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Bakacsi Gyula

A Bécsi Kongresszus 
Európájának 

gazdasági-hatalmi 
viszonyai a hálózatelmélet

tükrében

A  napóleoni háborúkat lezáró Bécsi Kongresszus 
résztvevői létrehoztak egy olyan egyensúlyi béke
rendszert, amely további 100 

évre stabilizálta Európát. Az ezt kö
vető I. világháború felborította ezt az 
egyensúlyt, ami azóta sem állt helyre.
Tanulmányomban azt az -  elsődlege
sen gazdasági, másodlagosan hatalmi 
természetű -  egyensúlyt próbálom ele
mezni, amely a 16-19. század Európá
ját jellemezte, és választ keresek arra a 
kérdésre is, hogy miért borult fel ez az 
egyensúly.

Gondolatmenetemben támaszko
dom Barabási Albert László hálózat
elméletére, amely talán új megvilágí
tásba helyezheti társadalmi-gazdasági 
jelenségek vizsgálatát, és olyan felis
merésekhez vezethet, amelyeket eddi
gi elméleteinkkel kielégítően nem tud
tunk megmagyarázni.

Az a gondolat talán nem szorul bi
zonyításra, hogy a világgazdasági 
rendszer hálózat termé
szetű. Gazdasági rend
szereink komplex háló
zatok, amely hálózatok 
természetéről és topo
lógiájáról fokozatosan 
fejlődő elméleti megkö
zelítésekre támaszkodva 
gondolkodhatunk. Az 
Erdős-Rényi-féle vélet
len gráfok elméletét Gra- 
novetter „kis világok” 
értelmezése haladta 
meg. A globális társadal
mi-gazdasági rendszerek 
megértéséhez azonban 
Barabási skálafüggetlen 
hálózat-felfogása kí
nál termékeny elméleti 
kapaszkodót. Barabási 
elmélete arra mutat rá, 
hogy a hálózatokban fel
lelhető kapcsolatok gya- 
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koriságát az Erdős-Rényi-, illetve a Granovetter-elmélet 
által feltételezett normális eloszlás helyett valójában a 
hálózatok topológiáját a hatványfüggvény-eloszlás írja le 
(ezt nevezi Barabási skálafüggetlennek). Anélkül, hogy 
ennek a gondolatnak a kifejtésébe és bizonyításába ala
posabban elmélyednénk, itt most csak hipotézisként fo
galmazom meg azt, hogy minél kisebb egy társadalmi 
rendszer, annál valószínűbb, hogy Granovetter (1973) ér
telmezése (a közösségeken belüli erős kapcsolatok mellett 
kiemelt jelentőségűek a közösséget más közösségekhez 
kapcsoló, kifelé irányuló, ún. gyenge kapcsolatok) kielé
gítően jó leírása a kisebb közösségek hálózati szerkeze
tének, azonban a nagy (globális) társadalmi-gazdasági 
rendszerek topológiáját (azaz a hálózaton belüli változá
sok dinamikájától független, invariáns alapszerkezetét) 

már csak a skálafúggetlen modell ké
pes leírni.

Hétköznapi megfogalmazásban a 
skálafüggetlenség azt jelenti, hogy 
ezekben a hálózatokban nagyon sok 
pont jellemezhető kevés számú kap
csolattal, ugyanakkor néhány hálóza
ti szereplő kiemelkedően nagyszámú 
kapcsolattal rendelkezik -  ezeket a 
hálózat központjainak tekintjük. Ba
rabási elméletének az erejét az adja, 
hogy ennek a hálózati topológiának a 
kialakulását gyakorlatilag természeti 
törvénynek tekinti, amely emberi aka
ratoktól, megállapodásoktól függetle
nül jön létre.

„Valahányszor a természet kész egy 
új háló megszövésére -  mivel nem tud
ja elkerülni saját törvényeit -  olyan há
lózatot alkot, melynek alapvető szer
kezeti sajátosságai megegyeznek a 

már korábban megszőtt 
hálók tucatjainak sajá
tosságaival. Az összetett 
hálózatok keletkezését 
uraló törvények ereje a 
magyarázat a skálafüg
getlen topológia min
denhol megfigyelhető 
jelenlétére...” (Barabá
si, 2003, 286. p.).

