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Faust Anita 

Az angolszász szakirodalomban régóta zajlik a vita arról, hogy a gazdasági 
szankciókat milyen esetben és hogyan lehet sikeresen alkalmazni. A kérdéskörnek 
aktualitást ad, hogy az Oroszország ellen 2022. február 24. óta – rövid idő alatt – 
bevezetett új szankciók sokasága ellenére az orosz gazdaság média által sugallt 
gyors összeomlása nem következett be. A gazdasági erőtényezők aszimmetrikus 
elrendeződése és az interdependencia következtében a szankcióknak nem csak a 
hatásával, de visszahatásával is indokolt foglalkozni. A tanulmány a gazdasági 
hatalom fogalma és a gazdasági kényszerítés szakirodalmi szempontrendszere 
alapján kínál adalékokat a jelenlegi gazdasági hadviselés jelenségeihez, világrendet 
átalakító következményeihez.  

Kulcsszavak: gazdasági hatalom, gazdasági hadviselés, szankció, SWIFT, 
interdependencia, világrend 

Abstract 
There has long been a debate in the Anglo-Saxon literature about when and how 
economic sanctions can be successfully applied. Despite the multitude of new 
sanctions imposed on Russia since 24 February 2022, that is, over a short period of 
time, the rapid collapse of the Russian economy as suggested by the media has not 
yet happened. As a result of the asymmetric global distribution of economic power 
factors and of interdependence, it is necessary to consider not only the intended 
impact of sanctions, but also with its repercussions for those who imposed them. 
Based on the concept of economic power and the literature of economic coercion, 
the study offers insights into the phenomena of the current economic warfare and 
its consequences that may transform the world order. 

Keywords: economic power, economic warfare, sanctions, SWIFT, 
interdependence, world order 

Bevezetés – A gazdasági hatalom értelmezései 
Barry Eichengreen, a Berkeley Egyetem gazdaságtan és politika tudomány 
professzora a Foreign Affairs 2022. július-augusztusi számában megjelent cikkében 
a gazdasági hatalomra két definíciót idéz. Az egyik szerint a gazdasági hatalom a 
gazdasági eszközök kényszerítő alkalmazásának a képességét jelenti. A másik 
szerint azt a képességet jelenti, hogy gazdasági eszközökkel befolyásolni tudjuk 
más szereplő döntéseit. Míg az előbbi kifejezetten kényszerítés-centrikus, a 
második az érdekeltté tétel lehetőségeivel is kalkulál. Ez a két definíció szerinti 
gazdasági hatalom felfogás rejlik a szankciós politika mélyén.  

Három probléma adódik ezzel a hatalomfelfogással. Egyfelől általános 
hatalomértelmezése szűk. A nemzetközi kapcsolatokban a hatalom legtöbbet 
hivatkozott meghatározása szerint azt a képességet jelenti, hogy birtokosa mások 
ellenállásával szemben is érvényesíteni tudja akaratát. Más megfogalmazás szerint 
az a képesség, hogy más szereplőt rávegyen olyan cselekvésre, amely annak nem 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2022-06-21/what-money-cant-buy-economic-power
http://fbaum.unc.edu/teaching/articles/Dahl_Power_1957.pdf
http://fbaum.unc.edu/teaching/articles/Dahl_Power_1957.pdf
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állt szándékában. Viszont inverz definíciója is van: mint Lukes rámutat, hatalomnak 
tekintendő az a képesség is, hogy ha egy szereplő mások kényszerítő akaratának, 
változtatási kényszernek ellent tud állni. 

Másfelől már a gazdasági hatalom puszta definíciója is a hatalom összetevőinek 
oszthatóságát sugalmazza, pedig a hatalom – a nagyhatalmi cselekvőképesség – 
nem izolálható elemek egyszerű összege, hanem egy komplex rendszer, amelyben 
a gazdasági erőnek is szükségszerűen helye van, de az nem értelmezhető 
önmagában. Az amerikai nemzetbiztonsági stratégiák által tükrözött holisztikus 
hatalomfelfogás szerint az összetett – egyidejűleg információs, technológiai, 
katonai, gazdasági és diplomáciai – erőfölény elemei egymást feltételezik és 
táplálják. Ezen felül – szinte a hatalom fentebb említett inverz meghatározása 
megfelelőjeként – az amerikai hatalomfelfogásnak a stratégiai függések hiánya, 
illetve kedvező aszimmetriája is megjelenik, az összetett erő sem értelmezhető 
cselekvőképességet adó hatalomként e nélkül. Ebben az értelmezésben gazdasági 
hatalomról csak nagyon feltételesen lehet beszélni. 

