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Rengeteg tanulmány, folyóirat, 
könyv készült a történelem kü-
lönböző konfliktusainak a já-

tékelméleti szempontú bemutatására, 
elemzésére. Többek között vizsgálták 
Hannibálnak a második pun háború 
idején hozott döntéseit,1 a vietnami há-
ború kimenetelét2 vagy a két szuperha-
talom, az Amerikai Egyesült Államok 
és a Szovjet-unió közötti hidegháborús 
fegyverkezési versenyt,3 és a listát még 
sokáig lehetne folytatni. E dolgozatban 
megpróbálom ezt a vizsgálódást kiter-
jeszteni az orosz–ukrán konfliktusra. 
Habár az események ténylegesen csak 

2014 februárjában kezdődtek Ukrajná-
ban, a közvetlen előzményeik egészen 
2013 novemberéig nyúlnak vissza, és a 
történet még e tanulmány megírása ide-
jén sem ért véget.

Dolgozatomban megpróbálkozom az 
egyes döntési pontok játékelméleti lemo-
dellezésével. Vizsgálódásom nem teljes, 
részben éppen azért, mert a konfliktus 
még javában fennáll a két ország között. 
Ennek következtében előfordulhat, hogy 
bizonyos „játékok” nem feltétlenül úgy 
zajlanak le, ahogyan én azt jelenleg gon-
dolom, mert valójában csak egy nagyobb 
játék részei, amelynek megértéséhez vagy 
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A játékelmélet – vagy más néven a döntés matematikája – az élet minden területén felfedezhe-
tő. Dolgozatomban be kívánom mutatni, hogy a játékelmélet híres modelljei hogyan jelennek 
meg a tavaly kirobbant és egész Európára hatással levő orosz–ukrán válsággal kapcsolatban. 
Célom nem a krízis megoldása vagy a szereplők döntéseinek morális szempontból történő ér-
tékelése, hanem hogy megmutassam: a játékelmélet nem csupán elméleti tudományág, a való 
életben is meglévő problémákra próbál választ adni. A dolgozatom nem teljes és átfogó, mert 
lehetetlen minden döntési pontot lemodellezni, de törekedtem arra, hogy a főbb döntéseket 
bemutassam, és megmagyarázzam, miért úgy alakult a konfliktus, ahogy.

Game theory or in other words the mathematics of decisions can be discovered in every aspect 
of life. In my paper I would like to introduce how the famous models of the game theory appear 
in connection with the Russia–Ukraine conflict that broke out last year, and has had an effect 
on all Europe. My goal is not to solve the conflict or rate the participants’ action in moral way, 
but to show that game theory is not just a theoretical discipline; it can give solutions to real 
life problems. My paper is not full or overall because it is impossible to model every decision, 
however, I tried to show the main decisions and explain why the conflict turned out the way 
it is.

* * *
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nem rendelkezem megfelelő mennyiségű 
információval, vagy még nem bontakozott 
ki teljes egészében. Mindössze annyi a 
célom és az alaphipotézisem e munkám 
során, hogy bemutassam, a játékelmélet 
nemcsak egy légből kapott tudomány, 
hanem ténylegesen alkalmazható tudás-
anyag, még akár olyan konfliktusok meg-
értéséhez is, amelyek éppen itt zajlanak 
a közvetlen szomszédságunkban. Nem 
célom az egyes események morális-etikai 
szempontú értékelése, csupán azok be-
mutatása a játékelmélet eszköztárának a 
segítségével.

A vizsgálódás során, a játékelméleti ki-
fejezések és módszerek alkalmazásakor 
végig Robert Gibbons: Bevezetés a já-
tékelméletbe4 című művét veszem alapul. 
A konfliktussal kapcsolatos híreket, 
információkat két forrás, a BBC News 
és a The New York Times honlapjáról5 
gyűjtöttem, mert a helyi forrásokat nem 
tekintem eléggé megbízhatónak: mind 
az orosz, mind az ukrán félnek érdeké-
ben állhat téves információk közvetítése. 
Alapvetően feltételezem, hogy a felek ra-
cionálisak és haszonmaximalizálóak, va-
lamint hogy mindkét fél tudja a másikról, 
hogy az is racionális és haszonmaxima-
lizáló, továbbá azt is tudják, hogy tudják 
egymásról, hogy racionálisak és haszon-
maximalizálóak, és így tovább. Ezenkívül 
egyetlen játék kivételével minden esetben 
feltételezem a teljes informáltságot is.

A dolgozatban a kronológiai sor-
rendnek megfelelően haladok. Az első 
részben röviden bemutatom a konflik-
tus kitörését és főbb eseményeit, majd 
megvizsgálom az orosz vezetésnek és 

Vlagyimir Putyinnak az eseményekben 
játszott szerepét, kiemelve a nyugati 
hatalmakkal való különbségeiket. Ezután 
kitérek Viktor Janukovics egykori ukrán 
elnöknek az egész konfliktust elindító 
európai uniós tárgyalásokkal kapcsolatos 
döntésére. Janukovicsot a dolgozat során 
„egykori ukrán elnöknek” tekintem, de 
hozzá kell tennem, hogy egészen 2014 
októberéig nem tartottak választásokat 
Ukrajnában, így az akkori kormányzat 
legitimitása erősen megkérdőjelezhető 
volt. Ugyanakkor a szakadárok hadmű-
veleteinek következtében még e válasz-
tások se terjedtek ki az ország egész te-
rületére. Ezt követően az orosz félnek a 
segélynyújtás és az ukránok megtáma-
dása kérdésében hozott döntéseit elem-
zem, majd a két – úgymond – kívülálló, 
de az események hatásának nagyban ki-
tett fél, az Európai Unió és a NATO hatá-
rozatait fogom megvizsgálni játékelméle-
ti szempontból. Mindezek után annak az 
általános kérdésnek a vizsgálatát terjesz-
tem ki a konfliktusra, hogy egy háború 
során a felek támadjanak vagy védekez-
zenek. Ezután a hidegháború tükrében 
vizsgálom meg a konfliktus eseményeit, 
bemutatva néhány jelentősebb egyezést, 
majd kitérek az Európai Unió által kive-
tett szankciók okaira és hogy azoknak 
milyen következményük volt az orosz 
viselkedésre. A dolgozat utolsó részében 
megvizsgálom, hogy a szereplők viselke-
désének következtében az első minszki 
békeszerződés miért alakult úgy, ahogy. 
Végül röviden ismertetem, hogy a világ-
politikai események hatására mi történt a 
békeszerződés megkötése után.
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Vizsgálatomat ezen a ponton fejezem 
be, s ennek több oka is van. Elsősorban 
az, hogy az első minszki döntés óta tör-
tént események olyan közeliek, hogy még 
a kimenetelüket sem ismerjük teljes mér-
tékben. Például nem tudhatjuk, hogy a 
második minszki béke tartós lesz, vagy 
csak optimális a felek számára a kivárás. 
Másrészt pedig az, hogy az ettől kezdődő-
en sokszereplőssé vált események megér-
téséhez nagyobb időtávlat szükséges.

A konfliktus

Az orosz–ukrán konfliktus – vagy kelet-
ukrajnai háború – 2014. február végén tört 
ki, az ukrán forradalom, az EuroMajdan 
tevékenysége, valamint a Krím félsziget 
Oroszország általi megszállása következ-
tében. A forradalom kitörésének egyik 
kiváltó oka az volt, hogy 2013. novem-
ber 21-én Viktor Janukovics nemzetbiz-
tonsági okokra hivatkozva leállította az 
Európai Unióval folyó csatlakozási tár-
gyalásokat, valamint bejelentette, hogy 
Ukrajna felújítja a kapcsolatait az orosz 
kormányzattal. Janukovics elnök ezzel 
hátat fordított a korábbi uniós párti poli-
tikájának, mivel Putyin és az orosz kor-
mányzat gazdasági szankciókat helyezett 
kilátásba arra az esetre, ha aláírná a tár-
sulási szerződést. A fejleményre az ukrán 
közvélemény és az ellenzéki pártok egy, 
a Függetlenség-emlékműnél szervezett 
tüntetéssel reagáltak – ott, ahol pontosan 
9 évvel korábban kirobbant a narancsos 
forradalom. Néhány nappal később már 
több tízezres tömeg vonult Kijev utcáin, 
azt követelve, hogy Oroszország helyett 

az Európai Unióval kezdjék újra a tárgya-
lásokat. A helyzet gyorsan radikalizáló-
dott, mert az ukrán kormányzat nem en-
gedett a tüntetők követeléseinek, s emiatt 
mindennapossá váltak a tüntetők és a 
rendőrség közötti összecsapások.

A tüntetések decemberben is folyta-
tódtak. Janukovics elnök, annak érdeké-
ben, hogy véget érjenek a harcok Kijev 
főterén, ígéretet tett a társulási szerződés 
aláírására. Ennek ellenére januárban is 
véres összecsapásokra került sor a tün-
tetők és a belügyi erők között. A harcok 
egyre nagyobb intenzitással zajlottak, 
egyre több lett a sebesült és a halálos ál-
dozat. Ez egészen február 21-éig tartott, 
amikor is a tüntetők, az EU és Janukovics 
elnök megállapodtak abban, hogy – töb-
bek között – visszaállítják a 2004-es al-
kotmányt, és decemberben előrehozott 
választásokat fognak tartani.

Az események hatására az orosz fél 
– mivel veszélyeztetve érezte az Uk-
rajnán belüli pozícióját és befolyását – 
február 27-én hadgyakorlatot tartott az 
orosz–ukrán határ közelében. Ezzel egy 
időben oroszbarát fegyveresek foglalták 
el a krími parlament épületét. Az oro-
szok később azzal magyarázták a lépést, 
hogy Ukrajnában sérülnek az emberi jo-
gok, és nekik meg kell védeniük minden 
orosz ajkú ember érdekét.

A Krím félsziget elég speciális helyzet-
ben van Ukrajnán belül: mivel autonóm 
terület, a 100 fős parlamentjét közvetle-
nül választják a helyiek, a vezetőjét vi-
szont az ukrán államfő nevezi ki. A la-
kosság összetétele is jelentősen eltér Uk-
rajna többi részétől: a legutóbbi, 2001-es 
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népszámlálás szerint nagy többségben, 
58,3 százalékban oroszok lakják, a 24,3 
százalék ukrán és 12,1 százalék tatár né-
pesség mellett. A területen gyakoriak az 
összetűzések a tatár és az orosz lakosság 
között. Ezenkívül ott állomásozik Orosz-
ország fekete-tengeri hadiflottája, amely 
ugyan se méretben, se fejlettségben nem 
tudná felvenni a versenyt a NATO-val, 
de kisebb országok ellen hatásos lehet, 
ahogy azt 2008-ban, a dél-oszétiai hábo-
rúban is megmutatta.

A krími parlament elfoglalását köve-
tően jelzés nélküli – feltehetően orosz – 
katonák napokon belül elfoglaltak és el-
lenőrzésük alá vontak minden fontosabb 
kormányépületet és repteret a félszigeten, 
valamint bekerítették az ott állomáso-
zó ukrán haderőt is. Az orosz hadsereg 
gyakorlatilag 5 nap alatt megszerezte az 
ellenőrzést az egész Krím félsziget fölött, 
lényegében lövések nélkül. Mindeközben 
a NATO és az Amerikai Egyesült Álla-
mok semmilyen konkrét lépést nem tett, 
csak figyelmeztette az orosz kormány-
zatot, hogy tartsa tiszteletben Ukrajna 
egységét és területi integritását, valamint 
szankciókat helyezett kilátásba. Ezalatt 
oroszbarát tüntetések kezdődtek több 
kelet-ukrajnai városban, Donyeckben, 
Harkivban és Mariupolban.

A Krím félszigeten az új, oroszbarát 
kormányzat népszavazást írt ki március 
16-ára. A kérdés az volt, hogy a félsziget 
csatlakozzon-e Oroszországhoz. A refe-
rendumot sem Ukrajna, sem a nyugati ha-
talmak nem ismerték el legitimnek, ezért 
nem is küldtek megfigyelőket, akik ellen-
őrizhették volna, hogy nem történnek-e 

választási visszaélések. A szavazáson 
83,1 százalékos volt a részvételi arány, 
és 96,77 százalék támogatta az elsza-
kadást – bár hozzá kell tenni, hogy a 
voksolás szabályossága erősen megkér-
dőjelezhető. Mindeközben a nyugati ha-
talmak továbbra is csak vízumkorláto-
zásokat vezettek be, és zárolták néhány 
orosz vezető személyiség külföldi bank-
számláit, de kilátásba helyeztek több 
gazdasági szankciót is. A népszavazás 
után néhány nappal az ukrán kormány-
zat feladta a Krím félszigetet, kivonta az 
ott állomásozó ukrán katonákat, mert 
felismerte, hogy a fegyveres erőivel nem 
képes megtartani a területet.

