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A Nemzeti Hírszerzési Tanács elsõ nyílt ta-
nulmánya, mely a Global Trends 2010 cí-
met viselte, és 1997-ben jelentették meg,
a világ változásaiban alapvetõ szerepet
játszó tényezõk meghatározására és értel-
mezésére tett kísérletet. A 2000-ben ki-
adott Global Trends 2015 a globális válto-
zásokat befolyásoló kulcsfontosságú té-
nyezõket (demográfia, természeti erõfor-
rások, környezeti kérdések, tudomány és
technológia, világgazdaság, globalizáció,
nemzetközi rendszer vizsgálata, jövõbeni
konfliktusok, az USA szerepe a világban)
nyomon követve adott rövid prognózist. A
harmadik, a Mapping the Global Future cí-
mû tanulmánynak immár kiforrott módszer-
tana és felépítése volt, és 2020-ig jelezte
elõre a világ sorsának alakulását. A leg-
újabb Global Trends 2025, mely A trans-
formed World alcímmel jelent meg, az
amerikai stratégiai dokumentumok mintá-
jára a készítõ szerv vezetõjének, a
National Intelligence Council elnökének,
C. Thomas Fingernek a bevezetõjével in-
dul. Az írás a gondolatébresztést tekinti
feladatának, hogy az olvasó – aki akár fe-
lelõs döntéshozó is lehet – az elõre látható
problémák kezelését és megoldását mai
politikai és stratégiai szintû döntéseivel
már most, 2008-ban megkezdhesse.

Az eddig elkészített jelentések egyre iz-
galmasabbnak és mélyrehatóbbnak bizo-
nyultak, a Global Trends 2020-ra adott vi-
lágméretû válasz pedig valóban különle-
ges volt. Az elemzést számos nyelvre lefor-
dították, kormányok figyeltek fel a jelentõ-
ségére, használhatóságára, egyetemi kur-
zusok vitatémája lett. A 2020-as „jövõbelá-
tás” a nemzetközi közösség tagjai számá-
ra találkozók, egyeztetések kiindulópontjá-
vá vált, és a nemzetközi kapcsolatokkal
foglalkozó, elismert szakértõk részérõl
mindazon kritikát és konstruktív hozzászó-
lást megkapta, amely egy ilyen hangvéte-
lû, témájú írást megillet. A legújabb tanul-
mány az elõzõnél annyiban nyújt többet,
hogy számos egyeztetõ konferencia elõzte
meg, amelyeken a világ minden tájáról ér-
kezõ szakértõk befolyásolhatták az elem-
zés alakulását. A NIC sok segítséget ka-
pott kutatóközpontoktól (agytrösztöktõl),
tanácsadó cégektõl, tudományos intéze-
tektõl – és ezzel párhuzamosan több száz
független vagy kormányokhoz köthetõ
szakértõtõl –, így az elemzés nemcsak az
amerikai kormányhoz köthetõ szakértõi
gárdának, hanem a világ vezetõ szakértõi-
nek a közös munkája. 

A kötet egy összefoglalóból, egy beve-
zetõbõl és hét fejezetbõl áll. A fejezetek
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közül az elsõ a világgazdaság 2025-ös ál-
lapotát, a második a Föld demográfiai mu-
tatóinak alakulását jelzi elõre, a következõ
négy elképzelt forgatókönyveket állít fel, az
utolsó pedig – Erõmegosztás egy többpó-
lusú világban címmel – az USA jövõbeni
szerepét taglalja. A tanulmány elején adott
Összefoglalóban a szerzõk mintegy elõre-
vetítik a különbözõ tényezõket: a globalizá-
ció hatásait, az energiaellátásban felmerü-
lõ problémákat, a globális klímaváltozás
támasztotta kihívásokat, a gazdasági in-
stabilitást, a terrorizmust, a migrációt, a
szervezett bûnözést, a túlnépesedésbõl
fakadó élelmezési és vízellátási problémá-
kat, a betegségek terjedésének rémképét,
valamint a nukleáris proliferáció továbbra
is aktuális kérdését. Sorra veszik a legve-
szélyeztetettebb régiókat (Latin-Amerika,
Afrika, Ázsia és a Közel-Kelet), ahol ezek a
problémák különösen súlyosan hathatnak. 

Már ebben az összefoglalóban egy
olyan világ képe tárul elénk, amelyben az
olajtermelõ államok és Oroszország meg-
sokszorozódó bevételeinek, a nyugati kor-
mánypolitikáknak, valamint az olcsó mun-
kaerõnek köszönhetõen (amelyek minde-
gyike már ma is alakítja a világ gazdasági
struktúráját) a termelési és szolgáltatási
szektorok jelentõs eltolódása figyelhetõ
meg Ázsia felé. Egyértelmûvé válik India
és Kína felemelkedése. Az Egyesült Álla-
mok továbbra is megõrzi domináns szere-
pét, de gazdasági ereje csökken. A tradi-
cionális szövetségek meggyengülhetnek.
A klímaváltozás és a szûkös víz-, élelmi-
szer- vagy energiaforrások eddig soha
nem látott konfliktushullámot válthatnak ki.
Szociális és társadalmi válságok alakulhat-
nak ki a túlnépesedõ és az öregedõ társa-
dalmi struktúrájú országokban egyaránt. A
szerzõk azonban azt is leszögezik, hogy
minden ilyen „jövõbelátás” olyan történet,
amelynek a befejezését nem láthatjuk elõ-

re, tehát az olvasó ne várjon többet, mint
egymással versengõ vagy egymást erõsítõ
lehetséges „jövõváltozatokat”.

A Bevezetõ a jelenlegi helyzet rövid be-
mutatásával indul, majd a 2025-ben vár-
ható világrend ismertetésére tér át. Ma a
Földön körülbelül 21 országban mintegy
600 millió embernek nem jut elegendõ
tiszta ivóvíz, és a termõföld képtelen eltar-
tani az ország lakosságát. 2025-re körül-
belül 36 ország mintegy 1,4 milliárd lakosa
lesz ebben a helyzetben.