Barabási könyvében 
-  amelynek jelentősé
gét ma még inkább csak 
sejtjük, mint értjük -  a 
hálózatok skálafügget
len természetének fel
ismerésén túl gazdag 
leírását adja e hálózatok 
strukturális jellemzői
nek is: a növekedés, az 
alkalmassági vonzerő és 

az ezen alapuló népsze
rűségi kapcsolódás, az

Barabási Albert László

A Barabási-féle skálafüggetlen hálózat illusztrálása Barabási Albert László-  
Eric Bonabeau: Scala-free Networks (Scientific American,

2003. május) publikációjából: az USA út- és légiközlekedési hálózata
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alkalmasság alapú verseny, a „gazdag gazdagodik” elv, a 
hálózat robosztus hibakorrekciós képessége, ugyanakkor 
sebezhetősége új értelmezési és elemzési eszközöket kí
nálnak nagy társadalmi-gazdasági rendszereink megérté
séhez.

A skálafüggetlen topológia kérlelhetetlen következmé
nye, hogy a hálózataink nem demokratikusak. Barabási 
éppen a demokratikus véleményszabadság letéteményesé
nek tekintett internet kapcsán jelenti ki: „A vélemények ki
nyilvánításának ez a kivételes szabadsága és a megjelenési 
költségek zuhanásszerű csökkenése együtt a web-et a de
mokrácia tökéletes fórumává teszi, ahol bárkinek a hangja 
azonos eséllyel jut el hozzánk. Legalábbis ezt állítják az al
kotmányjogászok és a csillogó üzleti magazinok. Ha a web 
véletlen hálózat lenne, igazuk is volna. De nem az. A webet 
feltérképező munkánk legérdekesebb eredménye az, hogy 
a demokrácia, a tisztességesség és az 
egyenlősdi teljesen hiányoznak a há
lón” (Barabási, 2003, 81. p.).

Ha a Barabási által felismert tör
vényszerűség igaz, akkor nincs olyan 
emberi választás, amelynek eredmé
nyeként társadalmi-gazdasági rend
szereink ne skálafüggetlen módon 
rendeződnének el, csak az az emberek 
által befolyásolható választás kérdése, 
hogy milyen logika szerint választó
dik ki a kevés számú csomópont.

Barabási alapvetően természeti és 
nem társadalmi rendszerekre bizonyít
ja azok skálafüggetlenségét. Vannak 
ugyan illusztratív példái társadalmi 
rendszerekre (pl. ilyen a web is), elmé
letének társadalomtudományokra való 
alkalmazhatósága mégsem tekinthető 
bizonyítottnak, legföljebb erős hipoté
zisnek. Ha azonban Barabási elmélete 
érvényes társadalmi-gazdasági rend
szerekre is (és szerintem általánosítha
tó), akkor van egy olyan felismert tör- 
vény(szerűség), amelynek a logikáján 
keresztül az eddig ismert gazdasági/ 
történeti jelenségek egy más nézőpont
ból értelmezhetőek!

A társadalmi-gazdasági rendsze
rekre való általánosítás kapcsán ter
mékeny gondolatnak tűnik az, hogy 
ezeket kooperatív (többletérték-te- 
remtésre törekvő) rendszereknek te
kintsük. A hálózat szereplői közötti 
kapcsolatok mozgatórugója az érin
tettek által kiaknázható szinergia 
lehetőségek felismerése és „leme- 
nedzselése”. Ennek a szinergia-me
nedzsmentnek azonban kritikus té
nyezője a megteremtett érték fölötti 
osztozkodás is.

Tanulmányomban kísérletet teszek 
arra, hogy ismert tudományos-kutatási

eredményeket, felismeréseket beillesztve a skálafüggetlen 
hálózatok fogalmi keretrendszerébe rámutassak arra, hogy 
azok nem mondanak ellent ennek a hálózatértelmezésnek. 
Amellett fogok érvelni, hogy a Barabási által a hálóza
tokra érvényesnek tekintett jellemzők (skálafüggetlenség, 
növekedés, népszerűségi kapcsolódás, alkalmasság alapú 
verseny, hibakorrekció és sebezhetőség, a gazdag gazda
godik) igazak a gazdasági hálózatokra (nagy gazdasági 
rendszerekre) is.