Április 6-án oroszbarát szakadárok 
a kelet-ukrajnai Donyeckben és Har-
kivban megrohamozták és elfoglalták 
a középületeket, majd kikiáltották a 
donyecki, illetve a harkivi népköztársasá-
got. Néhány nappal később már fegyveres 
harcok folytak az ukrán belügyi erők és a 
jelzés nélküli fegyveres szakadár katonák, 
valamint a feltehetően orosz katonák 
között. Április 28-án újabb kelet-ukrajnai 
városban, Luhanszkban kiáltották ki az 
oroszbarát szakadárok a köztársaságot. 
A harcok ezt követően is folytatódtak 
a szakadárok és az ukrán belügyi erők 
között, egyre több áldozattal. Május 11-
én Donyeck és Luhanszk megyében is 
népszavazást tartottak a függetlenségről, 
amit a szavazók nagy többsége támogatott. 
Az ottani eredmények, akárcsak a 
Krím félsziget esetében, szintén erősen 
megkérdőjelezhetőek, mivel ismét távol-
maradtak a nemzetközi megfigyelők.
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A harcok május, június és július folya-
mán is folytatódtak az ukrán erők és a 
szakadárok között. Az EU és az USA an-
nak érdekében, hogy rábírja az oroszokat 
az együttműködésre és a konfliktus békés 
rendezésére, július végéig több lépcsőben 
bővítette a kitiltott személyek és a befa-
gyasztott számlák listáját, de gazdasági 
szankciókat csak a hónap utolsó napjai-
ban hoztak. Első lépésekként korlátozták 
a nemzetközi tőkepiacokhoz, valamint 
különböző, az olajkitermeléshez és a fej-
lesztéshez szükséges technológiákhoz 
való orosz hozzáférést, továbbá fegyver-
embargót vezettek be. Válaszul az orosz 
kormányzat beviteli tilalmat rendelt el az 
Európai Unióból, az Egyesült Államok-
ból, Ausztráliából, Kanadából és Norvé-
giából származó marha- és sertéshúsra, 
szárnyasokra, halárukra, tejtermékekre 
és zöldségekre.

Augusztus közepére az ukrán hadse-
reg erői visszaszorították a szakadárokat 
egészen Donyeck és Luhanszk határáig, 
ám akkor az orosz vezetés a kimerülő 
szakadárok megsegítése érdekében több 
lépcsőben, egyre nagyobb erőkkel támo-
gatta a műveleteiket. Ennek következté-
ben sikerült megállítani az ukrán térnye-
rést, ám ezzel Putyin átlépett egy határt: 
már nemcsak fegyverekkel támogatta a 
szakadárok tevékenységét, hanem tény-
leges katonai erőt alkalmazott.

Szeptember 5-én a felek – a nyugati köz-
reműködésnek köszönhetően – aláírták a 
minszki jegyzőkönyvet, amely a tűzszü-
neti megállapodást jelentette Ukrajna és a 
nemzetközileg el nem ismert Luhanszki, 
illetve Donyecki Népköztársaság között. 

Mivel azonban a felek a következő két 
hétben nem tartották be annak pontjait, 
szeptember 19-én kibővítették az egyez-
ményt. A tűzszünet nem bizonyult tar-
tósnak, és a harcok folytatódtak, de az 
intenzitásuk nagymértékben csökkent. 
Ez az állapot egészen 2015 január köze-
péig tartott, amikor is ténylegesen véget 
ért a tűzszünet, miután az ukrán erők 
elveszítették a donyecki repülőtér feletti 
irányítást. Mindeközben – feltehetőleg – 
orosz egységek elkezdték lőni Mariupol 
városát.

Az ismét felerősödő harcok következ-
tében február 12-én, német és francia 
közvetítésre, a felek Minszkben újabb 
fegyverszüneti megállapodást kötöttek, 
mely február 15-én lépett életbe. Az úgy-
nevezett „normandiai négyek” által aláírt 
második minszki béke 13 pontja a szep-
temberi egyezségen alapult. A béke élet-
belépéséig minden addiginál hevesebb 
harcok folytak a szembenálló felek között. 
A hatálybalépés után megvalósulni lát-
szott a fegyverszünet, kivéve Debalceve 
környékén, ahol folytatódtak a harcok. 
A szakadárok szerint a városra nem ter-
jedt ki a fegyverszünet: stratégiai hely-
zete miatt mindenképpen szükségük volt 
rá, mivel pontosan félúton helyezkedik el 
a két központjuk, Donyeck és Luhanszk 
között. Február 17-én a szakadár erők 
bevonultak a városba, s az ukrán vezetés 
másnapra kivonta onnan a kormányerők 
katonáit. Ezt követően már mindkét fél 
többé-kevésbé betartotta a béke pontjait, 
és elkezdték kivonni a harci lövegeiket a 
frontvonalról – de kisebb összecsapások 
azóta is történtek.
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Putyin és az orosz vezetés

A játékelmélet alkalmazása esetén fon-
tos megvizsgálni az egyes szereplők vi-
selkedését, tulajdonságait, hiszen az ő 
döntéseiktől függően alakul a játék ki-
menetele. Általában egy adott szituáció 
során ismerjük a játékosok preferenciáit, 
az egyes kimenetelekhez tartozó kifize-
téseket, és ha ez nem is minden esetben 
van így, valamilyen sejtésünk van róluk. 
Ezzel szemben Ukrajna és a nyugati ha-
talmak a konfliktus során többször szem-
besültek azzal, hogy nem tudják, az orosz 
vezetés (és elsősorban Putyin) mit tervez, 
mi a végső célja, és hogyan akarja elérni 
azt. Putyin viszont pontosan tudatában 
volt annak, hogy a nyugati hatalmak mi-
lyen játékot játszanak, mi a céljuk, és mi-
lyen eszközök állnak a rendelkezésükre.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a 
konfliktus során a játékosok nem szim-
metrikusak, nem ugyanazok a lehetősége-
ik, és nem ugyanúgy értelmezik az esetle-
ges nyereséget vagy veszteséget. Ahogyan 
azt Tyler Cowen a The Economist egyik 
cikkében,6 is írja, Putyin egy zéróössze-
gű játékot játszik. Ennek a lényege, hogy 
az egyik játékos nyeresége a másiknak a 
vesztesége, és fordítva. A Nyugat viszont 
egy teljesen más játékot játszik: az nem zé-
róösszegű, így a játékosok közötti együtt-
működés is megvalósulhat. A cikkben is 
használt hasonlattal élve: Putyin sakko-
zik, a Nyugat viszont Monopolyt játszik, 
de mivel az irányítás végig az orosz kezé-
ben van, az ellenfele kénytelen változtatni, 
és az általa diktált játékszabályok szerint 
játszani.

Ahogy már korábban említettem, a két 
fél lehetőségei közel sem egyeznek. Az 
orosz vezetésnek sokkal szélesebb a moz-
gástere, mint a Nyugatnak. Ezt legjobban 
az a tény mutatja, hogy a Krím félsziget 
orosz annektálása következtében az orosz 
tőzsde rövid idő alatt nagyjából 10 száza-
lékot esett. A nyugati kormányok eseté-
ben egy ugyanilyen mértékű esés a de-
mokratikus berendezkedés ellenlépését 
váltotta volna ki: a részvénytulajdonosok 
részéről a döntések számonkérését, a 
helyzet által kedvezőtlenül érintett polgá-
rok oldaláról pedig a támogatásuk elvesz-
tését. Ezzel szemben Oroszországban az 
élet változatlanul folyt tovább: nem vol-
tak tüntetések. Sőt, Putyin népszerűsége 
soha nem látott magasságba emelkedett, 
amiért sikeresen szembeszállt a Nyugat-
tal, és elfoglalta a félszigetet, amely az 
orosz nép számára mindig is hozzájuk 
tartozott. A két fél közötti különbséget az 
is jól mutatja, hogy Putyin mennyire bírja 
az orosz parlament támogatását: amikor 
arra volt szüksége, a Duma azonnal fel-
hatalmazta, hogy ha úgy látja jónak, be-
vethesse a hadsereget Ukrajna területén. 
Egy ilyen döntés a nyugati hatalmak ese-
tén – még ha az adott kormányfő/államfő 
bírja is a parlament támogatását – jóval 
tovább tartana. Itt jelentkezik a leginkább 
az autokratikus rendszer előnye a demok-
ráciával szemben: sokkal könnyebben és 
gyorsabban lehet meghozni a fontos dön-
téseket – amelyek egy háborúban akár a 
győztes kilétét is meghatározhatják.

De nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
azt sem, hogy Oroszország mindössze 5 
nap alatt foglalta el a Krím félszigetet, 
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,,fegyverlövés nélkül’’. Ez arra enged 
következtetni, hogy az oroszok számára 
Ukrajna területi épségének a megsértése 
nem egy hirtelen, ad hoc ötlet volt, ha-
nem előre eltervezett. Ha az orosz veze-
tésnek volt előre ilyen terve, akkor ki tud-
ja, hány eshetőségre lehet megfelelő for-
gatókönyv a Kremlben. Ezzel szemben 
az Egyesült Államokat váratlanul érte az 
akció. Mégpedig annak ellenére, hogy a 
hírszerzés figyelmeztette a Fehér Házat, 
hogy az oroszok megpróbálhatják annek-
tálni a félszigetet. Mire reagálni tudtak 
volna, már véget is ért az akció: a Krím 
orosz kézre jutott. A nyugati hatalmak-
nak nagyon meg kell gondolniuk, hogy 
mit tesznek, mivel nem lehetnek biztosak 
abban, hogy egy esetleges ellenlépésre 
nincs-e már kész terv az oroszok kezében.

Az orosz fél malmára hajtja a vizet az a 
tény is, hogy nem tapasztalatlan katoná-
kat kell bevetnie a frontvonalon, hanem 
olyan veteránokat, akik már többször 
is bizonyítottak – például 2008-ban, az 
orosz–grúz háború idején. Ezzel szem-
ben az ukrán hadsereg, még ha nagyré-
szük át is esett a kiképzésen, rengeteg 
önkéntesből áll, akiknek a lelkesedése 
nem ellensúlyozhatja a tapasztalatlansá-
gukból fakadó hibáikat. A szakadárok 
oldalán is rengeteg önkéntes harcol, akik 
nem feltétlenül kaptak megfelelő kikép-
zést, de mögöttük ott áll az orosz vezetés. 
Annak viszont hatalmas mennyiségű in-
formációja van arról, hogyan kell külső 
félként részt venni egy belső konfliktus-
ban: a hidegháború még nem volt olyan 
régen, hogy az akkori tapasztalatokat el-
felejtették volna a Kremlben.

Meg kell még jegyezni, hogy a legtöbb 
nyugati politikus és újság a mai napig a 
hidegháború Szovjetuniójával azonosítja 
a mai Oroszországot, a maga nagymére-
tű, de technológiailag elmaradott hadse-
regével – de ez ma már közel sem igaz. 
A hidegháború végét követően Oroszor-
szágban nagyfokú modernizálásba kezd-
tek, amely a 2000-es években is folyta-
tódott.

Nógrádi György biztonságpolitikai 
szakértő véleménye szerint7 Nyugaton 
sokan úgy tekintenek Putyinra, mint egy 
második Gorbacsovra vagy Jelcinre, aki-
re bármikor rá tudják erőltetni az aka-
ratukat, ahogy tették azt a Szovjetunió 
felbomlása során. Akkor ugyanis sikerült 
elérniük, hogy a legtöbb tagállam függet-
lenedjen vagy – mint a balti államok ese-
tén – egyenesen betagozódjon a nyugati 
katonai szövetségbe – bármiféle orosz el-
lenállás nélkül. Ezzel szemben a helyzet 
az, hogy Putyin egy erőskezű vezető, akit 
nem lehet csak úgy dróton rángatni: pon-
tosan tudja, hogy hol a határ, amit nem 
szabad átlépnie, mert ő megtanulta, hogy 
csak olyan harcba szabad bocsátkoznia, 
amit meg tud nyerni. Daniel Altman sze-
rint8 Putyin egy mindössze három lépés-
ből álló metódust követ. Ez a következő: 
vedd észre a lehetőségeket, változtasd 
meg az adott állapotot, és érd el, hogy az 
ellenfél elfogadja a lépésedet. Emellett 
Oroszország egy teljesen új típusú, úgy-
nevezett ,,hibrid háborút’’ folytat Ukraj-
nában, amely ellen, úgy tűnik, még nincs 
megfelelő védekezési módszer.9 A nyu-
gati hatalmaknak ahhoz, hogy képesek 
legyenek érvényesíteni az akaratukat, el 
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kell kezdeniük az ellen harcolni, akivel 
szemben állnak, nem pedig aki ellen sze-
retnének. De ehhez olyan lépésekre van 
szükségük, amelyekhez nem fűlik a fo-
guk, mert a jelenlegi helyzet Oroszország 
malmára hajtja a vizet.