Erre az idõszakra számos nem állami
szereplõ megerõsödése is prognosztizál-
ható. A különbözõ vállalatok, vallási cso-
portosulások, bûnözõi csoportok befolyása
akár egész országokra terjedhet ki. Külö-
nösen igaz ez Afrika és Dél-Ázsia országa-
ira, amelyekben az államok esetleg még
alapvetõ biztonsági feladataik ellátására
sem lesz képesek. A legjellemzõbb válto-
zás az USA által dominált unipoláris világ-
tól egy viszonylag strukturálatlan hierarchi-
ájú rendszer felé való eltolódás lesz,
amelyben egyensúlyozni kell a tradicionáli-
san erõs hatalmak, a feltörekvõ nemzetek
és a nem állami szereplõk között. A világot
az elkövetkezõ közel húsz évben nem a
folytonosság, hanem a kockázatokat rejtõ
gyors változások jellemzik majd. Az ebben
a világban jelentkezõ veszélyekkel szem-
ben a kormányoknak és globális intézmé-
nyeknek karöltve kell fellépniük. Itt kell meg-
jegyeznünk, hogy ez az elõzõ elemzéshez
képest sokatmondó változás, hiszen a
Mapping the Global Future 2020 még az
Egyesült Államok abszolút dominanciáját
vetítette elõre. Az új elõrejelzés szerint
ugyan továbbra is a világpolitika legfonto-
sabb szereplõje marad, és még mindig ki-
emelkedik a többi aktor közül, de inkább
csak egy lesz a sok közül, amelyek a világ
globális problémáinak megoldásában sze-
repet játszanak.
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Mint az elõzõ két elemzés esetében, a fõ
cél a forgatókönyvekc esetében is a lehet-
séges alternatív jövõképek leírása volt.
Természetesen mindegyik fiktív, ám napja-
ink történéseibõl kiinduló forgatókönyv.

Globalizálódó gazdaság

A tartósan magas olajárak garantált extra-
profitot biztosítottak Oroszországnak és az
arab államoknak. Az olcsó munkaerõ és a
támogató kormánypolitikák hatása jelentõs
ipari és szolgáltatási ágak Ázsiába telepü-
lését eredményezte. A modern történelem-
ben ez a fajta eltolódás példa nélküli, és a
globalizáció motorját jelenti. A 2025 körüli
éveket ugyanakkor számos ellentmondás
jellemzi majd. Egyrészrõl a két ázsiai óriás,
India és Kína GDP-je az USA és Japán ki-
vételével meghaladja az összes országét,
annak ellenére, hogy még mindig évtize-
dekkel lesznek lemaradva az egy fõre esõ
GDP tekintetében. A nyugati állampolgár-
okhoz képest a kínaiak és az indiaiak még
mindig sokkal szegényebbek lesznek, hiá-
ba adja a világgazdaság növekedésének
30 százalékát Kína, 15 százalékát pedig In-
dia. Ma még hiába büszkélkednek autó-
vagy fejlett mûszeriparral, ha a kivándorlás
állandó és megállíthatatlan a fejlett Nyugat
irányába. 2025-re azonban ezen a téren is
változások várhatók. 

Becslések szerint a közepes színvonalon
élõk aránya a jelenlegi 7,6 százalékról 16,1
százalékra nõ, a szegények aránya pedig
63 százalékról 23 százalékra csökken, ami
mérsékli majd a migrációt. A gazdasági
életet ezekben az országokban az állam-
központú modell jellemzi: az állam hozza
meg a kulcsfontosságú döntéseket, ahogy
ez Kína és Oroszország esetében már lát-
ható, így joggal vetõdhet fel a kérdés, hogy
a nyugati fejlõdési recept (a liberális piac-

gazdaság és a demokrácia) követendõ pél-
da marad-e a jövõben.

A kötet fejezeteinek végén az adott
elemzés szempontjából fontos, keretbe
foglalt, tényeket soroló rövid jelentések ta-
lálhatók. A most ismertetett fejezet végén
a nõk politikai és gazdasági életben törté-
nõ térnyerésének gazdaságélénkítõ szere-
pérõl esik szó. Azokban az országokban,
ahol felelõs beosztásokat nõk töltenek be,
kimutatható a gazdasági élénkülés, nem is
beszélve a korrupció visszaszorulásáról, a
katonai kiadások mérséklésérõl, az egész-
ségügyi kiadások növekedésérõl és a kör-
nyezettudatos gazdálkodásról.

Demográfiai mutatók

Az elemzõk a második fejezetet teljes egé-
szében a 2025-ig tartó demográfiai trendek
vizsgálatának szentelik. Prognózisuk szerint
a Föld lakossága 2025-re 1,2 milliárd fõvel
gyarapszik, tehát eléri a nyolcmilliárdot. A
népességnövekedés Ázsiában és Afriká-
ban lesz erõteljes, a fejlett világban (Európa,
USA, Japán, Kanada, Új-Zéland, Ausztrália)
csupán háromszázalékos növekedés vár-
ható. Míg az 1980-as években még Nyuga-
ton élt a Föld népességének 24 százaléka,
addig 2009-ben ez az arány már csak 18,
2025-ben pedig csupán 16 százalék lesz.
2025-ig a Földön több mint ötven ország la-
kossága nõ egyharmadával, közülük néme-
lyiknek a lakossága akár kétharmadával is.
A lakosság ilyen ütemû és mértékû növeke-
dése az élelmiszerellátástól az infrastruktú-
rán át mérhetetlen terheket ró az országok
egész gazdaságára. A leginkább érintett 50
ország kétharmada nem meglepõ módon a
szubszaharai régióban található, ahol a la-
kosság mintegy 350 millió fõvel fog gyara-
podni, a leggyorsabb növekedés pedig a
Közel-Keleten és Dél-Ázsiában várható. 
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A jelenlegi trendek szerint India lakossá-
ga 2025-re eléri az 1,45 milliárdot, meg-
elõzve az addigra 1,3 milliárdos Kínát, az-
az az elõbbi körülbelül 240 millió, az utób-
bi pedig mintegy 100 millió fõvel fog gya-
rapodni. Ugyanezen periódus alatt Latin-
Amerika országaira szintén mintegy 100
milliós népességnövekedés vár. A Nyuga-
ton tapasztalható növekedés továbbra
sem lesz több néhány százaléknál, Kelet-
Európában pedig 2025-ig jelentõs népes-
ségfogyás várható. Az elõrejelzés szerint
leginkább Oroszországot és Ukrajnát sújt-
ja majd a népesség csökkenése, amely
akár a tíz százalékot is elérheti 2025-re. A
magasan fejlett országok továbbra is mig-
rációs célpontok maradnak, így az Egye-
sült Államok körülbelül 40, Kanada 4,5,
Ausztrália pedig hárommillió fõvel gyarap-
szik majd. Japán lakossága néhány szá-
zalékkal csökken 2025-ig.