Tanulmányom hipotéziseket fogalmaz meg az egyes 
hálózati paradigma mintázatokra jellemző eltérő alkal
massági tényezőkre, illetve a hálózat tagjai közötti ko
operatív mintázatokra. Ilyen hipotézisként fogalmazható 
meg az, hogy a hálózati csomópontok kiemelkedésének 
és fennmaradásának lényeges alkalmassági tényezője a 
szinergia-menedzsment képesség és a teremtett többletér-

A The Histomap részletei: az első és az utolsó évszázadok
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Korszak (-tól -ig) Hossza (év) Hatalmak száma Domináns hatalom Legfőbb rivális hatalmak
BC 2000 BC 1200 800 8-12 Egyiptom Kréta
BC 1200 BC 600 600 11-13 Asszíria Babilón, Hellasz

BC 600
BC 250 350 9-13 Hellasz Perzsia

BC 250 AD 400 650 6-10 Római
AD 400 AD 600 200 8-12 Tatár-mongol Bizánci
AD 600 AD 1000 400 8-13 Bizánci Arab-muszlim, Frank
AD 1000 AD 1150 150 16-20 Német-római Pápaság, Szeldzsuk-török
AD 1150 AD 1400 250 22-23 Mongol Ottomán-török

AD 1400 AD 1600 200 17-21 Ottomán-török
AD 1600 AD 1900 300 19-21 Nagy-Britannia Franciaország, Ausztria, Németország, Oroszország
AD 1900 26 USA Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Japán

A világ hatalmi struktúrái Kr. e. 2000-től napjainkig (forrás: Sparks, 1931)

ték méltányos elosztása a többletértéket létrehozó hálózati 
szereplők között.

A skálafüggetlenség érvényessége valamiféle bizonyí
tékának tekinthetjük azt a tényt, hogy a történelem folya
mán -  jóllehet hatalmak emelkedtek föl, majd süllyedtek 
vissza a jelentéktelenségbe -  a világ mindenkori hatalmi 
struktúrája kevés központú volt.

Ezt vizuálisan is ékesen bizonyítja a Rand McNally ál
tal 1931-ben publikált 1,5 méter hosszú történelmi „tér
kép” (The Histomap), amely 50 éves idősávokra osztva 
tekinti át 4000 év történelmének mindenkori nagyhatal
mait -  államokat, nemzeteket, birodalmakat -  azok relatív 
hatalmi súlya szerint (Sparks, 1931). Ennek az impozáns 
leporellónak figyelemre méltó tanulsága az, hogy a törté
nelmi időfolyamból tetszőleges időszakot kiemelve nem 
kevesebb, mint 8 és nem több, mint 26 olyan hatalom lé
tezett, amelyek akkor kontrolljuk alatt tartották a világot 
(lásd a fenti táblázatot). Nehéz lenne ezt nem skálafügget
len mintázatként azonosítani!

Ragadjuk ki most az időfolyamból azt a korszakot (16
19. század), amelynek az európai egyensúlyokat helyre
állító Bécsi Kongresszus is a része volt.

E korszak globális társadalmi-gazdasági hálóza
ti csomópontjainak alkalmassági vonzerejét vizsgál
va négy (gazdaság)történészek által felismert és alá
támasztott változást emelek be elemzésembe. Ezek a 
változások a szereplők közötti viszonyokban, illetve a 
gondolkodásmódjukban (értékrendjükben, kultúrájuk
ban) jelentkeztek:
-  a 16. századtól Ázsiából Európába került a világ gazda

sági-hatalmi centruma;
-  Európán belül az angolszász/protestáns tradíció nyert 

teret a latin/katolikus tradícióval szemben;
-  az európai gazdasági tér világgazdasággá vált;
-  a vesztfáliai békével kezdődően új hatalmi egyensúlyi 

rendszer alakult ki.

Vegyük ezeket sorra!

A 16. századtól Ázsiából Európába 
került a világ gazdasági-hatalmi 
centruma
Niall Ferguson Civilizáció című, nagyívű történelmi mű
vében mutat rá arra, hogy a 16. századot megelőzően mind 
gazdasági, mind hatalmi-katonai szempontból a Kelet bi
rodalmai uralták a(z akkor ismert) világot. A 16. századtól 
ugyanakkor Európa vette át ezt a szerepet a maga tagolt, 
egymással is versengő államaival.

