínát 

mint a fejlődő világ növekedésében érdekelt hatalmat állítja a központba, alapot 

teremtve ezzel a kínai befektetések számára a világnak ebben a szektorában. 

A retorikában megjelenő, mindenki számára hasznot hozó kínai felemel-

kedés egyik sarkalatos pontja azonban a haderőfejlesztés dimenziója, éppen 

ezért, illetve a hegemón attribútumok miatt röviden bemutatom a kínai haderő 

modernizációjának néhány fontos vonását. A katonai képesség fontos mérő-

szám a nemzetközi versenyképességben, az erőviszonyok meghatározásában 

és a nemzetközi befolyás kialakításában, így teljesen érthető, hogy már a Deng 

Xiaoping által meghirdetett „négy modernizációban” is helyet kapott 1978-ban, 

igaz, annak az utolsó lépcsőfokaként. A változást az 1990-es évek hozták el a pe-

kingi katonai gondolkodásban, amikor az első Öböl-háború, a Jugoszlávia elleni 

NATO légicsapás és a mélyülő Washington‒Tokió kooperáció ráébresztették 

Kínát, hogy katonai felszerelései elavultak, védtelensége nyilvánvaló, így be kell 

kapcsolódnia a modern technológiai hadviselésbe. Ezt mi sem tükrözi jobban, 

mint az évente 10-15%-kal bővülő katonai büdzsé, amely magyar szemmel néz-

ve hatalmas kiadásokat jelent, mégis, az USA költekezéseinek csak töredékét 

teszi ki. Az aránybeli különbség miatt csak fél sikerről szabad beszélnünk a kínai 

fegyveres erőknél: létszámuk, felszerelésük és fegyverzetük mennyiségét nézve 

a legnagyobbak a világon, minőségi mutatóik azonban még jóval elmaradnak. 

Az adatok fényében a KNK érdekérvényesítő képessége még sokáig regionális 

szinten marad, és nagy hatótávolságú hadászati csapásmérő eszközei is csak 

elrettentésre és visszatartásra elegendők.23 Ezek fényében megállapíthatjuk, 

to failure. In today’s world, how can we follow such a totally erroneous path that is injurious to 

all, China included? China’s only choice is to strive for rise, more importantly strive for a peace-

ful rise.” Robert L. Suettinger, „The Rise and Descent of ’Peaceful Rise’” China Leadership 

Monitor, 12 (2004), 2.
23 Rácz Lajos, „A kínai fegyveres erők fejlesztése a regionális és a globális biztonság tükrében”. Inotai 

András – Juhász Ottó (szerk.): A változó Kína I., II., III., IV., Magyar Tudományos Akadémia 

Világgazdasági Kutatóintézet – Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2009, 94–127, 118.
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hogy Kína és az Egyesült Államok között nem bontakozik ki fegyverkezési 

verseny, hanem inkább Peking presztízsének javítása, befolyásának növelése 

az ázsiai térségben és Washingtonnak az ázsiai régióból való kiszorítása játszik 

fontos szerepet a kínai katonai fejlesztésekben.