Demográfiai szempontból fõleg Észak
és Dél között erõs a kontraszt. 2025-ig
folytatódnak a jelenlegi tendenciák. Egy-
részt a fejlett Észak öregedõ társadalmai
jelentenek kihívást; ezekben a populáció
harmadát sem éri el a 30 évnél fiatalabbak
száma (kivételt képeznek a magas migrá-
ciós számokkal rendelkezõ országok),
másrészt az elmaradott Dél országai,
amelyekben 60 százalék vagy annál ma-
gasabb a 30 évnél fiatalabbak aránya. Eu-
rópa levezetheti ezt a népességfelesleget,
hiszen éppen erre a munkaképes korosz-
tályra lesz szüksége 2025-re, a jelentõs
számú bevándorló azonban átformálja az
országok etnikai és vallási térképét. A
muszlim bevándorlók eltérõ nézetei a nõk
jogairól, az állam és a vallás viszonyáról
politikai változásokhoz és konfliktusokhoz
vezethetnek. 

Az elemzés részletesen foglalkozik
Oroszország, Kína, India és Irán demog-
ráfiai lehetõségeivel. Oroszország növek-

võ többnemzetiségû államként jelenik
meg, amelynek lakossága 2025-re 141
millióról 130 millióra zsugorodik, a török
és kínai bevándorlók száma pedig 2030-
ra eléri az összlakosság 19 százalékát. Kí-
na növekedésének köszönhetõen 2025-
ben még élvezheti azt az állapotot, misze-
rint kiváló az eltartók és az eltartottak ará-
nya, azonban feszültségekhez vezethet,
hogy a jelenlegi születési tendenciák ta-
núsága szerint erõteljesen a férfiak irá-
nyába tolódik el a nemek aránya. India
esetében az ország északi, fõleg hindi
nyelvet beszélõ területeirõl a jobb megél-
hetést és a több munkalehetõséget köve-
tõ, délre irányuló vándorlás válthat ki el-
lentéteket. Iránban is drámai változások
zajlanak: míg 1985-ös statisztikák szerint
egy nõ átlagosan hat gyermeket szült, ad-
dig napjainkra ez a szám kettõ alá csök-
kent. Az ország lakossága 2025-ben vár-
hatóan 77 millió lesz. A probléma az állam
gazdaságpolitikájából adódhat: elmarad-
nak a befektetések, a külföldi cégek szá-
mára cseppet sem vonzó az iráni rezsim.
Nem nõ megfelelõ ütemben a munkahe-
lyek száma, ami elkerülhetetlenné teszi a
reformok megindítását.

A fejezet zárásában az elemzõk kitérnek
a városodás dilemmájára. Napjainkban a
Föld lakosságának fele él városokban.
2025-re ez a szám eléri az 57 százalékot.
A jelenleg ismert 19 megalopoliszhoz
nyolc újabb fog csatlakozni – ebbõl hét
Ázsiában és a szubszaharai régióban
lesz található. A HIV-vírussal fertõzöttek
számát 2025-re két variációban adják
meg az elemzõk. Az egyik lehetõség sze-
rint a jelenlegi 33 milliós fertõzöttségi ráta
a teljes körû prevenciós munkának kö-
szönhetõen 25 millióra csökken, a másik
szerint ennek sikertelensége esetén a je-
lenlegi terjedési sebességgel kalkulálva
50 millióra duzzadna a fertõzöttek száma.

26



BIZTONSÁGPOLITIKA

Az elõrejelzés furcsa módon nem számol
egy hatásos gyógymód kikísérletezésé-
nek lehetõségével.

Az új szereplõk

A Global Trends elemzõi arra a következ-
tetésre jutottak, hogy 2025-re multipoláris
világ lesz kialakulóban. Bár az Egyesült Ál-
lamok a legfontosabb szereplõk egyike
marad, már nem lesz a legerõsebb. Az új
világrendben a politikai és gazdasági
súlypont eltolódik. Már a 2020-as elemzés
is jelezte, hogy a feltörekvõ államok között
Kína és India lesz a legjelentõsebb. A „ne-
hézsúlyúak” mellett azonban megjelen-
nek, illetve megmaradnak egyéb kulcsfon-
tosságú szereplõk is, mint Európa, Orosz-
ország, Brazília és Japán. A jövõben a do-
mináns államok mindegyike komoly politi-
kai, gazdasági, szociális és védelmi fel-
adatokkal fog szembesülni.

Kína 2025-re várhatóan a világ második
legjobban teljesítõ gazdaságával büszkél-
kedhet majd, és a világ vezetõ katonai ha-
talmává válik, így komoly kihívások elé ál-
líthatja az Egyesült Államokat mind gazda-
sági, mind biztonsági szempontból. Az
elemzõk nem tartják valószínûnek, hogy
Kína gyengeségei – például a keresetek
közti különbségek, az energiaimport-éh-
ség, a korrupció vagy a környezetszeny-
nyezés – olyan társadalmi folyamatokat
generálnának, amelyek következtében de-
mokratikus átalakulásra kerülne sor. Arra
csekély az esély, hogy az ország fenntart-
sa gazdasági növekedésének jelenlegi
tempóját. A gazdasági kihívások orvoslá-
sa érdekében az ország várhatóan na-
gyobb függõségbe kerül az idegen pia-
coktól, ezáltal a világgazdaságtól.