Janukovics
és a társulási szerződések

Az első esemény, amit játékelméleti 
szempontból megvizsgálunk, az a konf-
liktus kialakulását elindító fordulat. Ez 
Viktor Janukovics egykori ukrán elnök 
azon 2013. novemberi döntése volt, hogy 
felfüggeszti az Európai Unióval a tárgya-
lásokat, és nem írja alá a társulási szer-
ződést a november 28–29-i vilniusi csú-
cson. A döntés hátterében az állhatott, 
hogy Moszkva figyelmeztette az ukrán 
vezetést, hogy ha az közeledik az Unió 
felé, akkor Oroszország gazdasági lépé-
seket fog foganatosítani, aminek vége 
akár az orosz–ukrán gázvezetékek elzá-
rása is lehet. Az orosz vezetés azt szeret-
te volna elérni, hogy Ukrajna az EU he-
lyett a még csak most alakuló Eurázsiai 
Gazdasági Unióhoz (másképp: Eurázsiai 
Unió, EaU) csatlakozzon, amelynek célja 
az egykori Szovjetunió gazdasági egysé-
gének a feltámasztása. A gazdasági unió 
tagja jelenleg Oroszország, Kazahsztán, 
Belarusz, Örményország és Kirgizisztán 
(2015 májusától), de a csatlakozási tár-
gyalás folyamatban van további szovjet 
utódállamokkal is, köztük Tádzsikisz-
tánnal és Üzbegisztánnal. Döntése előtt 
tehát mérlegelnie kellett Janukovicsnak, 

hogy melyik unióhoz szeretne csatlakoz-
ni. Az orosz fél aztán eldönthette, hogy 
az ukrán lépésre válaszul gazdasági 
szankciókat vet be, vagy sem.

Ez a döntési helyzet egy szekvenciá-
lis játékot eredményez. Előbb Ukrajna 
hozza meg a döntését, majd annak függ-
vényében dönt Oroszország. Az egyes 
döntési ágakhoz tartozó kifizetések azt 
reprezentálják, hogy az adott helyzet 
mennyire kedvező az egyes játékosok 
számára. Az első kifizetés tartozik az 
ukrán félhez, míg a második az orosz-
hoz. A legjobb eshetőség kapta a négyes, 
a második a hármas, a harmadik a kettes, 
és a legrosszabb kimenetel az egyes kifi-
zetést. Az ukrán fél számára a legjobb ki-
menetel, ha az EU-hoz csatlakozik, és az 
orosz fél nem vezet be gazdasági szank-
ciókat; a második, ha az Eurázsiai Gaz-
dasági Unióhoz csatlakozik, és ugyanúgy 
elmaradnak az orosz gazdasági lépések, 
ám ebben az esetben az EU-s kapcsolatok 
jelentősen sérülnek. A második legrosz-
szabb kimenetel, ha az ország csatlakozik 
az EU-hoz, és az orosz vezetés beváltja a 
fenyegetését: elzárja a gázcsapokat, vala-
mint kitiltja az ukrán termékeket. A leg-
rosszabb eshetőség az ukránok számára 
az eurázsiai uniós tagság és a gazdasági 
szankciók. Ez a kimenetel elvben nem for-
dulhat elő, mivel ebben az esetben az oro-
szoknak nem lenne okuk a retorzióra – de 
minden döntési helyzetet figyelembe kell 
venni, még azokat is, amelyekre az esély 
igen kicsi.

Az orosz fél részéről a preferencia-
sorrend a következő: a legjobb eshető-
ség, ha az ukránok felmondják a társulási 



2015. ősz 11

Az orosz–ukrán konfliktus játékelméleti elemzése

szerződést az EU-val, és nem kell a gaz-
dasági fegyverhez nyúlniuk. A második 
legjobb, ha Ukrajna az Európai Uniót 
választja, ők pedig bevezetik a gazda-
sági megszorításokat. Ebben az esetben 
ugyanis példát statuálhatnak Ukrajnán 
keresztül, és megmutathatják az ódzkodó 
volt szovjet tagállamoknak, hogy mi tör-
ténik, ha keresztülhúzzák az orosz nagy-
hatalmi törekvéseket. A legrosszabb es-
hetőség, ha Ukrajna az EU-t választja, és 
erre válaszul ők nem lépnek semmit: ez 
ellenszegülésre bátoríthatja a többi szov-
jet utódállamot. A második legrosszabb 
kimenetel a már említett, elvben nem va-
lószínű eshetőség: Ukrajna az Eurázsiai 
Unió tagja lesz, de az oroszok mégis be-
vetik a ,,gázfegyvert’’.

A játékot a ,,visszagöngyölítéses’’ mód-
szerrel oldjuk meg, vagyis először meg-
nézzük, hogyan döntene az a fél, amelyik 
utoljára dönt – jelen esetben az oroszok –, 

majd ennek a lépésnek az ismeretében 
hoz döntést a másik fél. E logika alapján 
az oroszok gazdasági szankciókat al-
kalmaznak Ukrajna európai uniós tár-
sulása esetén, és nem lépnek semmit az 
eurázsiai uniós társulás esetén. Ez után 
az ukránoknak már csak arról kell dön-
teniük, hogy melyik kimenetel a kedve-
zőbb számukra. Az előbbi gondolatmenet 
alapján Ukrajna érdekében Janukovics 
elnöknek fel kell mondania a társulási 
szerződést az EU-val, és Oroszország 
felé közelednie. Vagyis az egykori ukrán 
elnök döntése racionálisnak tekinthető, 
és az oroszoknak is sikerült elérniük a 
céljukat: a szankciókkal való fenyegetés 
hatásosnak bizonyult. Az oroszok tehát 
elérték a lehető legkedvezőbb kimenetelt: 
Ukrajna nem csatlakozott az EU-hoz – de 
a későbbi eseményeknek köszönhetően 
az EaU-hoz sem.
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A segélynyújtás kérdése

A következő döntési szituáció, amit mo-
dellezni fogok, az orosz vezetés előtt 
adódott. Ezt a modellt Daniel Altman 
publikálta,10 én azonban részben módosí-
tottam, mert máshogy látom az egyes ki-
menetelek értékét. Az orosz–ukrán konf-
liktus kitörése előtt, amikor Ukrajnának 
sürgős segítségre volt szüksége, a putyini 
Oroszország döntési helyzetbe került: 
vagy nyújt segélyt Ukrajnának, vagy 
figyelmen kívül hagyja a kérést. E két-
szereplős játék kifizetéseit tartalmazza 
a következő játék, amelyben – akárcsak 
a többi játék esetében – a legjobb kime-
netelhez tartozik a négyes kifizetés, a 
második legjobbhoz a hármas kifizetés, 
a harmadikhoz a kettes, és végül a leg-
rosszabbhoz az egyes kifizetés.

A játékban az első eset, hogy az oro-
szok nem tesznek semmit. Ekkor akár 
sikerül Ukrajnában az oroszbarát kor-
mánynak a konszolidáció, akár nem, az 
számukra nem hajt semmilyen hasznot. 
Viszont mivel a konfliktus kitörése előtt 
oroszbarát kormány volt hatalmon Ukraj-
nában, az orosz fél számára kifizetődőbb, 
ha sikerül a helyzetet megfelelően ren-
dezni. Emiatt ez a kimenetel kapja a ket-
tes, és a sikertelen rendezés, orosz sem-
mittevés az egyes kifizetést. Ha viszont 
a segítségnyújtás mellett dönt, amelyet 
abban a helyzetben az ukrán kormány-
zat mindenképpen elfogad, akkor ezzel 
nemcsak hogy a befolyását tudja növel-
ni, hanem ez lehet akár a döntő lépés egy 

jelentős politikai krízishez. A kimenetel-
től függetlenül az orosz fél számára ez 
a lehető legjobb lehetőség: ha sikeres a 
konszolidáció, akkor az ukrán kormány 
a lekötelezettje lesz; ha sikertelen, akkor 
van jogalapja a beavatkozásra. Így ezek 
a kimenetelek kapják a hármas és a né-
gyes kifizetéseket. Természetesen a si-
keres rendezés kapja a négyest, mert egy 
sikertelen konszolidáció esetén az orosz 
fél csak többletköltség árán tudná az ér-
dekeit érvényesíteni.

Az ukrán fél számára nincs döntési 
lehetőség, mert a konszolidáció kime-
netele nem csak a saját döntésétől függ. 
Ennek ellenére érdemes megnézni, hogy 
az egyes esetek milyen sorrendben len-
nének kívánatosak az ukrán kormányzat 
számára. Ezt fontos kiemelni, mivel az 
ukrán nép és a kormányzat érdeke nem 
feltétlenül egyezik meg ebben a kérdés-
ben – de ettől a részlettől most eltekint-
hetünk. A legjobb kimenetel az, amikor 
orosz beavatkozás nélkül sikerül rendez-
ni a helyzetet, ami így a négyes kifizetést 
kapja. A legrosszabb eshetőség, ha nem 
sikerül a rendezés, és még az orosz fél-
nek is tartoznak a segítségnyújtás miatt. 
A maradék két kimenetel közül az a ked-
vezőbb az ukrán kormányzatnak, amikor 
orosz segítséggel rendezik a konfliktust, 
mivel így a helyükön maradhat, még ha 
az oroszok lekötelezettje is lesz. Ezzel 
szemben egy sikertelen rendezés esetén 
a legjobb esetben is csak a pozíciójukat 
vesztik el.
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Oroszország
Segély-
nyújtás

Semmit-
tevés

Ukrajna

Sikeres 
rendezés 3; 4 4; 2

Sikertelen 
rendezés 1; 3 2; 1

A kifizetési mátrixból jól látható, hogy 
Oroszország számára a segélynyújtás a 
domináns stratégia, ahogy az ukrán kor-
mányzat számára a sikeres rendezés; de 
mint korábban említettem, ebben a játék-
ban ők nem állnak döntési helyzet előtt. 
A konfliktus során a valóságban igazo-
lódtak a modell feltevései: az orosz fél se-
gélyt nyújtott, kölcsön formájában, amit 
az akkori ukrán kormány elfogadott. Ezt 
a tüntetők úgy értelmezték, hogy a kor-
mányzat szíve inkább Oroszország felé 
húz. Így a tüntetéssorozat tovább folyta-
tódott, s később a Janukovics-kormány 
bukásához vezetett.

A háború kitörése

Az ukrajnai helyzet következtében a 
putyini Oroszország, amely a pozíci-
óját és a befolyását féltette, támadást 
indított a Krím félsziget ellen, majd 
idővel el is foglalta azt. Emiatt a követ-
kezőkben azt próbálom lemodellezni, 
hogy milyen esetben éri meg, hogy egy 
ország támadást indítson a szomszéd-
ja ellen. Ehhez a Mihai Daniel Roman 
tanulmányában11 megjelent modellt 
használom fel. A modellben két szerep-
lő van: az egyik agresszív, őt jelöljük 
A-val, a másik pedig nem agresszív, őt 

jelöljük B-vel. A konfliktusban az ag-
resszív felet Oroszország testesíti meg, 
a nem agresszívot Ukrajna. Mindkét fél 
minden periódus elején két döntési le-
hetőség közül választhat. Az A játékos 
dönthet úgy, hogy támad (T) vagy úgy, 
hogy nem támad (NT), míg B játékos ar-
ról dönt, hogy harcol (H) vagy megadja 
magát (M). A modellben a kifizetések több 
változótól függnek. Ezek a következők:

• GR: az agresszív ország reputáci-
óban mért nyeresége abból, hogy 
megtámadta a nem agresszív or-
szágot;

• GW: az agresszív ország tényleges 
nyeresége a háború után – ez a nem 
agresszív ország költsége;

• CWA: az agresszív ország költsége 
háború esetén;

• LWA: az agresszív ország élethosz-
szig tartó költsége háború esetén, 
ha a másik fél harcol;

• GC: az agresszív ország nyeresége, 
ha háború esetén a másik fél meg-
adja magát – ez a nem agresszív or-
szág költsége;

• CWNA: a nem agresszív ország 
költsége, ha harcol;

• LWNA: a nem agresszív ország 
élethosszig tartó költsége, ha har-
col.

A szerző három különböző feltételezés-
sel is él, amiket én szintén átveszek:

• az összes változó értéke pozitív;
• háború esetén az agresszív ország 

mindenképpen győz;
• A GW minden esetben nagyobb, 

mint a GC.



14 Külügyi Szemle

Molnár Dániel

A három feltételezés közül az első a 
módszertan miatt szükséges. A második 
az orosz–ukrán konfliktus esetén teljes 
mértékben helytálló, hiszen a felek sem-
milyen tekintetben sincsenek egy súly-
csoportban. Az oroszok minden tekintet-
ben – technológiában, emberanyagban, 
erőforrásokban – jelentősen felülmúlják 
az ukránokat. A harmadik feltételt pedig 
értelmezhetjük úgy, hogy támadás esetén 
többletnyereségre tesz szert az agresszív 
ország, amit akár reputációban, akár a 
helyzete megszilárdításában mérhetünk. 
Ezek után a kifizetési mátrix a fent látha-
tó módon alakul.

Hosszú távon az egyetlen lehetséges 
egyensúly az (NT; H), mert – a máso-
dik feltételezés következtében – ha az 
agresszív fél támad, akkor nyer, és ezzel 
megszűnik a fennálló helyzet. Ugyanez 
történne, ha a nem agresszív fél a harc 
helyett a megadást választaná. Ez az 
egyensúly akkor áll fenn, ha:

Az első két sor azt mutatja, hogy az 
agresszív félnek jobban megéri, ha nem 
támad, vagyis számára a nem támadás 

szigorúan domináns stratégia. Meg-
jegyzem, fennállhat ez az eset akkor is, 
ha egyenlőség van a reláció két oldala 
között, mert akkor az agresszív fél kö-
zömbös a két opció esetén. A harmadik 
egyenlőtlenség azt mutatja, hogy ha tud-
ja, hogy a másik félnek a támadás domi-
nált stratégiája, akkor a nem agresszív fél 
számára mikor éri meg harcolni, hogy 
ezáltal kialakuljon az egyensúly.