A harmadik probléma a saját erőpozíció (és gyengeségek), valamint az ellenfél 
erőpozíciójának és gyengeségeinek helyes megítélését érinti. Az erőpozíciók helyes 
mérlegelését George Friedman ezt a legnagyobb stratégiai kihívásnak szokta 
mondani. Alapvető kérdés, hogy min mérhető a gazdasági hatalom. Igen általános 
jelenség különféle gazdasági mutatók hivatkozása. Ezek közé sorolható például a 
GDP abszolút értéke, vagy egy főre jutó, esetleg vásárlóerő paritásos kalkulációja, 
ahogy erről Kína és az USA hatalmának összevetése keretében értekezik Graham 
Allison. Az ukrajnai konfliktus kapcsán sokszor hallhattuk, hogy az orosz GDP még 
a németet sem éri el, nemhogy az amerikaival köszönő viszonyban volna. A 
Világbank adatai szerint 2020-ban az orosz GDP mindössze 1,48 ezer milliárd dollár 
volt, szemben Egyesült Királyság 2,76 ezer milliárd dollárjával, Németország 3,85 
ezer milliárd, és az USA 20,95 ezer milliárd dolláros GDP-jével. Bár vásárlóerő 
paritásos számítása esetén Oroszország megelőzi az Egyesült Királyságot, a 
releváns hatalmak erőviszonyát tekintve alapjaiban új helyzetértékelés nem fakad 
ebből sem. A GDP és más egyszerű mutatók, sem a hatalom definíciói, sem az 
amerikai hatalomfelfogás alapján nem tekinthetők mértékadónak.  

A gazdasági hatalom definíciókkal kapcsolatos problematikát kiegészíti Nicholas 
Kitchen és Michael Cox azon megállapítása, amely szerint a hatalom helyzetfüggő, 
kontextusban értelmezhető. Hogy mikor mi ad erőpozíciót és kivel szemben 
érvényesíthető fölényt: igen változó lehet. Ezt is figyelembe véve a hatalomnak még 
a komplex képletei sem feltétlen igazítanak el. 

A gazdasági hadviselés fogalma és szempontjai 
A gazdasági hadviselés egy kortárs enciklopédiai meghatározása szerint olyan 
gazdasági intézkedések alkalmazása háború idején, amely az ellenfél hadviselési 
képességét megroppantja, illetve békeidőben hasonló céllal alkalmaz például 
embargót vagy kollektív szankciót. A történelem során többféle szemlélet szerint 
vizsgálták a gazdasági hadviselést. Míg az első világháborúig a nemzetközi jog 
szerinti eljárás dominált, a tömegdemokráciák korába lépve a hadakozó felek és a 
konfliktusokat tanulmányozó tudósok egyre inkább figyelmen kívül hagyták a 
nemzetközi jogot. Onnantól kezdve a hangsúly a hatásosságra és a stratégiákra 
került. 