A jövõ Indiájának nemzetközi szerepe el-
sõsorban gazdasági növekedésébõl fa-

kad. India és az USA gazdasági és katonai
összefonódása elengedhetetlen ahhoz,
hogy az ország nagyhatalommá nõje ki
magát. India azonban arra törekszik, hogy
elkerülje a szövetség látszatát is. Belpoliti-
kai téren India legfontosabb feladata a
gazdagok és szegények közti egyre na-
gyobb különbségek csökkentése lesz.

Oroszország jövõje nagyban múlik azon,
mennyire tud alkalmazkodni a megválto-
zott körülményekhez, például képes lesz-e
diverzifikálni gazdaságát, integrálódik-e a
globális piacba, küzd-e a korrupció és a
bûnözés ellen, illetve fejleszti-e bankrend-
szerét. Kérdéses az is, hogy a világ mikor
tér át az alternatív energiahordozókra, és
erre idejében felkészül-e Oroszország,
mely kötõdését várhatóan mind nyugati,
mind ázsiai és közel-keleti partnereihez
erõsíteni fogja. Az orosz politikai rendszer
változása kiszámíthatatlan, mivel két egy-
mással szemben álló tendencia, a liberális
gazdasági és az illiberális politikai fejlõdés
alakítja.

Európa várhatóan nem kerül közelebb
az integráció megvalósításához, Brüsszel
és az európai polgárok között nem jön lét-
re megfelelõ kapcsolat. Az Európán belüli
viták és a nagyobb hatalmak érdekei meg-
nehezítik a döntéshozatalt. Az Unió új ta-
gokkal bõvülhet, például Ukrajnával vagy
a balkáni államokkal. A társadalom elöre-
gedése óriási kihívás elé állítja Európát, és
veszélybe sodorja a jóléti társadalmi mo-
dellt, emiatt a pénzügyi keretek változásá-
val, többek között a védelmi költségvetés
csökkentésével lehet számolni. A beván-
dorlók integrációja részben megoldást je-
lenthet a problémákra. Az Oroszországtól
való függés – elsõsorban az energiahor-
dozók terén – megmarad, és további gon-
dokat okozhat a nyugati gazdaságoknak.

Európához hasonlóan Japán is a társa-
dalom elöregedésével és népességcsök-
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kenéssel fog küzdeni. Az ország jövõbeni
helyzetét nagyban meghatározza majd a
Kínához és az USA-hoz való viszonya.
Brazília szintén nagyobb regionális sze-
rephez juthat. Jelentõségét megnövelik
olajtartalékai, amelyek exportja 2025-re
akár 15 százalékos GDP-részesedést is
elérhet. A gyorsan fejlõdõ, prosperáló álla-
mok mellett – megfelelõ reformok végre-
hajtása esetén – regionális erõtérközpon-
tokká válhatnak olyan országok, mint Indo-
nézia, Törökország és Irán. 

Az új nagyhatalmak megjelenéséhez kö-
tõdõ globális forgatókönyv, A világ a Nyugat
nélkül szerint a feltörekvõ országok kiszorít-
hatják a Nyugatot a világ irányításából. En-
nek az az elõfeltétele, hogy Európa és az
USA protekcionista politikát folytasson gaz-
daságának védelme érdekében, illetve a vi-
lágpolitikát meghatározó új szereplõk között
feszültségek alakuljanak ki az energiaellá-
tás, a biztonság és a befolyási szférák meg-
teremtése során. Akár a NATO-hoz hasonló,
azzal konkurens szervezet vagy koalíció is
létrejöhet, amely alternatívát kínál a nyugati
modellel szemben. A forgatókönyv szerint a
Sanghaji Együttmûködési Szervezet (SCO)
a NATO megfelelõjévé válik. 

A Nyugat gazdasági fejlõdése lelassul,
emiatt a védelmi költségvetések csökken-
nek, meg kell kezdeni a csapatkivonást Af-
ganisztánból. Az afgán helyzet aggasztja
az egész világot, továbbá titkosszolgálati
értesülések szerint a barátságos közép-
ázsiai országokat a radikális iszlám fenye-
geti. Mivel az SCO a közép-ázsiai energiá-
tól függ, szorosabb együttmûködésre kény-
szerül India, Kína és Oroszország. A töm-
bön belül idõvel sikerül túllépni a múlt sérel-
mein és a jelen aggodalmain. Országaikat
államkapitalizmus és autokratikus beren-
dezkedés jellemzi, ezért igyekeznek meg-
akadályozni demokratikus rendszerek ki-
alakulását Közép-Ázsiában.

A nélkülözés évei

Az elemzés nagy figyelmet fordít a jövõt je-
lentõs mértékben meghatározó klímaválto-
zásra, a fosszilis energiahordozók elapa-
dására, illetve a víz- és élelmiszerhiányra.
2025-ig megkezdõdik az átállás új üzem-
anyagtípusokra, illetve energiahordozók-
ra. Elengedhetetlen új technológiák kifej-
lesztése, hiszen számos, kõolajlelõhellyel
rendelkezõ ország termelése csökken
vagy stagnál már napjainkban is, miköz-
ben az olajéhség egyre erõsödik. A gázfo-
gyasztás is növekvõ tendenciát mutat. En-
nek a két folyamatnak a legnagyobb nyer-
tese várhatóan a jelentõs kõolaj- és gázki-
termelõ Oroszország és Irán lesz. 

Számolnunk kell a nukleáris energiater-
melés terjedésével is, amely növekvõ biz-
tonsági kockázatot jelent bizonyos régiók-
ban, ahol kérdéses az atomprogram célja,
illetve bûnszervezetek vagy terrorista cso-
portok kezébe kerülhet a hasadóanyag.

Az új technológiák kifejlesztése még vá-
rat magára. Napjainkban csak találgathat-
juk, hogy milyen üzemanyagok, energia-
források lehetnek alkalmasak a fosszilis
energiahordozók helyettesítésére. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy megközelí-
tõleg 25 évre van szükség ahhoz, hogy
egy új technológia széles körben elterjed-
jen, s bár elindulhat a folyamat, 2025-re
még nem kerül sor teljes váltásra.