A konfliktus keretén belül egyrészt a 
2013 novemberében kitört ukrán forra-
dalom miatt az országban megrendült a 
belső hatalom, másrészt a kisebbségek 
jogainak csorbítására vonatkozó törekvé-
sek következtében megerősödtek a belső 
ellentétek. Ez a modellben úgy jelenik 
meg, hogy lecsökken a CWA értéke, mert 
egy instabil, szilárd központi hatalom 
nélküli ország legyőzése kevésbé költ-
séges az agresszív ország számára. Ez 
a változás a feltétek közül csak az elsőt 
befolyásolja. Előfordulhat, hogy a CWA 
olyan mértékben csökken, hogy a hatásá-
ra a reláció iránya megváltozik.

Ukrajna
H M

Oroszország
T GR + CW – CWA – LWA;

– CWNA – LWNA – GW GR + GC – CWA; – GC

NT 0; – CWNA GC; – GC

GR+GW-CWA-LWA <0
GR <CWA

GC >CWNA GR+GW-CWA-LWA <0
GR <CWA

GC >CWNA
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Ebben az esetben az egyensúly már nem 
az (NT; H) lesz, hanem a (T; H), ahogyan 
az a valóságban is történt. Az orosz fél 
megtámadta Ukrajnát, elfoglalta a Krím 
félszigetet, az ukrán fél pedig ennek hatá-
sára megpróbált harcba szállni.

A NATO döntése

Az orosz offenzíva megindulása után 
egy másfajta játék zajlott le két újabb fél, 
Oroszország és az Észak-atlanti Szerző-
dés Szervezete között. Daniel Altman 
már említett cikkében12 jelent meg az itt 
alkalmazandó modell is, de ismét módo-
sítottam rajta. A konfliktus során a felek-
nek két döntési lehetőség közül kellett vá-
lasztaniuk. Az oroszok számára az volt a 
kérdés, hogy visszakoznak, vagy elindít-
ják az offenzívát Ukrajna ellen. A NATO 
a közül választhatott, hogy agresszívan 
lép-e fel (beveti a hadsereget, és meg-
védi Ukrajna területi integritását), vagy 
passzív marad, és csak diplomáciai úton 
közelít a problémához. Az egyes esetek 
kifizetését az alábbi táblázat tartalmazza. 
A játékos számára legjobb kimenetel itt 
is a négyes kifizetést eredményezi, míg 
a legrosszabb az egyest. Egyes esetekben 
nem lehet megállapítani, hogy melyik 
kimenetel a kedvezőbb a felek számára, 
ilyenkor egyforma kifizetést kapnak.

Ha a NATO agresszívan lép fel, és 
Oroszország nem vonja vissza a csapata-
it, akkor az akár a harmadik világhábo-
rúhoz is vezetne, ami egyik fél számára 
sem kívánatos kimenetel. Emiatt kapta 
ez a lehetőség az (1; 1)-es kifizetést – ez 
tehát a lehető legrosszabb eshetőség. Az 

a kimenetel, amelyben a NATO passzí-
van viselkedik, míg az oroszok folytatják 
a hadműveleteket, Oroszország számára 
a legjobb, mert senki sem gátolja a ter-
vei megvalósításában; a NATO-nak nem 
okoz semmilyen veszteséget, hiszen Uk-
rajna nem tagja az Észak-atlanti Szövet-
ségnek. Az a kimenetel, ahol a NATO 
agresszív és Oroszország visszakozik, a 
NATO számára a második legjobb, mi-
vel erélyes fellépésére az ellenfele meg-
futamodott, viszont ez költséggel járt. Ha 
azonban a NATO passzívan viselkedik, 
és az orosz fél visszatáncol, ugyanez a 
kimenetel következik be, de a NATO szá-
mára költségmentesen. Az orosz félnek 
visszakozás esetén teljesen mindegy, mit 
lép a NATO, nincs rá hatással, így ezek 
a lehetőségek hármas-hármas kifizetést 
kapnak. Megjegyzem, hogy kettes-kettes 
kifizetést is kaphatnának, de az a végső 
kimenetelen semmit sem változtatna.

Oroszország
Végig-
csinálja Visszakozik

NATO
Agresszív 1; 1 3; 3

Passzív 2; 4 4; 3

A táblázatból látszik, hogy a NATO 
számára a passzív viselkedés szigorú-
an dominálja az agresszív fellépést. Ezt 
valószínűleg az orosz kormányzat is 
tudta, így Putyinnak már csak azt kel-
lett eldöntenie, hogy az ő szempontjá-
ból melyiknek nagyobb a kifizetése: ha 
meghátrálnak, vagy ha végigviszik az 
elkezdett hadműveletet. Mivel az első 
esetben elveszítenék a reputációjukat és 
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a hitelességüket, számukra egyértelmű a 
döntés. Az életben is ez a forgatókönyv 
valósult meg: a NATO katonailag nem 
tett semmit, csak diplomáciai úton avat-
kozott bele a konfliktusba, míg Oroszor-
szág nem hagyott fel az offenzívával, és 
idővel annektálta a Krím félszigetet.

Az Európai Unió szerepe

Az Európai Unió számára a konfliktus 
kiemelt fontosságú, több okból is. Első-
sorban azért, mert a határai közvetlen kö-
zelében zajlik; másodsorban azért, mert 
Oroszország a harmadik legnagyobb 
kereskedelmi partnere az Egyesült Ál-
lamok és Kína után; s végezetül, mert 
az ukrán forradalom részben az EU-hoz 
való csatlakozás körüli viták miatt tört 
ki. Az Unió számára tehát rendkívül fon-
tos a konfliktus minél előbbi megoldása, 
mégpedig a számára lehető legjobb ki-
menetellel.

Az Európai Unió számára nem kérdés, 
hogy a konfliktus során melyik felet tá-
mogassa. Ha ugyanis az oroszok olda-
lára állna, azzal elismerné, hogy Ukraj-
nában csorbultak a kisebbségek jogai, 
és hogy széles körű autonómiát érde-
melnek. Ez azért lenne rendkívül káros 
az EU számára, mert több tagállamban 
már amúgy is jelentős problémát jelente-
nek a nemzetiségi törekvések. (Például: 
Spanyolországban a baszkok és a kata-
lánok, Nagy-Britanniában az írek és a 
skótok, illetve Romániában a székelyek 
esetében. A listát még sokáig lehetne 
folytatni, de e dolgozatnak nem célja az 
Európai Unió belügyeinek a vizsgálata.) 

Ráadásul Oroszország támogatásával 
azt a látszatot keltené, hogy nem ellenzi 
a konfliktusok erőszakkal történő meg-
oldását – ez azonban az EU alaptörvé-
nyébe ütközik. Ha viszont az ukrán felet 
segíti, azzal megnyithatja annak piacait 
az európai termékek előtt, ami jelentős 
keresletnövekedést eredményezne a je-
lenleg stagnáló uniós gazdaság számára. 
A kérdés kizárólag az volt, hogy milyen 
mértékben avatkozzon be a konfliktusba: 
tényleges katonai erőt vessen be, vagy 
csak tárgyalásokon közvetítsen a két fél 
között.

Az első megközelítéssel az a probléma, 
hogy az EU nem rendelkezik megfelelő, 
egységes hadsereggel, hogy azzal tényle-
gesen be tudjon avatkozni. Bár 1950 óta 
többször is felmerült, hogy fel kellene ál-
lítani egy közös hadsereget, amely képes 
lenne az Unió érdekeinek a megvédésére 
mind belföldön, mind külföldön, a javas-
lat eddig mindig elbukott. A közös had-
sereg felállítása egy elvi problémát is fel-
vetne az Unión belül: miért van szüksége 
egy olyan szervezetnek katonai erőre, 
amely a konfliktusok tárgyalásos rende-
zése mellett köteleződött el. A tagorszá-
gok ugyan rendelkeznek saját hadsereg-
gel, s azokat lehetne mozgósítani, de az 
adott ország közvéleménye nem feltétle-
nül nézné jó szemmel, hogy a katonáik 
egy idegen ország érdekében harcolnak.

A második megközelítéssel viszont 
nem feltétlenül lehet elérni a kívánt ha-
tást: a tárgyalásokat könnyen el lehet 
húzni, mialatt a katonai műveletek zavar-
talanul folytatódhatnak. Nógrádi György 
biztonságpolitikai szakértő is úgy látja,13 
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hogy a tagállamok – mint minden kér-
désben – ebben is jelentős mértékben 
megosztottak. Az egyik tábort, amelyik 
a minél előbbi katonai beavatkozást sür-
geti, nagyrészt azok az országok (többek 
között Lengyelország, Románia és a balti 
államok) alkotják, amelyeket nagymér-
tékben érintett a szovjet megszállás. A má-
sik végletet pedig azon államok jelentik 
(élükön Németországgal), amelyeket 
szoros gazdasági kapcsolat fűz Oroszor-
szághoz, és ezért próbálják minél óvato-
sabban megközelíteni a kérdést.

Az Európai Uniónak valóban figyelnie 
kell arra, hogy milyen mértékben avatko-
zik be: egy erőteljesebb fellépés esetén 
az orosz fél esetleg elzárja a Kelet-Kö-
zép-Európa gázellátását biztosító csapo-
kat, még ha a lépés saját maga számára is 
jelentős veszteséggel járna. Az ukrán fél 
támogatása esetén a csatlakozási tárgya-
lások során figyelembe kell vennie azt is, 
hogy ha elsieti a folyamatot, az további 
belső problémákat szülhet. Elsősorban 
azért, mert egy oly mértékben fejletlen 
ország csatlakozásának következtében, 
mint Ukrajna, tovább nőnének a különb-
ségek a tagországok között, pedig az már 
így is jelentős problémákat generál.

Támadás vagy védekezés

A következőkben egy általános kérdést 
fogok megvizsgálni. Ehhez a Paul Dunne, 
María del Carmen García-Alonso, Paul 
Levine és Ron Smith14 által alkotott mo-
dellnek egy általam módosított változatát 
fogom felhasználni.

A szembenálló feleknek minden há-
borúban nap mint nap el kell dönteniük, 
hogy támadjanak vagy védekezzenek. 
Támadás alatt az ellenfél területei felet-
ti uralom megszerzését, míg védekezés 
alatt a saját területek megőrzését értem. 
A meghozott döntés nagyon fontos a há-
ború kimenetele szempontjából, mivel 
más stratégiát kell alkalmazni, ha az el-
lenfelünk támad, mint amikor védekezik. 
Ugyanakkor a döntéskényszert nem lehet 
kikerülni, mivel nincs olyan hadsereg, 
amelyik egyszerre képes teljes intenzi-
tással támadni és védekezni: szükség van 
az erőforrások megfelelő allokálására. 
Ezen alapfeltevés alól az orosz–ukrán 
konfliktus sem kivétel. Jelöljük PO(S1; 
S2)-vel az orosz fél győzelmi esélyét, míg 
PU(S1; S2)-vel az ukránét, ahol S1 az oro-
szok választott stratégiája – támad (T) 
vagy védekezik (V) –, míg S2 az ukrá-
noké. Az egyszerűség kedvéért tekintsük 
győztesnek azt a felet, amelyik megszer-
zi az uralmat akár a Donyeck-medence, 
akár egész Ukrajna felett. A vizsgálat 
során nem lényeges, hogy mit tekintünk 
győzelemnek, milyen célt akarnak elérni 
a harcoló felek. A modell szempontjából 
csak az a fontos, hogy a két játékos nem 
nyerhet és veszíthet egyszerre. Ez azt 
jelenti, hogy a győzelmi esélyeik együtt 
teljes eseményteret alkotnak – képlettel: 
PO(S1; S2)+PU(S1; S2)=1. A győzelmi való-
színűségek a különböző esetekben nem 
egyeznek meg, hanem az alábbiak szerint 
alakulnak:
PO(T; V)>PO(V; V)≅PO(T; T)>PO(V; T)
PU(V; T)>PU(V; V)≅PU(T; T)>PU(T; V)
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A felek a konfliktus során az ukrán te-
rületért harcolnak; árazzuk ezt be, és je-
löljük N-nel. Ez az a nyereség, amit győ-
zelem esetén valamelyik fél megszerez. 
Viszont ennek a nyereségnek az értéke a 
háború folyamán folyamatosan csökken: 
például elpusztul az infrastruktúra, vagy 
a civil áldozatok és a migráció következté-
ben fogy a népesség. A csökkenés mérté-
ke nagyban függ a harcoló felek választott 
stratégiájától. Jelöljük a csökkenés értékét 
δ(S1; S2)-vel, ahol – mint korábban – S1 az 
orosz fél választott stratégiája, S2 pedig az 
ukráné. Ezen arányok mindkét fél számá-
ra azonosak, és köztük egyértelmű relá-
ciót lehet kimutatni. Ha például mindkét 
fél támadást indít, az nagyobb mértékben 
sújtja a területet, mintha csak az egyik fél 
támadna, a másik pedig védekezne, mert 
az utóbbi nem próbálja visszaszorítani az 
ellenfelét, csak megőrizni az uralmát a 
birtokában lévő területek felett. Ez alap-
ján már egyértelmű, hogy a legkisebb 
rombolás abban az esetben történik, ami-
kor mind a két fél védekezik, így ez kapja 
a legnagyobb  értéket.