A fentiekhez még négy gondolatot kell csatolni, amelyeket figyelembe veen-

dők a kínai fegyverkezés növekedésének megértéséhez. Pekingnek történelmi 

tapasztalatai vannak a gyengeség következményeiről – elég csak a japán meg-

szállásra gondolni –, így a világban kialakult nézet szerint „jobb Godzillának 

lenni, mint Bambinak” .24 A másik ok, hogy sok kínai katonai elemző úgy látja, 

egy új típusú katonai félhold kezd kirajzolódni Kína körül, amely természe-

tesen az Egyesült Államok támogatását élvezi. Harmadikként az össznemzeti 

erővel összefüggő viszonyt kell észrevennünk, a gazdasági hatalom mérté-

két egyensúlyba kell hozni a katonai, illetve politikai és erkölcsi rangjával, 

ugyanúgy ahogy a yin kiegészíti a yangot a kínai filozófiában. Utolsónak pe-

dig egy gazdasági vonalat említhetünk, a tengeri útvonalak védelmét, amely 

az energiabiztonsággal és áruszállítással összefüggő kínai érdekeltségek miatt 

létkérdéssé vált.25

A kínai gazdasági fölény megkérdőjelezhetetlennek tűnik, annak ellenére, 

hogy a válság kapcsán itt is romló gazdasági mutatókkal találkozunk. A katonai 

erőről előbb esett szó, itt láthatóvá vált, hogy vezető szerepre Peking egyelőre 

nem képes. A puha hatalmat, ideológiai tényezőket azonban érdemes még fi-

gyelembe venni a kínai kihívás kapcsán, mivel Washington kezében még min-

dig ott van – az afganisztáni és iraki háborúk ellenére – az ideológiai fegyver 

hegemóniájának a megőrzéséhez. A Kínai Népköztársaság az utóbbi időben 

a maga külpolitikájáról a fenyegetés helyett az „odafigyelő diplomácia” képét 

igyekszik kialakítani – Kínát felelősségteljes nagyhatalomként törekszik be-

mutatni a nemzetközi porondon, miközben az elhúzódott iraki és afganisztáni 

háborúk aláásták az Egyesült Államok nemzetközi hírnevét. Az így megnyíló 

teret próbálja Peking betölteni olyan exportképes kínai termékekkel is, mint 

a konfuciuszi eszmék, a zöld tea vagy Jackie Chan. Peking a puha erőben rej-

lő lehetőségek kiaknázásával igyekszik megteremteni globális legitimitását, 

anélkül, hogy az állam jelentős belpolitikai változtatásokon menne keresztül. 

Egyfajta tükörként is kíván funkcionálni Washingtonnal szemben: a harcias-

sággal, szankciókkal és az arroganciával szemben a kínai békeszeretet, az ál-

lamok szuverenitásának védelme, a kötelezettségmentesség áll. A soft power 

24 John Mearsheimer, „Why China’s Rise Will Not Be Peaceful”, 2004, 4.
25 Rácz, i.m., 112.
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felhasználása növeli a kínai politika hitelességét, erősíti az állam tekintélyét és 

fokozza az együttműködési készséget Pekinggel. Az Egyesült Államokban Uncle 

Sam az, aki az amerikai ideológiát és kultúrát megjeleníti. Kínában Konfuciusz 

mellett Zheng He, aki már Kolumbusz előtt hét hosszú tengeri hajóutat hajtott 

végre az 1400-as évek elején, és utazásai során a Föld különböző pontjaira ju-

tatta el a kínai selymet és porcelánt. Az ő alakjában jelenik meg Peking, mint 

olyan erő, aki a régió összes népének hasznot szállít.26

Kína kulturális vonzereje több tényezőre vezethető vissza. Az elképesztő 

gazdasági növekedés struktúráját és mechanizmusát több állam már modell-

ként használja. A kínai soft power másik fontos eleme a harmincmillió fős 

kínai szórványnépesség a Dél-kínai-tenger mentén, amely a kínai kultúra 

magjainak tekinthető a térségben. A pozitív kínai országimázs kialakításának 

folyamata 1994-ben kezdődött el, Franciaországban a kínai kultúra évével. 