A kõolaj utáni világ nagy vesztese Szaúd-
Arábia és Irán lesz, amelyeknek szociális és
gazdasági reformokra lenne szükségük, illet-
ve a gazdaságukon belül új ágazatokat kelle-
ne meghonosítaniuk. Az olajbevételek hiá-
nyában Oroszország akár középhatalmi stá-
tusba süllyedhet. Azonban nem kell ilyen
messzire mennünk a vizsgálódásban: már az
olaj árának változása is geopolitikai hatással
bírhat. 2015-ig mindenképpen tartós árnöve-
kedéssel számolhatunk, mivel az olajtartalé-

28



BIZTONSÁGPOLITIKA

kok mennyisége csökken, az olajéhség pe-
dig folyamatosan nõ. A folyamat eredménye-
képpen lelassulhat a globális növekedés, és
bizonyos államok az összeomlás szélére sod-
ródhatnak (például Nepál vagy Laosz). Na-
gyobb arányú kitermelés indul meg többek
között Irakban vagy Közép-Ázsiában, emel-
lett a hiány energiatakarékosságra, nagyobb
hatásfokú technológiák használatára fog ösz-
tönözni. Magas energiaárak mellett Irán és
Oroszország ereje megnövekszik, amennyi-
ben helyesen használják fel a bevételeiket,
például a pénzügyi stabilizációba és a gaz-
dasági infrastruktúra kiépítésébe fektetik.

Az Októberi meglepetés címû forgató-
könyv feltételezi, hogy a világ nem tesz meg-
felelõ lépéseket a klímaváltozás megállítása
érdekében. A gazdasági növekedés fonto-
sabb a környezet védelménél, miközben
nem jelennek meg olyan új technológiák,
amelyek feltartóztathatnák a klímaváltozás
hatásait. A lokális megoldások rövidtávúak
és nem elég hatékonyak, a környezeti ka-
tasztrófákat pedig nem tudják megfelelõen
kezelni, ezért a kormányok elveszítik legitimi-
tásukat. A szélsõséges idõjárási jelenségek
mellett növekvõ vízhiány és élelmiszerválság
lesz tapasztalható. A New York-i tõzsdét át
kell helyezni egy kevésbé veszélyeztetett te-
rületre. Kínában a természeti katasztrófák el-
lenállást váltanak ki a fennálló rezsimmel
szemben, a társadalom tiszta vizet és leve-
gõt követel. Bizonyos országok képtelenek
ellátni magukat. Az energiabiztonság szem-
pontjából kulcsfontosságú Nigériában a si-
vatagosodás összecsapásokat okoz a ke-
resztények és a muzulmánok között. A hely-
zet összességében katasztrofálissá válik.

A jövõ konfliktusai

Az elõrejelzés szerint a konfliktusok való-
színûsége 2025-re megnövekszik, elsõsor-

ban a Közel-Keleten. A Közel-Kelet stabili-
tását nagymértékben befolyásolja, hogy
Irán hogyan határoz atomprogramjával
kapcsolatban. Amennyiben a nukleáris ar-
zenál kiépítése mellett dönt, az a hatalmi
súlypont eltolódásához és fegyverkezési
verseny kialakulásához vezethet a régió-
ban, mivel arra ösztönzi a környezõ államo-
kat, hogy õk is atomfegyvert szerezzenek.

Napjainkban nem várható, hogy a nukle-
áris arzenál birtoklásának ténye a hideg-
háborúban tapasztalthoz hasonló elretten-
tõ erõvel bírjon. Az alacsony intenzitású
konfliktusok lerövidítése és elfojtása he-
lyett elõreláthatólag a nukleáris fegyverek
birtoklása inkább arra lesz jó, hogy az
ilyen konfliktusokban részt vevõ országok
„bebiztosíthassák magukat”. Két, atom-
fegyverrel bíró ország közti összecsapás
azonban magában hordozza annak ve-
szélyét, hogy a konfliktus nukleáris fázisba
léphet. Mindemellett az is kérdéses, hogy
a gyenge államokban – például az észak-
koreai rezsim összeomlása esetén – nem
kerül-e illetéktelen kezekbe az atomfegy-
ver vagy a gyártási technológia. 

Az energiaforrások kimerülésével az ál-
lamok között megindul a harc az energia-
ellátás biztosításáért, amit súlyosbíthat a
fent említett közel-keleti válság. Az ener-
giabiztonság már napjainkban is versen-
géshez vezetett India és Kína között. Ez a
feszültség a jövõben felerõsödhet, és el-
képzelhetõ, hogy a katonai képességek is
szerephez jutnak benne. A két ország flot-
tafejlesztésbe kezd majd, ami rivalizálás-
hoz és feszültséghez vezethet a két or-
szág között. Jelenlétük azonban nem he-
lyettesítheti az USA felügyeletét a stratégiai
fontosságú vízi útvonalak felett.

Az energiatermelést és -szállítást veszé-
lyeztetõ terrorizmus és kalózkodás felszá-
molása központi kérdéssé válhat a jövõ-
ben, és jelentõs feladatot jelenthet a fegy-

29



NEMZET ÉS BIZTONSÁG  2008. DECEMBER

veres erõknek. Emellett az energiaexpor-
táló országok (például Nigéria) esetében
nem zárható ki a belpolitikai instabilitás
vagy a fegyveres konfliktus lehetõsége
sem. Egy ilyen forgatókönyv az érintett or-
szág stabilizálásának feladatát róná a vi-
lágra. Mindemellett az energiáért folytatott
versengés arra ösztönözheti az energia-
forrásokat birtokló államokat, hogy gazda-
sági fegyverként, politikai kényszerítõ esz-
közként használják az energiát (például
Oroszország). 