Vegyük észre, hogy a centrum eltolódása egyben szi
nergia-menedzselési szempontból is markáns mintázat
váltást jelent:
-  a keleti birodalmak egyértelműen felülről vezérelt szi

nergia-menedzsmentet valósítottak meg, amelynek tár
sadalomfilozófiai alapjait, hatalmi struktúráját és legiti
mációját legjobban talán Hobbes Leviathan című műve 
írja le (1651, magyar nyelven: 1970);

-  az Európában kiemelkedő szinergiamintázat már ki- 
bontakozóan mellérendelt -  még ha az egymással ver
sengő hatalmak a maguk érdekkörén belül a top-down 
szinergia-menedzsmentet követték továbbra is.

Ferguson hat olyan -  általa „killing application”-öknek 
nevezett -  tényezőre mutat rá, amelyek Európát hozzá
segítették a „hatalomátvételhez”: Verseny, Tudomány, 
Tulajdonjogok, Orvostudomány (vagyis az egészségügy), 
Fogyasztás és Munka(erkölcs) (Ferguson, 2011).

Európán belül az angolszász/protestáns 
tradíció nyer teret a latin/katolikus 
tradícióval szemben
Párhuzamosan a fergusoni felismeréssel (Európa válik 
centrummá Ázsia helyett) egy másik meghatározó hang
súlyeltolódás is megfigyelhető, nevezetesen hogy Euró
pában a protestáns etika nyer teret a katolikus tradícióval 
szemben! Max Weber elemzi sokoldalúan a protestáns 
hivatásetikának a kapitalista gazdasági rendszer kialaku
lásában játszott fontos szerepét (Weber, 1982). Itt azon-
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ban nem egyszerűen a kapitalizmus kibontakozásáról van 
szó: a legyőzhetetlen nagy Spanyol Armada 1588-ban be
következett pusztulásával elkezdődik a latin-mediterrán 
dominancia erodálódása, a kor szuperhatalmának, Spa
nyolországnak a fokozatos hanyatlása, és ezzel szemben 
a protestáns angol, illetve holland térnyerés. Ennek világ
gazdasági szempontból talán legmarkánsabban megragad
ható következménye az, hogy a 15. században elkezdődő 
spanyol-portugál gyarmatosítás (Dél- és Közép-Ameri- 
ka) a 16. századra kifullad, és a 17. századtól kibontakozó 
második nagy kolonializációs hullám (Észak-Amerika, 
Ázsia, Afrika, Óceánia) nyertesei Nagy-Britannia és Hol
landia.

Az európai gazdasági tér 
világgazdasággá válik
Immanuel Wallerstein A modern világgazdasági rendszer 
kialakulása című, szemléletformáló jelentőségű gazda
ságtörténeti munkájában mutat rá arra, hogy ugyanerre 
az időre (15-16. század fordulója) tehető az új gazdasá
gi világrend (amelyet először nevez világgazdaságnak) 
felemelkedése. Más, új módon kapcsolja össze -  egyben 
egymásra utalttá is téve -  a nagy gazdasági hálózat sze
replőit, alapjaiban változtatva meg kapcsolatuk jellegét és 
dinamikáját: innen számítható a nemzetállamok felemel
kedésének és versengésének korszaka.

„A XV század végén -  a XVI. század elején létrejött 
az úgynevezett európai világgazdaság. Nem birodalom 
volt, mégis olyan hatalmas kiterjedésű, akár egy nagy bi
rodalom, magán viselte annak néhány jegyét. De külön
bözött tőle, és új volt. A társadalmi rendszereknek a világ 
előtt addig nemigen ismert fajtáját képviselte; ez a mo
dern világrendszer megkülönböztető jegye. Gazdasági és 
nem politikai entitás, szemben a birodalmakkal, városál
lamokkal és nemzetállamokkal. Valójában keretein belül 
pontosan birodalmakat, városállamokat és kialakulóban 
lévő „nemzetállamokat” ölel fel (nehéz lenne határokról 
beszélni). „Világ”-rendszerről van szó, nem azért, mert 
az egész világot felöleli, hanem mert nagyobb, mint bár
melyik jogilag meghatározott politikai egység. És „világ
gazdaságról”, mivel a rendszer részei között az alapvető 
kapcsolat gazdasági, jóllehet azt bizonyos mértékig kul
turális kapcsolatok és végső fokon politikai és szövetségi 
rendszerek is erősítették” (Wallerstein, 1983, 27. p.).