Azóta egyre több kínai minisztérium foglalkozik a kínai kultúra külföldi ter-

jesztésével, ami mára a diplomácia szerves részévé vált.27 Intézményesített, 

folyamatosan működő formában is megjelent a kínai hagyományok és vi-

selkedési formák megismertetése és terjesztése világméretekben, mégpedig 

a Konfuciusz Intézetek nyelvtanulási és egyéb programjaival. Ezek segítségével 

Kína kultúrája piacképes exporttá vált. A Konfuciusz Intézetek számának nö-

velése mellett Peking egy ambiciózusabb tervet is dédelget: a világ nagy részén 

elérhetővé kívánja tenni a CCTV 9-et (Kína angol nyelvű televízió csatornáját), 

olyannyira, hogy az a CNN-nel vetélkedhessen.28 A valódi áttörést azonban 

nem a szóban forgó intézmények felállítása hozta el Peking számára, hanem 

a 2008-as olimpiai játékok sikeres megrendezése. Az egész világ Kínára figyelt, 

hogy képes lesz-e megfelelő feltételeket biztosítani, megépíteni a hiányzó sta-

dionokat és megbirkózni a szmoggal, amely még az utolsó hónapokban is fe-

nyegette az olimpiát. A várakozásokkal ellentétben mindennel sikerült időben 

elkészülni. Bátran mondhatjuk, hogy a világ szemében a Kínáról alkotott kép 

megváltozott, pozitív irányt vett. Mindezek ellenére kérdésként vetődik fel pél-

dául, hogy tud-e a kínai nyelv kellő vonzerővel megjelenni a fiatalok számára, 

hogy hasonló folyamatot indítson el, mint az Egyesült Államok az angol nyelv 

kapcsán. Továbbá Kína a Lenovo számítástechnikai cégen kívül még aligha 

rendelkezik olyan világmárkával, amely vetekedni tudna bármelyik nyugati 

26 Toshi Yoshihara – James R. Holmes, „China’s Energy-Driven ’Soft Power’, Orbis – A Journal 

of World Affairs, LII/1 (2008), 123–137., 126–130.
27 Hugo de Burgh, Kína: barát vagy ellenség, HVG Könyvkiadó, Budapest, 2008, 132.
28 Burgh, i.m., 133.



262 Bartha-Rigó Márta

társával. S ez nemcsak a high-tech iparágakban jellemző, hanem akár a ruhá-

zati vagy az autóipar terén is. A kínai soft power sikeréhez mindezekre nagy 

szükség lenne, mivel ezek nélkül csak közvetlen úton tudják a világ lakosságát 

megszólítani, pedig a „rejtett mód” sokkal célravezetőbb lehet.

Konklúzió

A Kínai Népköztársaság felemelkedése és vele párhuzamosan a „sárga vesze-

delemtől” való félelem növekedése a kínai gazdasági csodára vezethető vissza, 

jelentse ez az éves abszolút GDP-növekedést vagy a külföldi piacokra való 

behatolást, amely a Nyugat számára piacvesztést eredményez. A nemzetközi 

közösség félelme és néha elismerése Pekingben is megindított egy gerjedési 

folyamatot, a gazdasági sikerek megrészegítették a vezetőket, így egyre nagyobb 

és nagyobb szerepet akarnak játszani a nemzetközi porondon. Ez részben ért-

hető, mivel a nemzetközi rend négy fő pilléren nyugszik: multilateralizmus, 

konzultációk erő alkalmazása helyett; a fejlett világ felelőssége a növekedésért; 

globális gazdasági fejlődés; és az egyenlő illetékesség a globális rend alakításá-

ban. Ez azonban szögesen ellentétben áll a Pax Americana ideológiájával.29

A jóslatok arról, hogy Kína mikor éri utol és hagyja le az Egyesült Államokat 

a fejlődésben, változatos képet mutatnak: vannak, akik 2020-ra, míg mások 

2040 környékére teszik a hatalmi hierarchia megváltozását. Ahhoz azonban, 

hogy ez megvalósulhasson, Kínának a jövőben előbb meg kell birkóznia bel-

ső problémáival. A kedvezőtlen belső feltételek közé sorolható a természeti 

erőforrásokkal való szűkös ellátottság, a területi és társadalmi egyenlőtlensé-

geket, a korrupciót, a szellemi tulajdonjogok hiányos védelme és a környezet-

szennyezés. A sort lehetne tovább is folytatni a belső etnikai konfliktusokkal, 

vagy magával a politikai berendezkedéssel, mivel a mai napig nyitott kérdés, 

hogy meddig lehet fenntartani egy kommunista államberendezkedést kapita-

lista gazdasági viszonyok mellett. Ha a külső feltételek negatívumait nézzük, 

akkor a tajvani kérdés megoldatlansága jelenti az egyik legfőbb problémát, 

majd a szomszédok reakciójáról sem szabad elfeledkezni a KNK regionális 

vagy globális hatalommá válásának útján. 

