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Bakler Csaba 

Hatalmi átrendeződések és lehetséges magyarázataik 

Az elmúlt két évtized, valamint a gazdasági válság évei alatt számos változást 

tapasztalhattunk meg, melyek hatására a rendszereket vezető államok között az erőviszonyok 

is megváltoztak. A 20. század végén tanúi voltunk egy szuperhatalom felbomlásának, a 

hidegháború megszűnésének, viszont a hatalom (vagy világirányítás) szerkezete is olyan 

mértékben eltolódott, amely a harmadik évezred első és eddig megoldatlan világméretű 

eseményéhez vezetett, a „válsághoz”. A válság, melyet már sokféleképpen hívtak, és még 

2013-ban is vannak Nobel-díjas közgazdászok, akik jobb híján csak új neveket keresgélnek a 

jelenségnek. 

A múlt évszázad (és korábban is) jellemzően a területi birodalmakra épülő rendszerek 

virágzásáról szólt. Ezek mostanra elérték már fejlettségük csúcspontját, és/vagy 

nyersanyaglelőhelyeik és egyéb erőforrásaik kimerültek, ezek helyét átvették az olcsó 

munkapiacok, melyek egyszerre több változást is előidéztek. A vezető hatalmak 

meggyengültek, új hatalmi központok alakulnak ki, új külső kihívások jelennek meg. Az USA 

mint szuperhatalom kérdését több szempontból vizsgálhatjuk. Egyetlen nagy lehetősége, hogy 

a 20.század végére egyedül maradt, kihívója még évtizedekig nem lesz. Viszont a 

gyengülésében jelentős szerepet játszik az európai rendszer átalakulása, ezen belül 

Németország, valamint Kína világgazdasági súlya, továbbá a terrortámadás és az annak 

nyomán, illetve a korábban is látható több helyi háború és annak kudarcai hátrányosan 

befolyásolják pozíciója fenntartásában. Ezek ellenére sem látható a következő harminc évben 

sem, hogy bárki igazi kihívója lehetne, hiszen az EU nem egy egységes központosított állam, 

nincs közös külpolitika és hadsereg sem. 

 

A válság egy másik megközelítése 

1917. 1945. 2007.  Mi a közös ezekben a dátumokban? Van-e egyáltalán? És miért nem 

látszik semmi javulás 2007 óta? Hívjuk segítségül a történelmet, az talán segít a kérdéseket is 

megválaszolni, és egyúttal a válságból is talán kiutat ígérhet. 

1917-ben Oroszországban polgári demokratikus forradalom tört ki, a népi elégedetlenség 

illetve az első világháború hatására, a cári rendszer megdőlt. 1945-ben, hat év után véget ért a 

második világháború. És idekerül a modern kori hitelválság a társadalmak és a gazdaságok 

zűrzavarával, mely egyre inkább teljes összeomlással fenyeget. 

Egy leegyszerűsített szemlélet szerint az előrelépés a liberális, kapitalista, demokratikus és 

szabadpiaci jelen és jövő. De mit mutat a kínai példa, ahol kapitalizmus van bőven, de a 
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demokrácia mégsem jár együtt vele. Történelmi változásokat még nem okozott az, ha a fenti 

gazdasági szemléletek arányaiban egyensúly-változásokat tapasztalunk, ahogy azt Marx 

gondolta, vagy ahogy az ideológiák összecsapása sem, melyet további nagy gondolkodók 

feltételeznek. Sokan, sok megközelítésben elemezték már a válságot. Ezek közül az egyik 

szerint három nagy csoport létezik, amelyek felváltva uralkodnak a munkásosztály felett, és e 

három csoport közti egyensúly megbomlása okoz világméretű problémákat. 

Az első csoport a kereskedők, közérthetőbben a kapitalisták, akik az üzleti és piaci versenyt 

favorizálják. A második csoport a katonák, számukra a hősiesség, az agresszió és a fegyelem 

az érték, ők a középkor harcos arisztokráciája. A harmadik a bölcsek, a középkori katolikus 

társadalom modern leképezése, a mai technokraták, szakértők és bürokraták. 

E felfogás szerint bármelyik csoport túl dominánssá válik, zűrzavar, válság alakul ki, majd az 

összeomlás után egy másik csoport lép a helyébe. Diktatórikus vezetések túl ambiciózus 

katonai cselekmények nyomán szűnnek meg, maradi gondolkodók helyébe lépő újak is végül 

a régi és a saját rendszert is lerombolják, a kereskedők pedig gazdasági egyenlőtlenségekkel 

instabilitást és társadalmi konfliktust idéznek elő. 

Ha azt mondjuk, Hollandia és Anglia, ipari és földrajzi terjeszkedés, majd az 1929-es nagy 

világválság? Vagy Németország a két világháború között, a diktatúra, majd a második 

világháború tragikus vége? Illetve a sztálini ideológia, vagy a skandináv szociáldemokrata 

bölcsek csoportja? Mindjárt érthetőbb. Az 1973-as első olajválság emelte hatalomra a ma is 

uralkodó kereskedők csoportját, majd működésüket a mostani válság nyomán befejezhetik be. 

Nyugaton, az angolszász területeken mindenhol ők irányítanak. A féktelen FED-terjeszkedés 

Alan Greenspan-módra, Thatcher üzleti szálai a brit kormányban, vagy a dolgok mögé látók 

kedvéért – hogy Eisenhower óta az összes amerikai elnök egyben Bilderberg-tag is. 

Oroszországban a kommunizmus összeomlása utáni nagy kapitalista versengés pedig kevés 

ember nagyarányú meggazdagodását okozta rengeteg ember elszegényedése mellett. Kínába 

vajon belelátjuk a császári Németország képét? Nacionalizmus és kereskedelmi erő képében, 

bár sokkal kevésbé militaristán.  

Oroszországban már megtörtént a váltás, Putyin személyében. Nyugaton viszont tovább 

folyik a kereskedők osztályának uralkodása – a kérdés az, hogy mikor és milyen formában 

érkezik el az a bizonyos változás, mely lezárja a múltat, és a nyomán valami új születik. 

 És, ha mégsem ilyen egyszerű a megoldás? Tulajdonképpen a bölcsek kerüljenek vissza a 

hatalomba, de - ezt is a történelemből okulva - szoros szövetségben a munkásokkal. És 

egyébként is túl sok a „de”. Tényleg még mindig a kereskedők uralkodnak? Háttérbe szorult-e 

már az USA hadi tevékenysége, vagy azt is az üzleti érdekek mozgatják? Császári 

Németország lenne Kína? És a politikai szövődések? Az egyensúly mindenképpen fontos, a 

helyzet pedig több, mint elgondolkodtató. 
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forrás: 

 http://hvg.hu/gazdasag/20130508_Uj_nevet_kapott_a_gazdasagi_valsag 

 Merchant, Soldier, Sage: A New History of Power by David Priestland (2012) 

 Daniel Estulin: Összeesküvés (2006, Alexandra) 

 Simai Mihály: A „nagy válság” és az új globális hatalmi rendszer kibontakozása. 

MTA KRTK Világgazdasági Intézet: A változó világgazdaság 1.kötet, 7-31.old. 