Ennek a korszaknak az államai már központi szere
pet játszottak a gazdasági életben: a komparatív előnyök 
mentén kialakuló kereskedelem irányítói, exporttöbbletre 
való törekvéssel, aktív állami szerepvállalással, védővá
mokkal, a hazai ipar kölcsönökkel történő támogatásával 
(Smith, 1992; Ricardo, 1991).

Ezek az egymással versengő nemzetállamok ugyan
akkor saját belső hatalmi struktúrájukat tekintve abszo
lút monarchiákká fejlődtek (etatizmus). Hatalmas és erős 
fizetett állami bürokráciát, hivatali rendszert és fizetett 
zsoldoshadsereget építettek ki -  ezek fenntartása egyfelől 
hatalmas pénzeket emésztett föl, másfelől maguk is ko
moly fogyasztóként, a gazdaság felpörgetőiként jelentkez-

tek (Wallerstein, 1983, 250-270. p.). Amint azt Braudel 
(1996) megállapítja: a felemelkedő nemzetállamok a kor
szak legjelentősebb vállalkozóivá lettek.

A Barabási-féle hálózatelmélettel összekapcsolva meg
állapíthatjuk, hogy a Bécsi Kongresszus felé haladó, egy
ben „európai világgazdaságként” megerősödő kontinens 
társadalmi-gazdasági hálózatában a kontrollt gyakorló 
csomópontok (kulcsszereplők) a nemzetállamok (ezek 
egy része egyben birodalom is): Anglia, Ausztria, Fran
ciaország, Hollandia, Németország (a korszak elején még 
Német-római Birodalom), Oroszország, Portugália, Spa
nyolország, Svédország és a kontinens délkeleti területeit 
kontrolláló, ám már hanyatló Oszmán-török Birodalom.

Új hatalmi egyensúlyi rendszer
Az új gazdasági rendbe integrálódó, felemelkedő nemzet
államok egymás közötti viszonyainak egyensúlyait -  mint 
arra Kissinger (1998) rámutat -  két alapvető elv szabá
lyozta: az állam-raison (Raison d’état) és a hatalmi erő
egyensúly elmélete. „...Európa felemelkedő államainak 
olyan eszmerendszerre volt szükségük, amellyel... rendet 
teremthettek kapcsolataik között. Ezt az eszmerendszert 
a raison d’état és a hatalmi erőegyensúly elméletében ta
lálták meg. E két elgondolás összefüggésben áll egymás
sal. A raison d’état szerint egy állam jóléte minden olyan 
eszközt igazol, amely ezt a célt előmozdítja; vagyis a kö
zépkor egyetemes erkölcsi normáit felváltotta a nemzeti 
érdek. Az egyetemes monarchia iránti nosztalgia helyébe a 
hatalmi erőegyensúly lépett, amely azzal kecsegtetett, hogy 
minden állam, miközben saját önző érdekeit próbálja kielé
gíteni, valamilyen módon hozzájárul a többi állam bizton
ságához és fejlődéséhez is” (Kissinger, 1998, 49. p.).

Ezek az elvek két tekintetben is éles változást jelente
nek a megelőző (és meghaladni kívánt) hatalmi viszony
rendszerhez képest.

Egyfelől a (Max Weber-i értelemben vett) értékracio
nalitást felváltotta a célracionalitás. „A célracionalitás ese
tében ugyanis a cselekvő egyszerre számol racionálisan a 
célokkal és eszközökkel. A Zweckrationalitütet egyébkent 
leegyszerűsítő »instrumentális« racionalitásnak fordítani, 
hiszen így túlhangsúlyozzuk az eszközök, s nem értékel
jük kellőképpen a célok mérlegelését. Az értékracionalitás 
viszont kevésbé racionális, mivel ebben az esetben a cse
lekvő csak a célokat határozza meg racionálisan, de nem 
mérlegeli racionálisan az eszközöket” (Szelényi, 2014, 
1397. p.). Az átrendeződő európai hatalmi erőtérben az 
értékracionalitást II. (Habsburg) Ferdinánd, a Német-ró
mai Birodalom császára („Jaj annak a királynak, aki nem 
hallgat Isten szavára, amely arra szólítja fel, hogy leszá
moljon az eretnekekkel. Nem magatokért, hanem Istenért 
kell háborúznotok”), a célracionalitást Richelieu bíboros, 
Franciaország első minisztere („Az ember halhatatlan, 
mert üdvözülése nem evilági.... Az állam nem halhatat
lan, vagy most üdvözül, vagy soha”) képviseli (Kissinger, 
1998, 49-52. p.).