A negatívumok ellenére Peking okosan forgatja kártyáit célja eléréséhez, ezt mi 

sem bizonyítja jobban, mint a Li Jingjie által megírt „Elemzés a Szovjetuniónak 

a kapitalista világgal való szembenállásáról” című jelentése, mely teljes egé-

szében megjelenik Peking lépéseiben. A dokumentum a következő elemeket 

29 Shaun Breslin, „Understanding China’s regional rise: interpretations, identities and implica-

tions”, International Affairs, 85/4. (2009), 817–835, 825.
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tartalmazza: az elmélet a valósághoz képest másodrendű, a külpolitikát tilos 

átideologizálni, a világ sokszínűségének elismerése, az ország ne próbálja meg 

saját képére formálni a külvilágot, a nagy országok felé gyengeséget, a kicsiknek 

pedig nagylelkűséget kell sugározni, a saját biztonsági védelem kialakításához 

elengedhetetlen a katonai erő, de el kell kerülni a fegyverkezési versenybe 

bonyolódás esélyét.30 Ezek alapján a tapasztalatok nem esnek egybe a békés 

fejlődés kínai részről történő hangoztatásával, hanem a régi nagyhatalmiság 

visszaállításának prioritását kell látni a lépések mögött, amelyek egyre közelebb 

viszik Pekinget a Zhongguo („Középső Ország”) szemlélet visszaállításához.

Ennek ellenére van egy nagyon lényeges körülmény, amely a kínai „felhő” 

közeledését távolibbá varázsolja a Nyugat számára. A mostani nemzetközi rend 

alapjai teljesen mások, mint amellyel a régi növekvő nagyhatalmak szemben 

találták magukat, mivel a jelenlegi nyugati központú rendszer nyitott, szabá-

lyozott és mély politikai alapokkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egy állam 

integrálódása ebbe a rendszerbe könnyebb, mint a szisztéma teljes felrúgása és 

megváltoztatása. Az 1980-as évektől Peking felismerte, hogy szocialista érté-

keit háttérbe kell szorítania, az érdekeket, a pragmatista politikát kell előtérbe 

helyeznie, hogy a célokat elérhesse. Aktivitásuk a nemzetközi intézményekben 

és annak prioritása, hogy minél többhöz csatlakozzanak, csak egy gondolatot 

rejthet a háttérben: addig senki nem tudja diktálni a játékszabályokat, amíg 

nem ő a vezető a nemzetközi renden belül. A nemzetközi status quo Kína szá-

mára azért fontos, mert ebbe a rendszerbe sikeresen integrálódott, gazdasága 

évről évre növekszik, és ezt a növekedési ütemet felhasználva a kommunista 

párt fenntarthatja a társadalmi egyensúlyt és ezáltal megőrizheti hatalmát. 

Az Egyesült Államok meggyengülése tehát nem vezet azonnal a nemzetközi 

rend megváltozásához, mivel Kína is motivált a rend fenntartásában, a kérdés 

már csak az marad, hogy mikor jön el a nap, amikor a kínai vezetés úgy látja, 

eljött az idő a rendszer megváltoztatására. 

A kérdés tehát adott: a XXI. század Kína százada lesz, mint ahogyan a XIX. 

század Angliáé, majd a XX. század az Egyesült Államoké volt? Ha a karmesteri 

pálca Peking kezébe kerül, a világ jelenlegi értékrendje és intézményrend-

szere mindenképpen megváltozik, a kérdés csak az, hogy mennyire. Kína 

1949 ősze óta intézményesen és formálisan is kommunista berendezkedésű, 

ám 1978 óta alkalmazkodik a világgazdaság kapitalista játékszabályaihoz. 