https://www.amazon.com/Power-World-Politics-Felix-Berenskoetter/dp/0415421144
https://moderngeografia.eu/hu/taking-power-seriously-a-holistic-approach-to-assessing-the-international-distribution-of-power/
https://moderngeografia.eu/hu/taking-power-seriously-a-holistic-approach-to-assessing-the-international-distribution-of-power/
https://www.amazon.com/Storm-Before-Calm-Americas-Discord/dp/0385540493
https://www.hks.harvard.edu/publications/destined-war-can-america-and-china-escape-thucydidess-trap
https://www.hks.harvard.edu/publications/destined-war-can-america-and-china-escape-thucydidess-trap
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=RU-GB-DE-PL-US
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2019.1606158?journalCode=ccam20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2019.1606158?journalCode=ccam20
https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/5238
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1701590
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022343393030002003
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022343393030002003
https://www.amazon.com/Nationalism-After-new-Introduction-Michael/dp/1349960373
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A gazdasági hadviselés évszázadok óta alkalmazott módszerei az ellenfél 
meggyengítését szolgálják, akár fegyveres háború előtt és közben alkalmazzák 
azokat, akár fegyveres háborúk helyett, ahogy ezt főként a második világháború 
borzalmai nyomán fakadt pacifista remények – és talán a modernitás és 
globalizáció adta hatalmi lehetőségek – nyomán felmerült. Bár a gazdasági 
hadviselés iránti preferencia gyakran etikai alapú érveken nyugszik, annyit azért 
indokolt szem előtt tartanunk, hogy a lakosság alapvető termékekkel való ellátását 
akadályozó formája a legkevésbé sem humanitárius cselekvési forma. Például 
tisztítószerek és orvosság híján százezrek halhatnak meg, pláne meleg éghajlatú 
térségekben. Hogy mit jelent a természeti csapások mellett szankciókkal is 
kiváltható élelmezési válság, azt a nyomorúságtól elszokott fejlett világ a következő 
hónapok és évek során tapasztalhatja majd meg – politikai fordulat híján. A 
lakosságra irányuló szankciók mellett léteznek célzott intézkedések is mint például 
az alumíniumipari stratégiai pozíciók átalakítására irányuló szankciók, amelyeket a 
Trump adminisztráció alkalmazott az orosz Rusal céggel szemben. Azaz nagyon 
széles skálán mozoghat a gazdasági hadviselés célrendszere és eszköztára is, attól 
függően, hogy milyen helyzetben alkalmazzák, milyen geopolitikai célt szolgál. 

A gazdasági hadviselésről értekező szerzők ki szoktak térni ara, hogy a történelem 
tanúsága szerint a gazdasági hadviselés hatásossága egyáltalán nem garantált. De 
mi számít eredménynek? Nos, itt a hadviselés és eszközválasztás politikai célja 
igazít el, valamint a relatív hatalmi pozíció alakulása. A hatalmi pozíció alakulásának 
megítélése persze igen érzékeny kérdés: a megállapítások szükség szerint nagyban 
függenek attól, hogy milyen időtávon vizsgálódunk. Egy kezdeti győzelemről idővel 
az derülhet ki, hogy csak egy illékony mozzanata volt egy tartóssá váló, és a globális 
viszonyrendszert is megrengető konfliktusnak. Ilyen volt például Afganisztán 2001-
es legyőzése, amit akkor a szerzők elsöprő többsége diadalként értékelt. Csak a 
szomszédos Pakisztánban a CIA kötelékében szolgáló – a térséget kiválóan ismerő 
– Milton Bearden írta azt, természetesen akkor népszerűtlen cikkében, hogy korai 
az ünneplés. Egy konfliktus következményeinek megítélése sokban hasonlít a 
befektetések megítéléséhez: azok felül is múlhatják a hozzájuk fűzött 
várakozásokat, de alul is teljesíthetik azokat, akár rejtett problémák, akár az átfogó 
kontextus alakulása miatt. 

A gazdasági hadviselés művészete 
A gazdasági hadviselés elméletének és egyúttal gyakorlatának is elismert alakja 
Richard Nephew, a nukleáris fegyverek és a szankció alkalmazás szakértője, a 
Columbiai Egyetemen működő Globális Energia Politikai Központ (Center on 
Global Energy Policy) programigazgatója. Legismertebb könyve a 2017-ben 
megjelent „The Art of Sanctions: A View from the Field” – a szankciós politika 
elméletét és gyakorlati tapasztalatait mutatja be, igen pragmatikusan. A 
következőkben Nephewnek ebből a könyvéből, valamint a Katar 2017-es szaúdi 
blokádjának tanulságairól szóló elemzéséből merítünk, hogy gyakorlati szemmel is 
rálássunk a kibontakozóban lévő gazdasági világháborúnak a Nyugat és 
Oroszország között zajló vonulatára. 