Másfelől az értékracionalitás egyértelműen versengő 
logikájával szemben („erőteljesen törekszem saját célom
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elérésére, és nem vagyok tekintettel a másik céljára” -  Ba- 
kacsi, 2015a, 277. p.) a hatalmi erőegyensúly elvének 
bekapcsolása a képletbe már együttműködő (kooperatív) 
elem („elfogadjuk a másik fél érdekeit, miközben érvényt 
kívánunk szerezni saját érdekeinknek is. Készek vagyunk 
aktívan együttműködni a másik fél érdekének minél jobb 
teljesülésében, és ezt várjuk a másik féltől is” -  uo.). 
A kettő együttes érvényesülését nevezzük Brandenburg- 
Malebuff (1998) nyomán versengő együttműködésnek 
(ko-opeticiónak).

Ennek a korszaknak a háborúit áttekintve kaphatunk 
egy benyomást a nemzeti érdeket előtérbe helyező, ugyan
akkor veszélyesen felemelkedő hatalmak ellen összeszer
veződő szövetségek kialakulásának és felbomlásának a 
dinamikájáról. A vallásháborúnak induló harmincéves 
háborúban a katolikus Franciaország (és katolikus bíbo
rosa) a protestánsok oldalára állva igyekszik megakadá
lyozni az -  amúgy ugyancsak katolikus -  Német-római 
Birodalom (és Habsburg császára) megerősödését. A har
mincéves háborút lezáró vesztfáliai béke egy új európai 
hatalmi mintázattal zárul, világosan bizonyítva, hogy 
a két elv (raison d’état és hatalmi erőegyensúly) együt
tes alkalmazása valamiféle új alkalmassági vonzerőként 
jelentkezik: Európa hatalmi hálózatának átrendeződése 
idején korábban eredményes hálózati csomópontokkal 
(Német-római Birodalom) szemben új csomópontok meg- 
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erősödését (Franciaország) eredményezik. Ebben a meg
haladott értékracionális stratégiáját követő Ferdinándnak 
lényegében nem volt esélye a hatalmi hálózatot az új lo
gika szerint építő Richelieu-vel (majd utódjával, Maza- 
rinnel) szemben: az Elzászt megnyerő, s Metz és Verdun 
birtoklásában megerősített Franciaország új erőre kap, a 
függetlenedő Holland Egyesült Tartományokat és Svájcot 
elveszítő Német-római Birodalom meggyengül, mi több, 
Franciaország szövetségesei is területeket nyernek.

Az új alkalmassági vonzerő sikerességét mi sem bizo- 
nyitja jobban, mint a III. (Orániai) Vilmos által az immár 
fenyegetően megerősödő katolikus francia dominancia el
len megszervezett Nagy Szövetség (a szövetkezők: a refor
mátus Svédország és Holland Köztársaság, valamint a ka
tolikus Spanyolország, Ausztria, Savoya és Szászország); 
ez Európa történetének egyetlen hatalom ellen valaha is 
megszervezett legnagyobb koalíciója. William Pitt angol 
miniszterelnök ugyanezen alkalmassági vonzerő logikája 
szerint szövetkezik I. Sándor ortodox orosz cárral Napóleon 
Franciaországa ellen: birodalma békéje és hatalmi pozíciója 
előbbre való Európa politikai vagy társadalmi reformjánál.

Ha ehhez még továbbgondoljuk az osztrák örökösödési 
háború (1740-1748) vagy a hétéves háború (1756-1763) 
újra és újra rendeződő szövetségi rendszereit, akkor láthat
juk be azt, hogy a raison d’état és a hatalmi erőegyensúly 
elveit követő célracionális gondolkodásmód a 18. század



végére dominálja az európai hatalmak kapcsolati hálójá
nak egyensúlyait.

„Ez a nemzetközi rend, amelyet minden addigi és azóta 
létrehozott rendnél kifejezettebben a hatalmi egyensúly 
nevében alkottak, paradox módon a legkevésbé támaszko
dott fennmaradása érdekében az erő alkalmazására. A ki
vételes helyzet részben azért alakulhatott ki, mert olyan 
jól tervezték meg az egyensúlyt, hogy csak túlságosan 
nagy erőfeszítés árán lehetett volna felborítani” (Kissin- 
ger, 1998, 70. p.).