Amennyiben azonban Kína átveszi a vezető szerepet, többé nem Pekingnek 

30 Tálas Barna, „Kína – a 21. század leendő hiperhatalma”, Külügyi Szemle, 5/1–2 (2006), 16–70., 

56–57.
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kell alkalmaz kodnia a kapitalizmushoz, hanem fordítva. A legfőbb nyugati 

értékek, mint az emberi jogok, a jog uralma, a szólás- és sajtószabadság, a ci-

vil társadalom szerepe, a független, nép által választott, ellenőrizhető és fele-

lős kormányzás köddé válhatnak. A Nyugatnak lépnie kell, mert hamarosan 

késő lesz, mivel Kína addig érdekelt a mai nemzetközi rend fenntartásában, 

amíg pozíciói meg nem erősödnek ahhoz, hogy átvegye a stafétabotot. A tör-

ténelemben már sok példa volt arra, hogy a béke és egyenlőség jelszava alatt 

birodalmak jöttek létre, mivel az elsőbbség kérdése – a legnagyobbak között 

a legnagyobbnak lenni – alapvető emberi tulajdonság. Miért ne lenne ez igaz 

Kínára is? Hatalmas területe, óriási lélekszáma, növekvő gazdasága, amely már 

Japán gazdasági elsőbbségét is megkérdőjelezte az ázsiai régióban, mind azt 

mutatja, hogy megérett az idő egy új globális hatalom megszületésére.

Mégsem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy a kocka el van vetve Peking jö-

vőjét illetően. Legoptimálisabb esetben Kína betagolódik a Nyugat által vezetett 

nemzetközi rendbe, mivel a KKP uralma csak megfelelő gazdasági növekedés 

mellett tartható fenn az országban. Ezt a variációt nehéz volna elképzelni, mi-

vel a gazdasági elsőség kérdése öngerjesztő folyamatot indított be, amely által 

a kínaiak minden területen az elsőbbség megszerzésére törekednek. Ha pesz-

szimistán szemléljük a folyamatokat, akkor Kína átveszi az Egyesült Államok 

vezető szerepét, és fölényes uralkodásba kezd a világ felett. Meglátásom szerint 

ez a végkimenetel is irracionálisnak tűnik, mivel a nemzetközi rend kialakí-

tásában nemcsak az Egyesült Államok vett részt, hanem európai államok is. 

Ezenkívül a hegemón világhatalmi pozíció nem egyeztethető össze Peking 

eddigi retorikai megnyilvánulásaival. A multipolaritás hirdetésével több álla-

mot is maga mellé állított a nemzetközi közösségből, amelyek nem lennének 

passzív szemlélői Kína túlkapásainak. A most vázolt két szélsőséges lehetőség 

között széles skála van, amelyen Kína sorsa a jövőben mozoghat. Egyet azon-

ban nem szabad elfelejtenünk: amíg a nyerő kártyák a Nyugat kezében van-

nak, el kell érnie Peking felelősségteljes részvételét a globális kormányzásban, 

akár úgy mint a harmadik világhoz tartozók vezetője ‒ mivel a fejlődő orszá-

gok szószólójaként nem tudna akkorra előnyre szert tenni társaival szemben, 

az érintett országokban ugyanis a társadalom megmozdulna, ha a munkahelyek 

veszélyebe kerülnének. Így a kör bezárulna és ennek eredményeként Peking 

blöfföléseit vagy valódi lapjait fel lehetne fedni. 

Ennek ellenére a kérdést, hogy Kína hegemónná válik-e még ma vagy az el-

következő évtizedekben, homály fedi, az ország regionális hatalma viszont 

megkérdőjelezhetetlen.
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Kitekintés ‒ Békés átmenet?

A fentiek ellenére felmerül a kérdés, hogy a felemelkedés valóban képes-e bé-

kében lezajlani a mai nemzetközi rendszerben, amely az anarchikusság jegyeit 

hordozza és a nagyhatalmiság bűvkörére épül. A gondolat mélyebb megérté-

séhez Robert Gilpin hegemonikus háborúk elmélete kerül górcső alá.