A terrorizmus valószínûleg nem szûnik
meg 2025-ig, de a gazdasági növekedés-
sel, a munkanélküli fiatalok arányának
csökkenésével és a politikai pluralizmus
megjelenésével egyidejûleg a terrorista
szervezetek vonzereje jelentõsen csök-
kenhet. A jövõ terrorizmusát a globális
kommunikáció és a média táplálja majd.
Amennyiben a jelenlegi tendencia folytató-
dik, az iszlám világban egyre csökken
majd a terrorista csoportok támogatottsá-
ga, így eltûnik a passzív támogatóknak az
a köre, amely elengedhetetlen a terroristák
sikeréhez. Ennek megfelelõen az al-Káida
népszerûsége is visszaesik, részben irreá-
lis célkitûzései, részben pedig amiatt,
hogy akciói áldozatainak nagy része
(megközelítõleg negyven százaléka) mu-
zulmán. A 2025-ben még aktív terrorista
csoportok azonban a technológia és a tu-
dományos ismeretek terjedése miatt jóval
veszélyesebb eszközökhöz férhetnek hoz-
zá, mint napjainkban (például biológiai és
atomfegyverek kerülhetnek a kezükbe).

2025-ig nem zárható ki egy világjárvány
kialakulása sem. A lehetséges vírusok kö-
zött számolni kell a madárinfluenzával, a
SARS-szal vagy más influenzatörzsekkel.
A járvány valószínûleg olyan sûrûn lakott
területrõl indulhat ki, mint Kína vagy Délke-
let-Ázsia bizonyos területei, rosszabb
esetben egy olyan körzetbõl, ahol az

egészségügyi rendszer fejletlen, így nincs
lehetõség a vírus korai felismerésére. A
beutazási korlátozások ellenére a tünet-
mentes utasok áthurcolhatják a betegsé-
get más kontinensekre is. A pesszimista
elõrejelzések szerint az áldozatok száma
az USA-ban tízmilliókra, világszerte pedig
százmilliókra rúghat, a népesség egyhar-
mada megfertõzõdhet. Járvány esetén a
közvetlen biztonsági intézkedések mellett
számolni kell közvetett feszültségforrások-
kal is: az államok várhatóan megpróbálják
korlátozni a népesség vándorlását, amely
konfliktusokhoz vezet más országokkal.

A konfliktusokkal kapcsolatos globális
forgatókönyv, a BRIC-országok (Brazília,
Oroszország, India és Kína) szembenállá-
sa szerint India és Kína konfliktushelyzet-
be kerül az energiaellátás biztosítása mi-
att. A növekedés idõszaka után lelassul a
gazdaság bõvülése, és az országok ener-
giahiánnyal küzdenek. A rossz kommuni-
káció, illetve a versengéssel párhuzamo-
san felerõsödõ nacionalista érzelmek a
konfliktus eszkalációjához vezetnek. Ki-
sebb incidensek után Kína megtámadja
India hadihajóit az Ománi-öbölben, ami ki-
váltja az Egyesült Államok haragját, amely
megakadályozza a kínai hajók visszavonu-
lását a területrõl. A növekvõ hatalommal
bíró Irán eközben arra készül, hogy lezár-
ja a Perzsa (Arab)-öbölt, és kizárólag a ba-
rátságos államok hajóit engedje be. Az
USA szankciókat és fegyverembargót ren-
del el Iránnal szemben, válaszképpen Te-
herán az olajszállítás leállításával fenye-
get. Kína és India kettõs játékba kezd: az
USA és Szaúd-Arábia mellé áll a konflik-
tusban, de energiaszükségletei miatt Iránt
is biztosítja támogatásáról. Ennek megfe-
lelõen tartják magukat a fegyverembargó-
hoz, de a gazdasági szankciókhoz nem. A
feszültséget tovább fokozza, hogy India
megállít egy kínai hadihajót, azt feltételez-
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ve, hogy fegyvert szállít Iránnak. Komplex
viszonyrendszer alakul ki tehát India, Kína
és az Egyesült Államok között. A közel-ke-
leti válság globális válsággá alakul át,
mely az 1914-eshez hasonló helyzetet
eredményez. A részt vevõ államok végül
visszakoznak, de az olajár addigra 300
dollár fölé szökik. Brazília közvetítõ szere-
pet vállal a konfliktus megoldásában, és
igyekszik elkerülni egy haditengerészeti
fegyverkezési verseny kialakulását.

A nemzetközi rendszer 
átalakulása

Az új globális szereplõknek, a nemzetközi
intézmények meggyengülésének, a regio-
nális csoportosulások megerõsödésének,
a fejlõdõ kommunikációs technológiáknak,
valamint a nem állami szereplõk növekvõ
befolyásának köszönhetõen a hatalom
egyre inkább megoszlik a nemzetközi kap-
csolatokban. 2025-re már nem a nemzet-
államok lesznek a legfontosabb szereplõk
a nemzetközi porondon, a nem állami sze-
replõk (például vállalatok, vallási csopor-
tok, bûnszervezetek) viszonylagos befo-
lyása megnõ. A világ kormányzását 2025-
ben többnyire egymást átfedõ ad hoc tö-
rekvések fogják meghatározni, amelyek-
ben államok, nemzetközi szervezetek,
szociális mozgalmak, NGO-k és vállalatok
vesznek részt. Az érdekek és szereplõk tö-
redezettsége megnehezíti a konszenzus
kialakítását, ami ellehetetleníti az ENSZ-t.
Azonban nemcsak az ENSZ küzd majd al-
kalmazkodási problémákkal az új rend-
ben, hanem a nemzetközi szervezetek
nagy része is komoly kihívások elé néz. 

A víz- és energiahiány ismét elõtérbe he-
lyezheti a múlt területi vitáit, a vitatott ha-
tárvonalak kérdését. Az új, multipoláris vi-
lágrendben nem emelkedik ki egyetlen

olyan domináns hatalom sem, amely olyan
megkérdõjelezhetetlen erõvel és legitimi-
tással bírna, mint napjainkban az Egyesült
Államok. A globális világ égetõ problémá-
it, például a klímaváltozást, a migrációt, a
szervezett bûnözést, a világpiac szabályo-
zását valószínûleg nem a nemzetállamok
egyéni törekvései fogják megoldani.