Nephew az eredményes gazdasági hadviselésnek hét fő sikerkritériumát 
azonosítja. Ezeknek egyidejű érvényesítése szükséges ahhoz, hogy a gazdasági 
kényszerítést kezdeményező fél eredményt érjen: 

https://www.amazon.com/Economic-Warfare-Sanctions-Embargo-Busting/dp/1555534996
https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions-idUSKCN1PL0S1
https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions-idUSKCN1PL0S1
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2001-11-01/afghanistan-graveyard-empires?utm_medium=promo_email&utm_source=special_send&utm_campaign=gideon_farewell_012621_actives&utm_content=20210126&utm_term=all-actives
https://www.energypolicy.columbia.edu/richard-nephew
https://www.amazon.com/Art-Sanctions-Center-Global-Energy/dp/0231180268
https://www.energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/file-uploads/QatariSanctions_CGEP_Report_102220.pdf
https://www.energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/file-uploads/QatariSanctions_CGEP_Report_102220.pdf
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1. Meg kell határozni a pontos elérendő célt, és ezt kommunikálni is kell a 
kényszerített fél számára: ha ezt teljesíti, akkor véget érnek a szankciók. Ebből 
fakad az is, hogy úgy kell tudni meghatározni a célt, hogy a kényszerített fél 
belássa: a cél kellően konkrét ahhoz, hogy annak teljesülése megállapítható 
legyen, tehát egyáltalán van/ lehet értelme a kényszerítéssel együttműködni. 

2. A politikai célnak és a szankcióknak arányosnak kell lenniük. Ha olyan 
követelményt támaszt a támadó fél, amelynek teljesítése önpusztító volna a 
másik fél számára, akkor nem várható, hogy hatással legyenek a kényszerítő 
lépések. Ha viszont aránytalanul csekély a követelés, akkor a lépés figyelmezteti 
a megtámadott felet arra, hogy indokolt felkészülnie jövőbeni gazdasági 
kényszerítésre, azaz gyakorlatilag immunizálhatja a kényszerített felet a 
gazdasági hadviselés legtöbb eszközével szemben.  

3. A gazdasági támadás célpontjainak, eszközeinek megválasztása a 
megtámadott fél – és a saját pozíció – kiváló ismeretét igénylik. Érteni kell 
továbbá a célország gazdasági folyamatainak összefüggéseit, látni a kis 
erőfeszítéssel is hathatósan támadható szűk keresztmetszeteket. 

4. A gazdasági támadás korlátozott gazdasági cél esetén lehet ehhez szabottan 
célzott, de ha rezsimváltás a cél, akkor a társadalomnak olyan mértékű 
fájdalmat szükséges okozni, hogy a szabadulás reményében megdöntsék saját 
kormányukat. 

5. Rendkívül fontos a gazdasági támadás eszkalálhatósága, amennyiben nem éri 
el már a kezdet kezdetén a kívánt eredményt. 

6. Különösen fontos az eszkaláció üteme: olyan gyorsnak kell lennie, hogy a 
megtámadott félnek ne legyen módja alkalmazkodni a blokádhoz vagy más 
gazdasági kényszerítéshez. Olyan gyorsaság szükséges, hogy a megtámadott 
félnek ne legyen módja a társadalmat eredményesen megszólítania, és a 
gazdasági kényszerítéssel szembeni ellenállás lélektani alapjait kialakítania. 

7. Végezetül akkor várható eredmény a gazdasági kényszerítéstől, ha a 
megtámadott fél nem talál alóla kibúvót. Ha más államok nem csatlakoznak a 
szankciókhoz, akkor a megtámadott fél módot találhat a kényszerítés 
megkerülésére. Ezért (és a legitimitás érzékeltetése végett is) szerencsés, ha a 
kényszerítést alkalmazó fél koalíciót tud szervezni a szankciók végrehajtásához, 
vagy kellő erő birtokában képes másodlagos szankciókat alkalmazni azokkal a 
szereplőkkel szemben, amelyek segítik a megtámadott félnek kibúvót találni a 
szankciók alól.  