Gilpin elmélete onnan indul ki, hogy a rendszerben van egy hegemón hata-

lom, amely egyensúlyoz a státuszából fakadó kötelezettségek és a rendelkezésre 

álló erőforrások között. Egy idő után azonban a hegemón kifullad, nem képes 

tovább fedezni a rendszer költségeit, az új domináns hatalom, a kihívó viszont 

igen. Ahhoz azonban, hogy a kihívó átvegye a hegemón helyét, háborúra van 

szükség, amely meglátásom szerint legitimációt is teremthet a kihívónak, ha 

képes legyőzni a hegemónt. Mit tehet ilyen esetben a kihívott fél? Vagy tovább 

növeli forrásait, hogy képes legyen nemzetközi kötelezettségeit ellátni, ez azon-

ban legtöbbször a helyi adók növelésében ölt testet, ami belső feszültségeket 

eredményez. A másik út, hogy elkezdi költségeit csökkenteni, úgy, hogy ez 

ne befolyásolja pozícióit. Ennek egyik módja lehet a költségnövekedést oko-

zó problémák megoldása, amely jó fényben tünteti fel a hegemónt a hazai és 

a nemzetközi életben is. Emellett redukálhatja a nemzetközi elköteleződését is, 

mégpedig úgy, hogy másokat is beemel a hatalomba, megosztja a költségeket új 

szövetségek kötésével és a nagyhatalmakkal való kapcsolatok normalizálásával. 

Harmadik lehetőségként egy megegyezés is elképzelhető a kihívóval, de csak 

úgy, hogy az addigi hegemón ne veszítsen nemzetközi presztízséből. Gilpin 

hiába ad megoldásokat egy ilyen helyzetre, véleménye szerint a hegemonikus 

háborúk nélkülözhetetlen elemei a nemzetközi rendszer fejlődésének és dina-

mikájának. Egy békés átmenetet azonban el tud képzelni abban az esetben, ha 

a kihívó elég erős ahhoz, hogy képes legyen befolyást gyakorolni a hegemónra, 

vagy mivel a kihívó prosperáló környezetre talált az eddigi nemzetközi rend-

szerben és emiatt morális kötelezettséget érez, hogy mint leendő hegemón 

előnyeit szélesebb körben is megossza.31

31 Robert Gilpin, „War and change in world politics”, 1981, 186–211.
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Ábrák
1. ábra

A kínai valutatartalék alakulása 2005‒2013.32

2. ábra

Az országok GDP szerinti listája (nominális)

1  Amerikai Egyesült Államok 14 526 550

2  Kína 5 930 393

3  Japán 5 488 424

4  Németország 3 286 451

5  Franciaország 2 562 759

6  Egyesült Királyság 2 263 099

7  Brazília 2 142 926

8  Olaszország 2 060 887

9  India 1 597 945

10  Kanada 1 577 040

32 Elérhető: http://qz.com/167122/here-are-3-82-trillion-reasons-china-has-a-big-problem-on-

its-hands/ 2012. 12.20.
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11  Oroszország 1 487 293

12  Spanyolország 1 395 019

13  Ausztrália 1 245 305

14  Mexikó 1 035 400

15  Dél-Korea 1 014 890

16  Hollandia 780 719

17  Törökország 734 587

18  Indonézia 708 352

19
 Svájc

527 920

20  Belgium 470 222

3. ábra

Az országok GDP szerinti listája (PPP)

1  Amerikai Egyesült Államok 14 657 800

2  Kína 10 085 708

3  Japán 4 309 432

4  India 4 060 392

5  Németország 2 940 434

6  Oroszország 2 222 957

7  Egyesült Királyság 2 172 768

8  Brazília 2 172 058

9  Franciaország 2 145 487

10  Olaszország 1 773 547

11  Mexikó 1 567 470

12  Dél-Korea 1 459 246
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13  Spanyolország 1 368 642

14  Kanada 1 330 272

15  Indonézia 1 029 884

16  Törökország 960 511

17  Ausztrália 882 362

18  Tajvan 821 781

19  Irán 818 653

20  Lengyelország 721 319
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