Az új nemzetközi rendszer természetét
alapvetõen meghatározza majd, hogy
azok a gyorsan fejlõdõ országok, amelyek
– mint India és Kína – a nyugati laissez
faire politikától eltérõ utat választottak a
gazdasági növekedés megteremtése ér-
dekében, képesek-e majd csatlakozni a
hagyományos nyugati rendszerekhez egy
olyan nemzetközi rendszer kialakítása ér-
dekében, amely képes a globális problé-
mák megoldására. Mivel ezek az államok
eltérõ célokkal és érdekekkel rendelkez-
nek, nehezen elképzelhetõ, hogy létrehoz-
zanak egy alternatív blokkot a nyugati
renddel szemben. Ezt támasztja alá az a
feltételezés is, hogy valószínûleg meg
akarják õrizni a szabad manõverezés le-
hetõségét, és nem kívánnak olyan terheket
magukra vállalni, mint a globális problé-
mák megoldása. 

A jövõben globális hálózatok jöhetnek
létre, melyek célja, hogy az állami és nem
állami szereplõk érdekeit és céljait egyez-
tetve szerepet vállaljanak a problémák
megoldásában. Az egy témára szakoso-
dott hálózatok középpontjában szakértõk-
bõl felállított testületek állnak majd.

A vallási hálózatok jelentõsége is meg-
nõhet a jövõben, a vallási vezetõk politikai
szerepre törhetnek. Minél gyengébb egy
állam, annál nagyobb befolyásra tehetnek
szert a vallási intézmények.

A globalizáció eredményeképpen 2025-
re nem lesz olyan politikai identitás – pél-
dául a nemzetiség és az állampolgárság –,
amely domináns szerepet játszana. Az
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osztályhoz tartozás ugyanolyan fontos
lesz, mint a vallás vagy az etnikum. Az ur-
banizáció elõsegíti ezeknek az identitá-
soknak a terjedését, és megnöveli a cso-
portok közötti összecsapások valószínû-
ségét. A városokba vándorlók esetében
fennáll a veszély, hogy különbözõ bûn-
szervezetek, bandák tagjaivá válnak. Az
iszlám továbbra is erõs identitást képvisel,
az iszlámon belüli különbségek pedig fe-
szültségforrást jelenthetnek a jövõben. 

A nemzetközi rendszer további fragmen-
tációjához járul hozzá a bûnszervezetek
mûködése, amelyek a drogkereskedelem-
ben eddig is betöltött szerepük mellett je-
lentõs befolyásra tesznek szert a nyers-
anyagforrások elosztásában. Befolyásuk
növekedésével eljuthatnak kormánykörök-
be és a döntéshozatal közelébe, ahol ha-
tást gyakorolhatnak a gazdaság- és külpo-
litikára is.

A demokrácia jövõje kétséges, nagyobb
a valószínûsége annak a forgatókönyvnek,
amely szerint visszaeséssel kell számol-
nunk. A demokratizálódási folyamattal
kapcsolatban két, egymással ellentétes
tendencia figyelhetõ meg. Kínában és
Oroszországban demokratizálódásra szá-
míthatunk, amennyiben az életszínvonal
emelkedése megáll. Mivel a fennálló rezsi-
met a gazdasági növekedés legitimálja, a
fejlõdés lassulása a pluralizmus felé terel-
heti a politikát. Ezzel szemben a stabil, de-
mokratikus országok közvéleménye foko-
zatosan kiábrándul a demokráciából, mi-
vel az képtelen gyorsan és hatékonyan re-
agálni a globális kihívásokra.

A politika nem mindig lokális forgató-
könyv szerint a decentralizált világban a
nemzeti kormányok jelentõsége csökken,
miközben a diaszpórák, NGO-k és vallási
szervezetek egyre nagyobb hatalomra
tesznek szert. A környezeti problémák mi-
atti növekvõ aggodalom létrehoz egy poli-

tikai aktivistákból álló hálózatot, amelynek
a szervezõdését a modern technológia
megkönnyíti. Az NGO-k végül helyet kap-
nak a nemzetközi szervezetek tanácsko-
zásain is, és sikeresen képviselik a világ
valós érdekeit az „Armageddon” elkerülé-
se érdekében. 

Erõmegosztás 
egy többpólusú világban

A záró, hetedik fejezetben (Power-Sharing
in a Multipolar World) az elemzõk az Egye-
sült Államoknak a világban betöltött szere-
pét ismertetik. Az Egyesült Államoknak az
elkövetkezõ 15–20 évben nagyobb szere-
pe lesz a nemzetközi rendszer alakításá-
ban, mint bármely más országnak, de ere-
je már messze nem lesz olyan számottevõ,
mint napjainkban. Gyengülõ gazdasággal
és kisebb katonai erõvel jelenik majd meg.
Az amerikai politikát és közvéleményt kü-
lönösen a gazdasági helyzet sarkallja
majd arra, hogy a világ problémáinak
megoldásában inkább a kompromisszu-
mos megoldásokat részesítse elõnyben.

A világ nagy részén bekövetkezõ fejlemé-
nyek, beleértve néhány kulcsfontosságú ál-
lam – különösen Kína és Oroszország – bel-
sõ fejlõdését, döntõen befolyásolják majd
az Egyesült Államok politikáját. Egy olyan
világban, ahol viszonylag kevés a konflik-
tus, és több jelentõs hatalom képes arra,
hogy egyengesse az utat egy többpólusú
rendszer kialakítása felé, az USA elsõ lehet
az egyenlõk között. Az Egyesült Államok
külpolitikáját végeredményben az aktuális
események fogják alakítani. Elõre nem látott
események – mint például nukleáris vagy
más tömegpusztító fegyverek használata –
megrázhatják az egész nemzetközi rend-
szert, és ezzel új megvilágításba helyezhe-
tik az Egyesült Államok szerepét is.
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Az elemzés egyik fontos témája az Ame-
rika-ellenesség kibontakozása, amit fõ-
képp az USA mindenen túlnyúló katonai
ereje és beavatkozási vágya táplál. Na-
gyon úgy tûnik azonban, hogy 2025-ben a
Közel-Keleten és Ázsiában továbbra is
nagy igény lesz az Egyesült Államokra,
mint a helyi egyensúly megteremtõjére.
Egy mai kutatás szerint ugyanis Kína fel-
emelkedése kapcsán ellenérzések alakul-
hatnak ki az ország szomszédai között,
ami hozzájárulhat az Egyesült Államok
iránti ellenszenv csökkenéséhez. A szom-
szédok számára a növekvõ gazdasági
erõn kívül Kína haderõfejlesztési program-
ja adhat okot aggodalomra. E kettõ kombi-
nációja olyan erõt képvisel, amelynek csak
az Egyesült Államok szabhat gátat, ezért a
Kínával szomszédos országok jó kapcso-
latot alakítanak majd ki az USA-val. A Kö-
zel-Keleten Irán nukleáris fejlesztései
kényszeríthetik ki az Egyesült Államok vé-
delmi ernyõjének kiterjesztését Izrael és a
Perzsa (Arab)-öböl menti országok fölé.