δ(V; V)N>δ(V; T)N≈δ(T; V)N>δ(T; T)N

Ezek mellett azt is figyelembe kell venni, 
hogy a felek számára – a másik játékos 
stratégiaválasztásának függvényében – 
különböző költségekkel jár mind a véde-
kezés, mind a támadás. A költségeket a 
korábbiak alapján CO(S1; S2)-vel és CU(S1; 
S2)-vel jelölöm. Ezek között is egyértel-
mű relációt lehet kimutatni, hiszen a fe-
lek számára a támadás jóval többe kerül, 
mint a védekezés. Ha egy háborúban si-
keresen támadunk, akkor hosszabb lesz 
az utánpótlási vonal, míg védekezés ese-
tén nem feltétlenül szükséges csapatmoz-
gásokat végrehajtani. Emellett az sem 
elhanyagolható a költség szempontjából, 
hogy az ellenfél milyen stratégiát alkal-
maz: ha támad, azzal kárt okoz nekünk, 
míg védekezés esetén nem. Ez alapján az 
egyes lehetőségek között a következő-
képpen alakulnak a relációk:
CO(T; T)>CO(T; V)>CO(V; T)>CO(V; V)
CU(T; T)>CU(V; T)>CU(T; V)>CU(V; V)

E feltételezések alapján már felírható a 
kifizetési mátrix:

Ukrajna
Támadás Védekezés

Orosz-
ország

Támadás

Védekezés
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A kifizetési mátrixból látszik, hogy ez 
egy szimmetrikus játék. Azt is ki lehet 
olvasni, hogy ha a (V; V) kimenetel va-
lósul meg, az mindkét fél számára jobb, 
mint a (T; T) kimenetel, mivel a valószí-
nűségek nagyjából megegyeznek, de az 
első esetben a várható nyereség maga-
sabb, és a költség is sokkal alacsonyabb. 
Ehhez azt feltételezzük, hogy PO(T; V) 
jóval meghaladja a  PO(V; V) és a  PO(T; 
T) értékét, és ennek mintájára PU(T; V) a 
PU(V; V) és a PU(T; T)-t. Ez eléggé való-
színű, mivel egy háborút csupán a véde-
kező taktika alkalmazásával ritkán lehet 
megnyerni: csak akkor, ha az ellenfél a 
kimerülésig elhasználja minden erőfor-
rását. Erre jó példa az Osztrák–Magyar 
Monarchia esete: az első világháború 
végén a frontvonalak minden esetben az 
ellenfelei, a későbbi győztes országokon 
belül húzódtak. Ha tényleges számokat 
akarunk adni a valószínűségeknek, akkor 
a PO(V; V) értéke 0,5, vagyis 50 százalék 
– mivel feltételezzük, hogy a két fél 
nagyjából egyforma erőt képvisel, hiszen 
az ukrán hadsereg hivatásos katonákból 
áll, a szakadárok pedig orosz támogatást 
kapnak. Viszont ez a feltételezés csak 
addig él, amíg az oroszok csak jelképes 
erővel vannak jelen Ukrajnában, és nem 
vetik be a teljes hadseregüket; ellenkező 
esetben a mérleg nyelve végérvényesen 
az orosz fél felé billenne.

A PO(T; V)-ről és így a PU(V; T)-ről is 
feltételezhetjük, hogy elég magas értéket 
vesz fel – akár 0,8-at vagy 0,9-et –, mivel 
ha az egyik fél támad, a másik meg csak 
védekezik, akkor a támadó minden erő-
forrását az ostromra összpontosíthatja, 

nem kell a hátországát féltenie. Tehát be-
látható, hogy az orosz fél számára a (T; 
V), az ukránnak pedig a (V; T) kimenetel 
nagyobb kifizetést garantál, mint a (V; 
V) kimenetel. Mivel a győzelmi való-
színűség jóval nagyobb, a nyereség érté-
ke csak kisebb mértékben csökken, és a 
költség növekedése is elenyésző. Ugyan-
ezen a módon az is kimutatható, hogy a 
felek számára az a kimenetel, ahol mind-
két fél támad, sokkal kifizetődőbb, mint 
amikor védekeznek (az ellenfél támadása 
mellett). E feltételezések alapján a kifize-
tési mátrix átírható egy egyszerűbb, ke-
zelhetőbb formába, mivel ismertek a játé-
kosok számára adható egyes kifizetések 
egymáshoz viszonyított értékei. Ennek 
következtében a mátrix egyes celláiba 
beírhatjuk az egyenletek helyett az 1, 2, 
3, 4 kifizetési értékeket: egyest kap a já-
tékos számára legrosszabb kimenetel, és 
egyre magasabb szám társul a jobb eshe-
tőségekhez; így értelemszerűen a négyes 
a legjobb kimenetelhez. Ezt azért tehet-
jük meg, mert a játék során a résztvevők 
a kifizetésüket maximalizálják, és nem 
azt veszik figyelembe, hogy mennyivel 
magasabbak az egyes kifizetések, hanem 
hogy a várható kifizetésük maximális le-
gyen. A módosított kifizetési mátrix ez 
alapján a következő:

Ukrajna

Támad Védekezik

Orosz-
ország

Támad 2; 2 4; 1

Védekezik 1; 4 3; 3
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A módosított kifizetési mátrixból már 
látszik, hogy ez egy klasszikus fogoly-
dilemma, amelynek a megoldása Robert 
Axelrod művéből15 ismert. Mindkét fél 
számára a támadási stratégia szigorú-
an domináns, így a várható kimenetel a 
(T; T) lesz. De a (V; V) kimenetellel a 
felek jobban járnának, vagyis lehetsé-
ges Pareto-javítást végrehajtani – de az 
adott esetben mindkét félnek megérné 
eltérnie ettől. Hosszú távon elképzelhető 
a kölcsönös együttműködés, már ameny-
nyiben mindkét fél úgy vélekedik, hogy 
a másnapi újrajátszás valószínűsége elég 
nagy; ám ha ez nincs meg, akkor a köl-
csönös dezertálás a várható kimenetel. 
A konfliktus során pontosan ez történt: 
mindkét fél támadt, próbált minél jobban 
előretörni, ennek következtében Ukrajna 
hatalmas károkat szenvedett. Ez hatal-
mas költséggel járt mindkét fél számára: 
az amúgy is eladósodott ukrán államra 
a károk helyreállítása hatalmas terheket 
rótt, de az orosz felet is érzékenyen érin-
tette, mivel 2014 őszén, az olaj árának 
nagymértékű zuhanása következtében 
csökkentek az orosz állam bevételei, hi-
szen jelentős részét mindig is a kőolajki-
vitel adta.

A második hidegháború

Ha a hidegháború idején az egyik fél 
– akár a szovjet, akár az amerikai – egy 
országra ki akarta terjeszteni a befolyá-
sát, akkor előbb vagy utóbb a másik fél is 
megjelent az adott országban, és az ellen-
zék támogatásába kezdett. Ez a folyamat 
játszódott le mind a koreai (1950–53), 

mind a vietnami háború idején (1965–
73), de Afganisztánban is ez történt. Azt, 
hogy miért avatkoztak be a nagyhatal-
mak egy ország belső konfliktusába, egy 
egyszerű játékkal ki lehet mutatni. És ah-
hoz hasonló folyamat zajlott le a felek kö-
zött az orosz–ukrán konfliktus során is: 
a szeparatistákat Oroszország támogatta, 
míg Ukrajnát a nyugati hatalmak (az EU 
és az USA).

A játék, amivel ezt a döntési helyzetet 
be fogom mutatni, kétszereplős: az osz-
lopjátékos Oroszország, míg a sorjátékos 
az Egyesült Államok (de akár az Európai 
Unió is lehetne). Mindkét fél arról dönt, 
hogy beavatkozik (B) vagy nem (N), és 
a kifizetéseik továbbra is a preferencia-
sorrendjüktől függ. Az USA számára a 
legjobb eshetőség, a négyes kifizetés, ha 
csak ők avatkoznak be egy konfliktusba, 
míg Oroszország távol marad. A máso-
dik legjobb (hármas kifizetés), ha egyik 
fél sem avatkozik be: ennek semmilyen 
költsége sincs, és nem is kerül az USA 
hátrányba. A legrosszabb viszont, ha tá-
vol marad, míg az oroszok beavatkoznak: 
ez lesz az egyes kifizetés. A kettes pedig 
az, ha mindketten megjelennek az adott 
országban. Könnyen belátható, hogy az 
oroszok kifizetése is ugyanígy alakul. 
Ennek következtében a kifizetési mátrix 
a következő lesz:

Oroszország

B N

USA
B 2; 2 4; 1

N 1; 4 3; 3
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A kifizetési mátrixból kiolvasható, 
hogy ez a játék egy szimpla fogolydilem-
ma. Minden játékosnak van domináns 
stratégiája (B), de a kialakuló egyensúly 
nem Pareto-hatékony, mert az (N; N)-re 
való áttéréssel mindkét fél jobban járna. 
A játék elvben nagyon hasonlít a már em-
lített fegyverkezési versenyre.16 Mindkét 
félnek be kell avatkoznia valamennyi 
konfliktusba, mert ha nem tennék, az 
hátrányosan érintené őket. Viszont egy 
hallgatólagos összejátszás mindkét fél 
számára kedvező lenne, akárcsak a fegy-
verkezési verseny során: az a kimenetel, 
ahol egyik fél sem költ fejlesztésre.

Ugyanezt a szituációt meg kell vizsgál-
ni az adott országban harcoló felek szem-
pontjából is. Az egyik fél az inkumbens; 
a jelenleg zajló konfliktusban ez az uk-
rán fél. A másik a challenger, amely meg 
akarja dönteni a fennálló hatalmat: jelen 
esetben a szakadárok. Mindkét fél három 
lehetőség közül választhat: harcol, külső 
támogatással (HT); harcol a saját erejéből 
(HS); vagy nem tesz semmit (S). Tételez-
zük fel, hogy ha bármelyik fél támoga-
tást kap, akkor az harcba fog bocsátkoz-
ni, akár azon az áron is, hogy a támogató 
ország neki megfelelőbbre cseréli a teljes 
vezetését. E háromszor hármas mátrix-
ban a kifizetések a preferencia-sorrend 
függvényében alakulnak, 1-től 9-ig.

Az inkumbens félnek a legjobb kime-
netel, ha egyik fél sem harcol; a második, 
ha ő harcol, míg a challenger nem; a har-
madik, ha ő maga támogatással harcol, és 
a challenger még mindig nem harcol. Ez 
utóbbi kettő eset – mivel nem egyértelmű, 
hogy mit takar – értelmezhető úgy, 
hogy a fennálló hatalom leszámol az 

ellenzékkel. A legrosszabb kimenetel, ha 
az inkumbens nem harcol, de a challenger 
támogatást kap; a második legrosszabb, ha 
ugyanezen stratégia mellett a challenger 
támogatás nélkül harcol. A maradék négy 
kimenetel esetén az inkumbensnek jobb, 
ha harcához támogatást kap, illetve ha a 
challenger nem élvez segítséget, ezért a 
(HT; HS) kifizetése a hatos, a (HS; HS)-é 
az ötös, a (HT; HT)-é a négyes, és a (HS; 
HT)-é a hármas.