Az interdependencia fegyveresítése visszaüt 
Áttekintve az Oroszország ellen 2021 vége óta kivetett szankciókat, azoknak nem 
csak számossága szembeszökő, hanem sokfélesége is. Ezek részletes áttekintése 
meghaladja egyetlen elemzés keretét, hiszen az interdependenssé vált világban 
különösen indokolt nem csak a megcélzott országra, hanem más felekre, magára 
a szankciókat kirovó hatalmakra gyakorolt, különféle időtávokon várható hatásokat 
is vizsgálni. A jelen tanulmányban egy rendszerszinten ható szankció – az orosz 
bankok SWIFT rendszerből való kitiltásának – néhány, az USA-ra visszaható 

https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/russias-war-ukraine-sanctions-timeline
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következményét mérlegeljük a következőkben, a fentiekben bemutatott elméleti 
alapokra és szakmai kritériumokra támaszkodva. 

A gazdasági hatalomról szóló cikkében Barry Eichengreen Henry Farrellt és 
Abraham Newmant idézve mondja, hogy egy országnak a SWIFT rendszerből 
történő kizárása az interdependencia fegyverként való használatát jelenti. 
Eichengreen szerint a kényszerítésnek ezt a módját unilaterálisan csak az USA tudja 
alkalmazni, ezt ugyanis a dollár mint tartalékvaluta nemzetközi súlya teszi számára 
lehetővé. Oroszország SWIFT-ből történő kizárását az USA mellett Kanada, Egyesült 
Királysághttps://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community és az Európai 
Unió kérte. A közös fellépésből származó legitimációs kritérium teljesül.  

Azt lehetne hinni, hogy egy ilyen intézkedés szinte bármely gazdaság számára 
letaglózó hatással kell legyen. Mégis, az intézkedés bevezetése ellenére 
Oroszország működőképes maradt, elszigeteltté sem vált, alternatív megoldásokat 
tudott találni, amelyben a világ országainak zöme együttműködik vele. Volt korábbi 
eset is a SWIFT-ből történő kizárásra, és akkor sem bizonyult végzetesnek az 
intézkedés. 2012-ben az Európa Tanács döntésére iráni bankokat zárt ki 
rendszeréből a SWIFT és Irán – bár kétségkívül komoly kihívásokkal kellett 
megküzdenie – talpon maradt. Politikai rendszere nem dőlt meg, regionális 
hatalmi súlya azóta inkább nőtt mint csökkent, és technológiai téren is elért 
eredményeket. 

Az amerikai világrenddel szembehelyezkedő országok számára fontos jelzés volt 
Irán 2012-es kizárása a SWIFT-ből. Oroszország és Kína már 2014 és 2015 során fontos 
lépéseket tett a nemzetközi bankközi pénzforgalmat kezelni tudó alternatív 
rendszerek kidolgozására, bár ezek megléte nem létszükséglet, hiszen, mint 
Eichengreen rámutat, a SWIFT 1977-es elindítása előtt is volt mód a nemzetközi 
tranzakciók kezelésére, és ezek, kellő elszántság és kockázattűrés esetén 
visszahozhatók. Az amerikai világrenddel szembehelyezkedő hatalmak tehát 
részlegesen immunizálták magukat ezzel a fegyverrel szemben. Várható továbbá, 
hogy Irán után Oroszország kizárása országok sokaságánál indít el felkészülést 
esetleges jövőbeli érdekellentétek esetére. 

További, a világrend alakulását érintő következmény az amerikai soft power 
sérülése. A fogalmat megalkotó Joseph Nye kooptatív – eltérítő hatású – 
hatalomként határozta meg ezt a széles körben és sokféleképpen félreértett 
hatalom típust. A soft power lényegét tekintve abban feltétlen különbözik az 
érdekeltté tétel és kényszerítés nyílt és rejtett formáitól, hogy alapja, hogy vonzó 
alternatívát kínál. Olyan hatalmi berendezkedést, amelyben az emberi méltóságot 
nem sérti kényszerítés, és amely sikeres. A gyengeséggel semmiképpen nem fér 
össze. Ha a szankciók kudarcot vallanak, az a gyengeség érzetét kelti. Maga a 
szankciók alkalmazása, ha nincs globális konszenzus azok szükségességéről, akkor 
a kínált alternatíva vonzerejét csökkentik, így az amerikai világrend bővítésében 
sarkalatos soft power ebből a szempontból is sérülhet. 