Más államok továbbra is szorgalmazni
fogják az Egyesült Államok vezetõ szere-
pét olyan biztonsági kérdésekben, mint a
klímaváltozás. 2025-re valószínûleg még
fontosabbnak találják, hogy az Egyesült
Államok álljon az élére annak az ellenõrzé-
si folyamatnak, amely arra irányul, hogy a
fejlõdõ országok, mint Kína és India, keve-
sebb üvegházhatást okozó gázt bocsás-
sanak ki.

Az Egyesült Államok vezetõ lehet még a
tömegpusztító fegyverek terjedésének
megakadályozásában úgy, hogy megerõ-
síti a nonproliferációs rendszereket, meg-
hiúsítja a beszerzéseket, korlátozza a
szakértelem és a technológia elterjedését,
megsemmisíti a tömegpusztító fegyvere-
ket a veszélyeztetett országokban.

Az egyre inkább többpólusúvá váló világ
nagyobb számú szereplõt feltételez, bele-

értve a nem állami aktorokat is, amelyekkel
az Egyesült Államoknak és a többi hata-
lomnak versenyeznie kell majd. Ez egy
olyan világhoz vezet, amelyben a merkan-
tilizmus és az erõforrások kérdésében
megnyilvánuló nacionalizmus a jellemzõ.
Ez világviszonylatban csökkentené az
Egyesült Államok lehetséges partnereinek
számát. Növelné viszont a lehetõségét a
nagyobb tehermegosztásnak, ha a gazda-
sági fejlõdés nagyobb prosperitást ered-
ményez a világban. Ez elõrelépést jelente-
ne a multilateralizmus és a globális intéz-
mények újraélesztésében is.

A jelenlegi prognózis szerint a 2025-ig
tartó idõszakban Kína és India ún. status
quo hatalmak maradnának, azaz a saját
fejlõdésükre koncentrálnának, és nem pró-
bálnának radikális változásokat kierõsza-
kolni a nemzetközi rendszerben addig,
amíg meg nem erõsödnek annyira, hogy
beleszólhassanak az új szabályok kialakí-
tásába a nemzetközi porondon.

Az Egyesült Államok legfõbb szövetsé-
gese, Európa hatalmas belsõ kihívásokkal
fog szembesülni, ami korlátozhatja azon
képességét, hogy továbbra is globális sze-
replõ legyen. Ugyanakkor a külsõ fenyege-
tettséggel kapcsolatos percepciójában be-
következõ romlás miatt – akár a terrorizmus
vagy Oroszország újjáéledése okán – több
pénzt és energiát fordíthat majd közös mû-
veletekre. Hasonlóképpen tesz majd az
Egyesült Államok legfõbb ázsiai szövetsé-
gese, Japán is: hogy lépést tudjon tartani
Kínával, megnöveli katonai kiadásait és
politikai szerepét a régióban. 

A multipolaritás jegyében a jövõben le-
het számítani arra, hogy néhány ország,
például Brazília, nagyobb szerepet vállal
és növeli részvételét olyan kulcsfontossá-
gú globális ügyek kezelésében, mint a ke-
reskedelem és a klímaváltozás. A jelenlegi
tendenciák azt mutatják, hogy történelmi
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okokból Oroszország nagyobb érdeklõ-
dést tanúsít az USA által dominált nemzet-
közi rendszer meggyengítése iránt, mint a
többi felemelkedõ hatalom.

Úgy tûnik, hogy a Közel-Keleten az USA
megmarad domináns külsõ szereplõnek,
azonban a jelenlegi irányvonalak az ázsiai
államok szerepének növekedését mutatják,
amit növekvõ gazdasági kapcsolataikkal és
politikai kötõdésekkel erõsítenek meg.

2025-ben az Egyesült Államok még min-
dig egyedülálló katonai képességekkel
fog rendelkezni, különösen hadereje glo-
bális bevethetõségének vonatkozásában.
Az Egyesült Államok azon képessége,
hogy meg tudja védeni a „globális java-
kat”, és biztosítani tudja az energia sza-
bad áramlását, egyre fontosabbá válik az
energiabiztonsággal kapcsolatos aggo-
dalmak fényében. Habár az új nukleáris
hatalmak megjelenése korlátozhatja az
Egyesült Államok cselekvési szabadságát,
katonai fölénye mind a hagyományos,

mind pedig a nukleáris eszközök tekinteté-
ben egyértelmû marad, rakétavédelmi
rendszere pedig képessé teszi akár egy
nukleáris erõvel rendelkezõ agresszor el-
rettentésére is.

Lehetséges, hogy potenciális ellenfelek
különbözõ aszimmetrikus stratégiákat kö-
vetve megpróbálják majd kiegyenlíteni az
erõviszonyokat, de az Egyesült Államok a
jövõben is a legfejlettebb eszközöket és
technológiát óhajtja felsorakoztatni a saját
és szövetségesei védelme érdekében. Az
Egyesült Államok hagyományos szövetsé-
gesei, mint Japán és különösen Izrael, a
térségükben bekövetkezõ kedvezõtlen de-
mográfiai változások, a stratégiai források
elapadása, valamint a Közel-Keleten és
Kelet-Ázsiában jelentkezõ fokozottabb ka-
tonai versengés következtében 2025-re
jelentõs biztonsági problémákkal küzde-
nek majd, különösen akkor, ha kételkedni-
ük kell az Egyesült Államok biztonsági ga-
ranciájának életképességében.              
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