A challenger számára a legjobb ki-
menetel, ha segítség nélkül harcol, és az 
inkumbens nem tesz semmit; a második, 
ha külső támogatást kap, az inkumbens 
pedig nem tesz semmit. A harma-
dik legjobb, ha ő támogatást kap, és az 
inkumbens támogatás nélkül harcol, míg 
a negyedik, ha mindkét fél önerejéből 
harcol. Azért a (HS; HT) kapja a hetes 
kifizetést, mert abban az esetben a külső 
támogatásnak köszönhetően több erőfor-
rással rendelkezik a győzelemhez. A két 
legjobb kimenetel esetén viszont azért 
fordított a sorrend, mert ha támogatás-
sal nyer, akkor egy harmadik fél akarata 
alá kerül. A két legrosszabb kimenetel 
számára: ha az inkumbens támogatással 
harcol, ő maga pedig nem tesz semmit; 
illetve ugyanez, de támogatás nélkül har-
coló inkumbens esetén. E kettő közül az 
első kapja a rosszabb kifizetést. A ma-
radék három kimenetelből – (HT; HT), 
(HT; HS) és (S; S) – a legjobb számára az 
utolsó, mert a többi esetben nem feltétle-
nül marad fenn. A négyes kifizetést pe-
dig a (HT; HT) kapja, mert támogatással 
nagyobb esélye van egy támogatást kapó 
inkumbens legyőzésére.
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Ezek alapján a kifizetési mátrix a kö-
vetkezőképpen alakul:

Challenger
HT HS S

Inkumbens

HT 4; 4 6; 3 7; 1

HS 3; 7 5; 6 8; 2

S 1; 8 2; 9 9; 5

A játék a domináns stratégiák iteratív 
kiküszöbölésével megoldható. Mind az 
inkumbens, mind a challenger HT-t fog 
játszani, vagyis a kifizetésük (4; 4) lesz. 
Ez szintén nem Pareto-hatékony állapot, 
mivel a felek mind a (HS; HS), mind az 
(S; S) esetében magasabb kifizetést tud-
nának magukénak. Ha összevetjük a két 
kifizetési mátrix eredményét, azt kapjuk, 
hogy ha a nagyhatalmak nem avatkozná-
nak be a konfliktusba, akkor nemcsak ők, 
de a szemben álló felek is jobban járná-
nak. Viszont beavatkozásuk esetén mind 
a négy fél rosszabb kifizetésre számíthat. 
A konfliktusra levetítve ez az eredmény: 
azáltal, hogy az orosz fél beavatkozott 
Ukrajna belügyeibe, a nyugati hatalmak 
(az EU és az USA) kényszerpályára ke-
rültek, s ha nem akarnak veszteségesen 
kikerülni a konfliktusból, cselekedniük 
kell. Ez a cselekvés szankciók formájá-
ban valósult meg 2014 júliusának végén.

A szankciók

Rengeteg tanulmány készült a szankciók 
hatékonyságáról az évek során, melyek 
közül én most csak kettőt említenék: 

David A. Baldwin és Robert Pape kö-
zösen írt, illetve Pape saját cikkét.17 Az 
empirikus tapasztalatok ellenére18 a mai 
napig nagyon sok ország vagy szervezet 
alkalmazza a szankcionálás módszerét 
annak érdekében egy adott ország a szá-
mukra megfelelően viselkedjen – legyen 
ez az atomkísérletek befejezése (mint 
Irán esetében) vagy az Ukrajnával való 
konfliktus minél előbbi békés rendezése 
(amire Oroszországot kívánták rákény-
szeríteni tavaly nyáron). Ezért a követ-
kező részben a szankciók hatékonyságát 
fogom megvizsgálni játékelméleti szem-
pontból, melyhez George Tsebeli cikkét19 
fogom felhasználni, az ott bemutatott 
alapmodell olyan módosításával, hogy az 
alkalmazható legyen az adott szituációban.

Az eredeti modellben két szereplő van: 
az egyik a célország, amely elszenvedi 
a szankciók hatását (ezt a szerepet töl-
ti be a konfliktus során Oroszország); a 
másik fél a küldő ország, amely kirója a 
szankciókat (ez a valóságban az Európai 
Unió). Oroszországnak két lehetősége 
van: vagy együttműködik (E), vagy to-
vábbra is agresszív külpolitikát folytat 
(A). Az EU-nak ugyanígy két opció áll 
rendelkezésére: vagy szankciókat vezet 
be (S), vagy nem (NS). Itt az egyszerűség 
kedvéért tételezzük fel, hogy csak a két 
véglet lehetséges mindkét fél esetében: 
vagyis a szankcióknak csak egy bizo-
nyos mértéke létezik, és nem lehetséges 
kismértékben megszegni a nemzetközi 
normákat. (Akár folytonos változóként is 
tekinthetnénk az egyes lehetőségekre, de 
ettől most eltekinthetünk.) Az alábbi ábra 
a felek kifizetési mátrixát tartalmazza, 
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olyan módon, hogy a sorjátékos Oroszor-
szág, és hozzá tartoznak az első számok 
a kifizetések során.

Európai Unió

S NS

Orosz-
ország

A a1; a2 b1; b2

E c1; c2 d1; d2

E játékhoz a szerző még hozzátesz 
négy feltételezést, melyek a következők:

b1>d1; d2>c2; c1>a1; a2>b2

Az első feltevés (b1>d1) azt jelenti, 
hogy ha nincsenek szankciók, akkor a 
célországnak megéri, hogy megszegje a 
nemzetközi normákat. A második (d2>c2) 
arra vonatkozik, hogy a szankciókat ki-
vető országot is súlyosan érintik azok; 
vagyis ha a másik ország nem sérti az ő 
érdekeit, akkor neki sem éri meg a szank-
cionálás. A harmadik feltételezés (c1>a1), 

mint később kiderül, nem szükséges a 
modellemhez. Viszont ebben az esetben 
elfogadhatjuk, mert ha feltételezzük, 
hogy az első feltevés igaz, és ez a reláció 
fordítva állna fenn, akkor ez a két feltevés 
együtt azt jelentené, hogy a célországnak 
minden esetben megérné a normák meg-
szegése, akár szankcionál a küldő ország, 
akár nem. A negyediket (a2>b2) már egy-
szerűbb megérteni, mivel az azt jelenti, 
hogy amennyiben a célország A-t játszik, 
a küldő országnak jobban megéri, hogy 
ellenlépéseket tegyen, mint hogy szemet 
hunyjon felette.

Ám ez a játék a konfliktus során nem 
szimultán játékként jött létre, hanem 
szekvenciális játékként, mivel Orosz-
ország hozta meg előbb a döntését (A), 
amelyre az EU szankciókkal válaszolt. 
(Szimultán játék esetén egyszerre kellett 
volna meghozniuk a döntésüket.) E játék 
fája így a következőképpen alakul:
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Mint minden szekvenciális játékot, ezt 
is visszafelé oldjuk meg. Az EU a szank-
ciókat választja, ha Oroszország A-t ját-
szik, mert a2>b2, míg az NS-t, ha az el-
lenfél E-t játszik, mert d2>c2. Így az orosz 
vezetésnek már csak arról kell döntenie, 
hogy számára melyik a nagyobb kifize-
tés, a d1 vagy az a1, és ez alapján agresz-
szívan fellépni vagy együttműködni kí-
ván. Viszont a játéknak nem feltétlenül 
ez a végső formája, és ezt valószínűleg 
a Kremlben is tudták, amikor bejelentet-
ték, hogy az Unió esetleges szankcióira 
válaszul ők is szankciókat vezetnek be: 
kitiltják az EU mezőgazdasági terméke-
it az orosz piacokról. E lépés hatására a 
játék a következőképpen módosul: nem 
ér véget az EU döntése után, hanem egy 
újabb ág következik abban az esetben, ha 
az orosz A stratégiára az EU S-t játszik. 
A játék fája ezek alapján a fent látható 
módon alakul.

Ebben a játékban – az előzővel ellentét-
ben – az orosz A stratégiára adott válasz-
ként bevezetendő szankciói esetén az EU 
kifizetése már nem a2 lesz, hanem e2, az 
orosz kifizetés pedig e1 lesz a1 helyett. Az 
orosz vezetés részéről elképzelhető olyan 
mértékű ellenlépés, melynek hatására 
e2<b2. Ebben az esetben az EU már nem 
fog szankciókat foganatosítani – ameny-
nyiben haszonmaximalizáló döntéshozó. 
Az e1 értéke csak akkor számít, ha nem 
sikerül megváltoztatni a másik játékos 
stratégiáját, mert ha igen, akkor úgysem 
ez lesz a kimenetel. Viszont ha nem tud-
ja megváltoztatni, akkor a lépés – kétélű 
fegyverként – a szankciót kivető országot 
is sújtja, mert a saját kifizetése is csök-
ken, mivel e1<a1.

A valóságban viszont nem ez történt: 
hiába volt az orosz fenyegetés, az Unió 
szankciókat vetett be – bár azóta újabbakat 
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nem foganatosított. Ennek három oka le-
het. Az egyik, hogy az EU úgy vélte, az 
orosz lépés hatására az e2 értéke nem lesz 
elég alacsony; a másik, hogy nem hitte 
el a fenyegetést. A harmadik lehetséges 
ok, hogy az EU-nak olyan többlethasz-
not hajt a választott stratégia, amellyel 
Moszkvában nem számoltak. Ilyen lehet 
például az, hogy nem akarják elveszíte-
ni a hitelességüket, vagy hogy meg sze-
retnék erősíteni a pozíciójukat az USA 
mellett (amely a gazdasági szankciók és 
Oroszország korlátozásának leghango-
sabb támogatója). Összességében kije-
lenthető, hogy az orosz fél ebben a hely-
zetben stratégiai hibát követett el, mivel 
nem vett figyelembe minden lehetőséget. 
Ugyanakkor az alapelképzelés, hogy 
megváltoztassák a játékot, helyes volt, 
csak az eredményesség maradt el. Vi-
szont másik oldalról vizsgálva az is igaz, 
hogy az EU az orosz ellenlépés óta nem 
foganatosított újabb szankciókat, és ezt 
akár tekinthetjük a stratégia sikerének 
is. De azt soha nem fogjuk megtudni, mi 
történt volna, ha az orosz vezetés nem 
vet be szankciókat a nyugati államokkal 
szemben.

A minszki békeszerződés

Az EU más módon is próbált befolyást 
gyakorolni az orosz félre. Ez szeptem-
ber elejére érte el a kívánt eredményt, 
amikor is a nyugati közvetítés hatására a 
felek tűzszünetet kötöttek: ezt nevezzük 
első minszki békének. A békeszerződés 
megkötése után mind az orosz, mind az 
ukrán félnek két választási lehetősége 

volt: megszegni a szerződést vagy betar-
tani azt. Ez négyfajta kimenetelt eredmé-
nyezhet: ahol mindketten betartják; ahol 
mindketten megszegik; és az a kettő, 
ahol az egyik fél megszegi, a másik fél 
pedig betartja a szerződésben foglaltakat. 
E lehetőségek különböző preferencia-
sorrendet szülnek a felek számára, annak 
függvényében, hogy mi a típusuk, vagyis 
hogy mi a céljuk, mit szeretnének elérni 
a szerződés megkötésével.

Az orosz fél esetében három ilyen tí-
pusról beszélhetünk: indítékot szerezni 
a hadsereg bevetésére (I), megszegni a 
szerződést minden áron (M), illetve az 
ukrán fél hibázására játszani (H). Az első 
esetben a legnagyobb kifizetést az érné, 
ha az orosz fél betartaná a szerződés 
pontjait, míg az ukrán megszegné, mert 
akkor már a nemzetközi közvélemény 
előtt is jogosultságot szerezne a köve-
teléseire. A második legjobb lehetőség 
számára, ha mindkét fél megszegné: eb-
ben az esetben is az lenne a kimenetel, 
mint az előzőben, és a saját cselekedeteit 
a szakadárok műveleteivel magyarázhat-
ná, „akik fölött nincs irányítása”. A to-
vábbi sorrendnél tételezzük fel, hogy az 
a lehetőség, amikor mindkét fél betartja a 
minszki békeszerződést, az orosz fél szá-
mára a lehető legrosszabb, mert a jelenle-
gi helyzet állandósulna, pedig ők vannak 
helyzeti előnyben.

A második típus esetében az orosz fél 
mindenképpen meg akarja szegni a bé-
keszerződést, és a tárgyaláson csak azért 
vett részt, hogy együttműködőnek mu-
tatkozzon a nyugati hatalmak előtt, így 
elkerülje a további szankciókat. Ekkor 
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a legjobb kimenetel számára, ha mind-
két fél megszegi a szerződést, mivel így 
csökkenne a felelőssége A második leg-
jobb, ha ők megszegik, míg az ukránok 
betartják, hiszen ezzel jelentős stratégiai 
előnyre tenne szert. A legrosszabb kime-
netel – akárcsak az első cél esetén –, ha 
mindkét fél betartja a szerződés pontjait.

A harmadik típus szerint az oroszok 
célja, hogy az ukrán felet hibára kész-
tessék. Ebben az esetben a preferencia-
sorrend a következő: a legjobb kimenetel, 
ha megszegi a szerződést, de az ukrán fél 
betartja (a már említett stratégiai előny-
szerzés célja teljesül); a második, ha ő 
tartja be, és az ellenfél szegi meg; és mint 
korábban, a legrosszabb, ha mindkét fél 
betartja.

Én úgy vélem, hogy az első típusnak 
van a legnagyobb valószínűsége (50 szá-
zalék), a másik két típusnak azonos esélyt 
adok (25-25 százalék).

Ugyanezt a kérdést az ukrán fél szem-
szögéből is meg kell vizsgálni. Szerintem 
az ukrán vezetés számára is három típus 
adódik. Az első, hogy rendezni akarja 
a sorait (R), mert az éppen alakuló kor-
mányzatnak még nincs megfelelő hát-
térbázisa, és felkészületlenül érte őket 
az orosz offenzíva. Ebben az esetben a 
legjobb kimenetel számára, ha mindkét 
fél betartja a békét; a második legjobb, 
ha csak az orosz fél tartja be, mert ekkor 
lenne ideje rendezni a sorait. A legrosz-
szabb kimenetel pedig, amikor mindkét 
fél megszegi, mert akkor ideje se lenne, 
és még nemzetközi segítségre se szá- még nemzetközi segítségre se szá- nemzetközi segítségre se szá-
míthatna, mivel megszegte a szerződést, 
amit az ő érdekükben kötöttek.