Ha elfogadjuk Eichengreen álláspontját, amely szerint a SWIFT rendszeren 
keresztül az USA egyedülálló betekintéssel bírt minden szereplő pénzügyi 
tranzakcióiba, beleértve felemelkedő riválisainak a dollárban intézett pénzügyi 
műveleteit – Oroszország kizárása a rendszerből csapást jelent az USA összetett 
hatalmára nézve. Mint ezt az USA 1991-es nemzetbiztonsági stratégiája 
elmagyarázza, az USA katonai biztonsága és vezető szerepének minden aspektusa 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2022-06-21/what-money-cant-buy-economic-power
https://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community
https://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community
https://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community
https://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community
https://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community
https://www.swift.com/insights/press-releases/swift-instructed-to-disconnect-sanctioned-iranian-banks-following-eu-council-decision
https://www.businessinsider.com/china-russia-alternative-swift-payment-cips-spfs-yuan-ruble-dollar-2022-4
https://www.businessinsider.com/china-russia-alternative-swift-payment-cips-spfs-yuan-ruble-dollar-2022-4
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2022-06-21/what-money-cant-buy-economic-power
https://www.jstor.org/stable/1148580
https://www.jstor.org/stable/1148580
https://nssarchive.us/national-security-strategy-1991/
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információs fölényére épül. Az USA különleges pozícióját megalapozó hatalmának 
rendszere roppan meg, a cselekvőképességet adó összetett hatalom 
fenntarthatóságához elengedhetetlen pozitív visszacsatolása meggyengül. 

Mint ezt a nemzetközi kapcsolatok elméleteinek konfliktusszemlélet alapú 
rendszerezéséből kitűnik, a liberális iskola felfogása szerint a háború 
visszaszorítható, és ennek egyik fontos eszköze az interdependencia, hiszen az 
irracionálissá teszi a háborút. E felfogás szerint éppen azért, mert az érdekeltségek 
szövedéke miatt az feltétlen visszaüt. Oroszországnak a SWIFT rendszerből történő 
kizárásának a vélelmezhető visszahatása alapján úgy tűnik, ez nemcsak a fegyveres 
háború, de a nyílt kényszerítés más formáira is igaz, mégpedig az Egyesült Államok 
esetében is. 

Konklúziók 
Az interdependencia fegyverként való felhasználása a gazdasági hadviselés 
művészete alapján szelektíven használható. Korai alkalmazása kisebb ellenfelekkel 
szemben a világrenddel elégedetlen nagyobb hatalmakat figyelmeztette ennek 
potenciális veszélyére, és azok még időben lépéseket tettek például a SWIFT 
rendszerből történő kizárás mint rendszerszinten ható, rendkívül súlyosnak 
tekintett szankcióval szembeni védettségük kialakítására. 

Az ellenfelek felkészültsége és további óvintézkedései a gazdasági szankcionálás 
potenciális – átmeneti – hatáscsökkenését eredményezhetik, legalábbis a Nyugat 
által alkalmazható gazdasági kényszerítőeszközök vonatkozásában. Ez azonban 
nem feltétlen szimmetrikus jelenség. A világrendet vezető Nyugat esetében még 
bizonyságot kell nyerjen, hogy egyáltalán felkészült-e lépései visszahatására, vagy 
esetleges ellen szankciók foganatosítására. Azaz: érzékelik-e saját 
sebezhetőségüket? 

További kérdés, hogy a nyugati gazdasági hadviselés eredményes használatának a 
bizonytalansága miként hat a kényszerítés egészére nézve? Vajon a kifinomultnak, 
a fizikai kényszerítésnél etikusabbnak tekintett gazdasági hadviselés nem szorul-e 
háttérbe, és nem veszi-e át nemzetközi geopolitikai folyamatokban betöltött 
szerepét a nyílt fegyveres konfrontáció? 

Ez a Nyugaton és a Keleten egyaránt múlik: azon, hogy mennyire és hogyan él a 
Kelet újdonsült relatív hatalmával, illetve a Nyugat mely ponton látja úgy, hogy a 
kiegyezés a közös megmaradás egyetlen útja a kölcsönösen biztosított 
megsemmisítés világában. 

https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/15903/828_A%20konfliktuselemzes_modszertani_iskoláirol.pdf?sequence=1
https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/15903/828_A%20konfliktuselemzes_modszertani_iskoláirol.pdf?sequence=1