A második típus, ami az ukrán kor-
mányzatot jellemezheti, hogy valami-
lyen nemzetközi katonai beavatkozásra 
játszik (N), vagyis azt szeretné elérni, 
hogy a nyugati hatalmak oldják meg a 
konfliktust. Ebben az esetben a legjobb 
kimenetel számára, ha mindkét fél be-
tartja a békeszerződést; a második, ha ő 
betartja, míg az orosz fél megszegi, így 
kikényszerítve a nemzetközi beavatko-
zást. A legrosszabb kimenetel, ha meg-
szegi a megállapodást, de az orosz fél be-
tartja azt, mivel így esélytelen egy akár 
EU-s, akár NATO-s katonai beavatkozás 
elérése.

A harmadik típus az, hogy az ukrán 
fél arra játszik, hogy a saját erejéből 
oldja meg a konfliktust (S), mert nem 
akarja, hogy az orosz függőség megszű-
nése után egy másik nagyhatalomnak 
legyen az adósa. Ilyen stratégia mel-
lett a legjobb kimenetel számára, ha – a 
már többször említett stratégiai előnyök 
érdekében – ő megszegi a szerződés 
pontjait, míg az orosz fél betartja azokat. 
A legrosszabb kimenetel, ha csak az 
oroszok szegik meg, mert azzal ők jutnak 
előnyhöz. A második legrosszabb, ha 
mindkét fél betartja a megállapodást, 
mert akkor az addigi, számára egyáltalán 
nem kedvező helyzet állandósulna. Ha 
valószínűségeket akarunk rendelni az 
egyes típusokhoz: véleményem szerint 
az első típusé 50, a másik kettőé 25-25 
százalék.

E vélekedések a következő, az összes 
lehetséges típuspár találkozásának a ki-
fizetését megadó mátrixot eredményezik. 
A sorjátékos a maga három típusával az 
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orosz fél, míg az oszlopjátékos az ukrán. 
Az egyes típusok esetén a lehető legjobb 
kimenetelhez rendeljük a négyes kifize-
tést, a másodikhoz a hármast, a harma-
dikhoz a kettest, és a lehető legrosszabb-
hoz az egyest. A korábbiakhoz hasonlóan 
az első szám a sorjátékos, a második az 
oszlopjátékos kifizetése.

Ukrajna

R N S

M B M B M B

Orosz-
ország

I
M 3; 1 2; 2 3; 2 2; 3 3; 3 2; 1

B 4; 3 1; 4 4; 1 1; 4 4; 4 1; 2

M
M 4; 1 3; 2 4; 2 3; 3 4; 3 3; 1

B 2; 3 1; 4 2; 1 1; 4 2; 4 1; 2

H
M 2; 1 4; 2 2; 2 4; 3 2; 3 4; 1

B 3; 3 1; 4 3; 1 1; 4 3; 4 1; 2

Az előbbi mátrixhoz tartozó valószínű-
ségeket, vagyis a korábbi feltevések alap-
ján kialakult egyes típuspárok találkozá-
sának a valószínűségét a következő táblá-
zat mutatja meg. Ebben például a 0,25 azt 
jelenti, hogy annak a valószínűsége, hogy 
egy I típusú orosz fél egy R típusú ukrán 
féllel találkozik, 25 százalék; vagy azé, 
hogy egy N típusú ukrán fél egy M típusú 
orosz féllel találkozik, 6,25 százalék.

Ukrajna
R N S

Orosz-
ország

I 0,25 0,125 0,125

M 0,125 0,0625 0,0625

H 0,125 0,0625 0,0625

Ez egy nem teljes információs játék, 
melyben a felek ismerik a saját kifizetése-
iket, de a másik játékosról csak elképze-
lésük van (hogy milyen típusba tartozik, 
és az egyes típusok esetén hogyan alakul 
a kifizetése). Az ilyen játékok megoldá-
sához Harsányi János modelljét20 kell al-
kalmazni, melynek segítségével megkap-
hatjuk a játék bayesi Nash-egyensúlyát. 
A modell vélekedései és a korábban leve-
zetett kifizetések segítségével felírható a 
játék normál formában. A sorjátékos to-
vábbra is az orosz fél. Az egyes sorokban 
szereplő stratégiai profilok közül például 
az OMBM azt jelenti, hogy az orosz fél M-et 
játszik, ha az első típusba, az I-be tarto-
zik; B-t, ha a második típusba, az M-be 
tartozik; és megint M-et, ha a harmadik 
típusba, a H-ba sorolható be. Vagyis a 
három-három típus miatt mindkét játékos 
nyolcféle stratégia közül választhat, és ez 
alapján 64 különböző kimenetel jöhet lét-
re. A kifizetések esetében továbbra is az 
első szám tartozik a sorjátékoshoz.
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UMMM UMMB UMBM UMBB UBBB UBBM UBMB UBMM

OMMM 3; 1,75 2,9375; 1,25 2,9375; 2 2,875; 1,5 2,75; 2 2,8125; 2,5 2,8125; 1,75 2,875; 2,25

OMMB 3,25; 2 2,9375; 1,5 2,9375; 2,375 2,625; 1,875 2; 2,375 2,3125; 2,875 2,3125; 2 2,625; 2,5

OMBM 2,5; 2 2,4375; 1,5 2,4375; 2,375 2,375; 1,875 2,25; 2,375 2,3125; 2,875 2,3125; 2 2,375; 2,5

OMBB 2,75; 2,25 2,4375; 1,75 2,4375; 2,75 2,125; 2,25 1,5; 2,75 1,8125; 3,25 1,8125; 2,25 2,125; 2,75

OBBB 3,25; 2,75 2,6875; 2,25 2,6875; 3,5 2,125; 3 1; 3,5 1,5625; 3,5 1,5625; 2,75 2,125; 3,25

OBBM 3; 2,5 2,6875; 2 2,6875; 3,125 2,375; 2,25 1,75; 3,125 2,0625; 3,125 2,0625; 2,5 2,375; 3

OBMB 3,75; 2,5 3,1875; 2 3,1875; 3,125 2,625; 2,25 1,5; 3,125 2,0625; 3,125 2,0625; 2,5 2,625; 3

OBMM 3,5; 2,25 3,1875; 1,75 3,1875; 2,75 2,875; 2,25 2,25; 2,75 2,5625; 3,25 2,5625; 2,25 2,875; 2,75

Az egyes kifizetéseket a különböző 
stratégiapárok mellett az alábbi példa 
alapján kaphatjuk meg. Az orosz és az 
ukrán kifizetés az (OMBM; UBMB) stratégia-
pár esetén a következő:
0,25*2+0,125*3+0,125*2+0,125*1+0,0625*2
+0,0625*1+0,125*4+0,0625*2+0,0625*4=2,3125
0,25*2+0,125*4+0,125*2+0,125*2+0,0625*1+
0,0625*2+0,125*1+0,0625*2+0,0625*1=2

A játéknak a dominált stratégiák itera-
tív kiküszöbölése után, a tiszta játékok 
halmazán két Nash-egyensúlya van: egy 
erős, az (OMMM; UBBM), amelyhez a (2,8125; 
2,5) kifizetés tartozik; és egy gyenge, az 
(OBMB; UMBM), (3,1875; 3,125) kifizetéssel. 
Az utóbbi esetben az ukrán fél akár át is 
térhetne vagy az UBBB, vagy az UBBM stra-
tégiára, ám akkor a kifizetése nem len-
ne nagyobb, és az orosz félnek megérné, 
hogy azoktól egyoldalúan eltérjen. A két 
kimenetel közül az (OBMB; UMBM) maga-
sabb kifizetést biztosít mindkét játékos 
számára, vagyis az (OMMM; UBBM)-ről az 
(OBMB; UMBM)-re való áttérés egy Pareto-

hatékony javítást eredményez. Mivel a 
játékosoknak csak ezt a két stratégiát ér-
demes játszaniuk, a játék leszűkíthető a 
következő kifizetési mátrixra, melyben 
mindkét fél már csak az előbb említett 
két stratégiai profil közül választhat:

UMBM UBBM

OMMM 2,9375; 2 2,8125; 2,5

OBMB 3,1875; 3,125 2,0625; 3,125

Ehhez a játékhoz a két kölcsönösen leg-
jobb válasz mellett tartozik még egy har-
madik is, egy kevert egyensúly. Ebben az 
esetben a felek nem a két tiszta stratégia 
egyikét játsszák, hanem valamilyen va-
lószínűségi eloszlás alapján választják 
ki az optimális döntést, oly módon, hogy 
figyelembe veszik a másik döntési lehe-
tőségeit. Ha kiszámoljuk az eloszlásokat, 
azt kapjuk, hogy optimális döntés esetén 
az ukrán félnek a játékok 75 százaléká-
ban UMBM-et, a többi esetben pedig UBBM-
et kell játszania, míg az orosznak minden 
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Minszk után

Az első minszki békeszerződés nem 
hozta el a várva várt békét, bár azt si-
került elérnie, hogy a harcok intenzitá-
sa csökkenjen. Így kevesebben haltak 
meg mindkét oldalon, és civilek is sok-
kal kisebb mértékben estek áldozatául a 
hadműveleteknek. Ez az állapot egészen 
2015 januárjáig tartott, amikor is minden 
korábbinál hevesebb harcok bontakoztak 
ki a szakadárok és az ukrán erők között. 
Ezt nem írhatjuk feltétlenül a békeszer-
ződés számlájára, és nem tulajdoníthat-
juk a szankciók hatásának, mert ez idő 
tájt más dolgok is történtek a világban. 
Mivel nem tekinthetjük a konfliktust egy 
elszigetelt eseménynek, figyelembe kell 
vennünk azt is, hogy ezek az események 
kihatással voltak a felek döntéseire, vi-
selkedésére. Alapvető tény, hogy a konf-
liktust nem az ukrán fél irányítja, nem ő 
szabja meg elsősorban, hogy milyen me-
derben folyjon tovább az. Ráadásul mivel 
mind világgazdasági, mind világpolitikai 
szempontból elenyésző súlyt képvisel, 
kijelenthetjük, hogy a következő esemé-
nyek csak az orosz vezetés döntéseit be-
folyásolták.

Az egyik ilyen esemény az ISIS, az Isz-
lám Állam megerősödése a Közel-Kele-
ten. Ez azért van jelentős hatással az orosz 
külpolitikára, mert az Iszlám Állam sora-
iban rengeteg csecsen harcol, akik több-
ször is figyelmeztették Moszkvát, hogy 
amikor a harcok végeztével hazatérnek, 
tovább folytatják az orosz kormányzattal 
szembeni ellenállásukat. Ezt az orosz ve-
zetés nem engedheti meg, mert a csecsen 

esetben OBMB-t. Ez lesz a játék valódi 
megoldása. Mivel a híradásokból tudjuk, 
hogy az orosz fél megszegte a békeszer-
ződést, kijelenthetjük, hogy ha optimális 
stratégiát választott, amit – racionális já-
tékos lévén – feltételezhetünk róla, akkor 
a kettes típusba tartozik. Ez azt jelenti, 
hogy mindenképpen meg akarja szegni 
az első minszki béke pontjait, csak idő-
húzásra használta fel a tárgyalásokat, to-
vábbá arra, hogy a nyugati hatalmak előtt 
kompromisszumképesnek mutatkozzon. 
Ha ismerjük az egyik fél típusát, és hogy 
melyik játékot játssza, akkor lerövidíthet-
jük egyetlen sorra a játékot:

Ukrajna
R N S

M B M B M B
Orosz-
ország M 4; 1 3; 2 4; 2 3; 3 4; 3 3; 1

Ebben a kifizetési mátrixban már csak 
az oszlopjátékos Ukrajna van döntési 
helyzetben. Kiolvasható, hogy az uk-
rán fél akkor dönt optimálisan, ha R és 
N típus esetén B stratégiát, míg S típus 
esetén M stratégiát játszik, vagyis ideális 
stratégiaprofilja az UBBM. A híradásokból 
azt is tudjuk, hogy nemcsak az orosz, de 
az ukrán vezetés sem tartotta be a szer-
ződést. Ez az ideális stratégia esetén csak 
akkor lehetséges, ha az ukrán típus az S, 
vagyis az ukrán kormányzat saját erőből 
akarja megoldani a konfliktust, mert nem 
akarja, hogy az orosz függőség megszű-
nése után egy másik nagyhatalomnak le-
gyen az alárendeltje.
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lázadók egyébként is rengeteg problémát 
okoznak Moszkva számára. Emellett az 
ISIS fenyegeti Bassár el-Aszad szíriai 
elnök uralmát, mert az ország területé-
nek nagy részét már az uralma alá vonta. 
Egy ennyire feszült politikai helyzetben 
Oroszország nem engedheti meg, hogy 
egy terrorszervezet működésének követ-
keztében a kevés szövetségese egyikét 
elveszítse. De orosz szempontból az ISIS 
fellépésének van egy jelentős pozitív ho-
zadéka: eltereli a világsajtó figyelmét az 
ukrajnai helyzetről, ezáltal nőhet az orosz 
mozgástér.

A másik jelentős esemény, amely ak-
koriban történt, világgazdasági jellegű 
volt: az olaj világpiaci árának nagymér-
tékű esése. Az olajárzuhanás 2014 júniu-
sában kezdődött, és a nyersolaj árszintje 
hónapok alatt a korábbi felére esett. En-
nek egyik fő oka a folyamatosan növek-
vő termelés volt, elsősorban az amerikai 
palaolaj-kitermelés megindulásának kö-
vetkeztében, de közrejátszott az európai 
és ázsiai kereslet csökkenése is. Erre a 
Kőolaj-exportáló Országok Szervezete 
(OPEC) alapvetően a termelés visszafo-
gásával válaszolt volna, de a Perzsa-öböl 
menti országok (Irak, Kuvait, Szaúd-Ará-
bia és az Egyesült Arab Emírségek) köz-
benjárására ez elmaradt. Ezen országok 
úgy vélték, hogy az olaj világpiaci árának 
csökkentésével súlyos csapást lehet mér-
ni az Iszlám Államra, amely így elve-
szítené bevételeinek egy jelentős részét. 
Az ellenlépés elmaradásának másik oka, 
hogy az OPEC-országok így akarják el-
lehetetleníteni az amerikai palaolaj kiter-
melését, amely jóval költségesebb, mint a 

sima kőolajé, így egy alacsonyabb árszint 
mellett egyszerűen nem gazdaságos.

A kőolaj árának esése teljesen más 
szempontból érintette Oroszországot, 
mint az Iszlám Állam tevékenysége. Az 
orosz állam bevételeinek nagy részét a 
kőolaj- és földgázexport teszi ki, így ha 
csökkennek az abból származó bevé-
telei, akkor az adósságszint drasztikus 
emelkedésének elkerülése érdekében 
vissza kell fognia a kiadásokat. Ezt a 
kormányzat részben meg is tette: beje-
lentette a közalkalmazottak fizetésének 
csökkentését, ám lehetséges, hogy ez a 
lépés nem volt elegendő, és szükséges-
sé vált a katonai kiadások csökkentése, 
vagyis az offenzíva elhalasztása. A ki-
eső bevételek mellett az is súlyosbította 
a helyzetet, hogy folytatódott a tőkének 
a még 2014 márciusában, a Standard & 
Poor’s általi leminősítéskor kezdődő ki-
vitele az országból.

A szankciók következtében jelentő-
sen csökkent Oroszország külkereske-
delmi mérlege is, mind az export, mind 
az import oldalán. A csökkenő import 
és a lakosságnak a hiánytól való fé-
lelme miatt felvásárlási láz kezdődött, 
aminek hatására elszabadult az inflá-
ció, amely 2014 decemberére elérte a 
11,4 százalékot. Emellett a dollár/ru-
bel-árfolyam az augusztus eleji 38-as 
szintről december közepére 67-re emel-
kedett. Ekkor avatkozott be az orosz 
jegybank, és emelte meg a kamatlábat 
az addigi 10,5 százalékról 17 százalék-
ra, s ezzel párhuzamosan a rubel védel-
mében folyamatosan ,,égette’’ a deviza-
tartalékát. E hatások miatt a gazdaság 
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növekedés helyett stagnált 2014-ben, és 
az elemzők visszaesést predesztináltak 
2015-re.

Egy ilyen mértékű gazdasági visz-
szaesés, főleg a kormány döntéseinek 
következtében, egy nyugati országban 
nagyfokú, akár tüntetéssorozatokba is 
torkolló elégedetlenséghez vezetett vol-
na. De Oroszország ebben is jelentő-
sen különbözik a nyugati országoktól. 
Teljesen más az emberek mentalitása: a 
visszaesést nem tragédiaként élik meg, 
hanem azt mondják maguknak, hogy a 
helyzet már volt rosszabb is. Emiatt nem 
hallhatunk a híradásokban oroszorszá-
gi tüntetésekről, elégedetlenségekről. 
Ráadásul véleményem szerint az orosz 
gazdaság visszaesése nem lesz tartós: az 
alacsony ár minden olajkitermelő ország-
nak káros, mert általa nemcsak bevéte-
lektől esnek el, hanem a beruházások is 
elmaradnak, így előbb vagy utóbb lépni 
fognak, s ismét emelkedő pályára fog áll-
ni az olajár. Mindemellett a befektetőket 
nem érdekli, hogy egy-egy ország milyen 
külpolitikát folytat, nekik csak az számít, 
hogy a pénzük a lehető legbiztonságo-
sabb, legjövedelmezőbb helyen legyen – 
aminek eléréséhez egy alulértékelt rubel 
teljesen alkalmas lehet. Ezt mutatja az a 
tény, hogy a második minszki béke óta 
a rubel fokozatosan erősödik a dollárral 
szemben. Ezenfelül a szankciók az EU-
nak is ártanak, pedig az a konfliktus nél-
kül is növekedési válságban van, így neki 
is érdeke, hogy a felek egyfajta megegye-
zésre jussanak. Ezt az európai kompro-
misszumkészséget akár ki is használhat-
ja az orosz vezetés.

A nyugati gazdasági hadviselést ab-
ban a tekintetben tekinthetjük sikernek, 
hogy megtörte az orosz gazdasági növe-
kedést. De az oroszok még mindig jelen 
vannak Kelet-Ukrajnában, és semmi sem 
utal arra, hogy ez a helyzet megváltozna. 
Viszont ha sikeresnek tekintjük a nyugati 
politikát, akkor tekinthetjük-e sikertelen-
nek az oroszt? Mint korábban már em-
lítettem, nem ismerjük az orosz célokat. 
Nem tudjuk, hogy Putyinnak mi a célja: 
csak a Krím félsziget elfoglalása és Uk-
rajna instabil állapotban tartása a kelet-
ukrajnai eseményekkel, vagy Kelet-Uk-
rajnát is Oroszországhoz akarja csatolni, 
esetleg egész Ukrajna bekebelezése. Az is 
lehet, hogy csak teszteli a nyugati hatal-
makat, hogy meddig hajlandóak elmenni 
egy konfliktus során. Emiatt a jelenlegi 
helyzetet sem lehet megfelelően értékel-
ni, mivel nem tudhatjuk, hogy az azért 
alakult így, mert az orosz vezetés elérte a 
célját, vagy azért, mert nem tudnak meg-
felelő választ adni a Nyugat lépéseire.

Összefoglalás

Összességében kijelenthetjük, hogy az 
orosz–ukrán konfliktus nem különbözik 
a bevezetőben említett történelmi ese-
ményektől: a főbb döntések leírhatóak 
a játékelméleti eszköztár segítségével. 
A dolgozatban bemutattam, hogy min-
den egyes kimenetel, döntés leírható 
racionális, haszonmaximalizáló játéko-
sok viselkedésének az eredőjeként. Más 
szóval bebizonyítottam, hogy a konflik-
tus nem csupán hataloméhes, agresszív 
felek erőfitogtatása, hanem racionális, 
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előrelátó, és a saját érdekeiket szem előtt 
tartó vezetők döntéseinek a következ-
ménye.

A legelső modellt, amely révén 
Janukovics egykori ukrán elnök dönté-
sét értékeltem, értelmezhetjük úgy, hogy 
Viktor Janukovics csak az ország érdekét 
nézte – szemben azzal az állásponttal, 
hogy ő Putyin embere volt. Ugyanígy ér-
tékelhetjük az orosz vezetés, elsősorban 
Putyin döntéseit: Ukrajna megtámadása, 
a NATO-val való szembeszállás vagy a 
szankciók kivetése csupán világuralmi 
törekvéseinek a része. De a vizsgálódás 
során bemutattam, hogy minden egyes 
esetben logikus választ adott a szemben 
álló fél döntéseire. Viszont e döntéseket 
nem úgy kell értelmezni, hogy Oroszor-
szág egyfajta kényszerpályán mozgott/
mozog a konfliktus során, hanem – mint 
azt az orosz vezetésről szóló részben 
írtam – azok tudatos, előre eltervezett 
lépések következményei. Ide tartozik a 
segélynyújtás, amivel végső lökést adtak 
Janukovics elnök bukásához, lehetővé 
téve a Krím félsziget megszállását. De 
itt említhető a nyugati hatalmak akadá-
lyozása is, mind az ENSZ BT-ben, mind 
a kétes információk terjesztésével. Az 
orosz féllel kapcsolatban feltárt, talán a 
legfontosabb eredménye a dolgozatnak 
az első minszki békeszerződéssel kap-
csolatos vizsgálódásból adódik: az orosz 
fél csak időhúzásra használt mindenfajta 
tárgyalást vagy együttműködést. Ez is 
mutatja, hogy mennyire képes irányí-
tani a vele szemben álló felek döntése-
it, hiszen a tárgyalások ideje alatt se az 
EU, se az USA nem foganatosíthat újabb 

szankciókat, mert együttműködőnek 
mutatkozik, aztán az, hogy mi történik 
a tárgyalóasztalon kívül, már egy másik 
kérdés.

Amelyik fél végig kényszerpályán moz-
gott, vagyis csupán sodródott az árral, az 
a Janukovics elnök bukása után megala-
kult ukrán kormányzat. A költségvetési 
tartalék és a nemzetközi kapcsolatok hi-
ányának következtében nem igazán volt 
választása, döntési lehetősége. Minden 
egyes döntési helyzetből látszik, hogy 
kénytelen a többi fél döntésének aláren-
delni az akaratát, amennyiben pedig saját 
maga próbál cselekedni, az mindig ku-
darcba fullad. Ez leginkább 2014 nyarán 
mutatkozott meg, amikor hatalmas erő-
feszítéseket tett, hogy visszaszerezze az 
elveszített területeket a szakadároktól. 
Mindezek ellenére csak annyi történt, 
hogy Oroszország növelte a katonai ere-
jét Ukrajnán belül, és az ukrán fél máris 
elvesztette a korábban visszafoglalt terü-
leteket. De ugyanezt érte el a folyamatos 
nyugati segítségkéréssel. Mivel a nyugati 
hatalmaknak nem áll érdekükben a fegy-
veres konfliktus felvállalása Oroszor-
szággal (és talán nem is fog), így külső 
segítségre nem sok reményük maradt. 
Emiatt kénytelenek továbbra is szélma-
lomharcot folytatni, amelyből saját erő-
vel sehogy sem tudnak kitörni.

Talán a legérdekesebb a nyugati ha-
talmaknak a konfliktus során tapasztalt 
viselkedése: ők leginkább a kivárásra 
játszottak, gyors és kényelmetlen dön-
tést nem igazán hoztak. Például az uni-
ós szankcióknak valószínűleg minimá-
lis lett volna a hatásuk, ha nem történik 
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utánuk orosz ellenlépés. Ez leginkább a 
megosztottsággal magyarázható. A nyu-
gati blokk nem egységes a beavatkozás 
kérdésében, és a vitákkal leginkább azt 
érik el, hogy időt adnak az orosz félnek. 
A megosztottság annak a következmé-
nye, hogy a világban még mindig a nem-
zetállami érdek az első, ha döntést kell 
hozni. A másik ok – ahogy azt az orosz 
vezetésről szóló részben említettem –, 
hogy a Nyugat jelentős mértékben alábe-
csüli Oroszország képességeit és lehető-
ségeit. Annyira azt hiszik, hogy egy kis 
gazdasági visszaesés majd megroppantja 
Oroszországot, hogy nem látják ennek az 
ellenkezőjét. Putyin személy szerint úgy 
értékeli a szankciókat, hogy azok majd 
lehetőséget teremtenek az orosz mező-
gazdaság növekedésére, ami a 2000-es 
években elmaradt, mert a jelentős föld-
gáz- és kőolajexport miatt olcsóbb volt 
az import, mint az önellátás. Nyugaton 
az emberek annyira hozzászoktak a jó-
léthez, hogy egy visszaesést rögtön ka-
tasztrófaként élnének meg, ezzel szem-
ben Oroszországban teljesen máshogy 
értékelik azt. Számukra egy ilyen mér-
tékű visszaesés csak egy újabb problé-
ma, hiszen túléltek már sokkal nagyobb 
válságokat is, mint például – hogy csak 
a legutóbbiak közül említsek egyet – az 
1998-as orosz államcsődöt.

A Nyugat szempontjából a leghatáso-
sabb az lenne, ha egységesen és határozot-
tan lépnének fel az orosz féllel szemben, 
nem pedig olyan döntésekkel, amelyek 
majd csak idővel fejtik ki a hatásukat. 
A mostani helyzet viszont nem arra enged 
következtetni, hogy ez előbb vagy utóbb 
be következik. Ez a probléma – hogy az 

országok nem képesek az együttműkö-
désre – azonban nem csak az orosz–uk-
rán konfliktussal kapcsolatban tapasztal-
ható. Miatta nem sikerült még megoldani 
például a globális felmelegedés, a ter-
rorizmus, a túlnépesedés vagy a világ-
járványok okozta problémákat. Ahhoz, 
hogy megoldást találjunk minderre, túl 
kellene lépni a nemzetállami célokon, és 
végre nem egy-egy nemzet érdekét néz-
ni, hanem az egész emberiségét.
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