A Bécsi Kongresszus a napóleoni háborúk által felborí
tott európai egyensúlyt állítja helyre, és stabilizálja továb
bi 100 évre a kontinenst: az 1853—1856-os krími háborúig 
nincs háború a nagyhatalmak között, legföljebb a forra
dalmak leverésében segítik ki egymást.

Fordítsuk tekintetünket a korszak végére, és tegyük fel 
a kérdést: mi változott meg a 16-19. századot jellemző ha
talmi egyensúlyi állapotot követően? Vagy a Barabási-féle 
logika alapján úgy is kérdezhetnék: mi az az alkalmassági 
vonzerő, ami felváltja (elsöpri) a raison d’état/hatalmi erő
egyensúly képletet?

Három lényeges változást vélelmezek:
Kissinger mutat rá arra, hogy a raison d’état marad 

ugyan, de egy sokkal egyértelműbb (egyszersmind versen- 
gőbb) formában: a Bismarck által vallott és követett Real- 
politik egyértelműen az erő alkalmazására épül, ez a nem
zeti érdek érvényesítésének egy radikálisan más módja.

A kulcshatalmak ugyanakkor elvetik a hatalmi erő
egyensúly elvét -  nemzeti/(faji) és/vagy ideológiai felsőbb
rendűségüket hangsúlyozó totalitárius államok lépnek az 
egyensúlyt kereső hatalmak helyébe (Gellately, 2005).

A kibontakozó új történelmi korszakban új szereplők 
jelennek meg az államok közötti erőtérben: a (nemzetálla
mokkal versengő, önmagukat a nemzeti jogrendszerektől 
egyre inkább függetlenítő és később a nemzetállamokkal 
vetekedő gazdasági hatalmi erőt koncentráló (multinacio
nális) vállalatok.

A Realpolitik és a totalitárius állam kombinációja mint 
új felemelkedő alkalmassági vonzerő egyértelműen ver
sengő mintázat: nem egyensúlyra törekszik, és konfliktus
stratégia nézőpontjából lényegében „dupla vagy semmi” 
játéknak tekinthető.

Ebben a képletben a háborús konfliktusokat lezáró 
béke szándékát tekintve nem kiegyensúlyozó -  mint a Bé
csi Kongresszus és az azt követő (második) párizsi béke 
volt - , hanem inkább „a győztes mindent visz” logikáját 
követik. Az I. világháborút lezáró párizsi békerendszer 
nem egyensúlyi rendezés, és ennek egyenes következmé
nyeként vezet el a II. világháborúhoz, amelyben a meg
sarcolt vesztesek ádáz igyekezettel törekszenek annak 
visszanyerésére, amit elvesztettek, sőt -  ahogy az inga 
ellentétes irányban kileng -  immár maguknak megkapa
rintani új pozíciókat.

A II. világháború utáni békerendszer megint csak nem 
egyensúlyi. Követik ugyan kooperatív elemek (Mar- 
shall-terv), de a kibontakozó hidegháború logikája nyíl
tan és vállaltan versengő, ami egyenes úton vezetett el a 
fegyverkezési verseny és a kétpólusú hatalmi világrend 
kialakulásához.

A (multinacionális) vállalatok megjelenése a hatal
mi képletben az egyetlen olyan elem, amelyre akár úgy 
is tekinthetnénk, hogy a mellérendelt piaci erők versenye 
majd elvezet egy más logikájú egyensúlyi képlethez.

Itt is tapasztalhatunk biztató elemeket: az egymással 
piaci versenyben álló vállalatok közötti stratégiaszövetsé
gek például egyértelműen ko-opetitív mintázatnak tekint
hetők.

Ennél azonban erőteljesebb hatás az értéklánc mentén 
az erős alkupozíció kiépítésére és alkalmazására alapozó 
értékelsajátítás: „A szervezetközi kapcsolatok döntő több
sége vagy beszállítói vagy vevői oldalon keletkezik, ezek
ben a kapcsolatokban -  Porter öt erő elméletének (2008) 
logikáját követve -  a szervezetnek lehet erős vagy gyenge 
az alkupozíciója. Amennyiben az alkupozíció erős, a szer
vezet az értéklánc más szereplői által teremtett értékből is 
kihasít magának, ha azonban az alkupozíció gyenge, az 
általa teremtett érték egy részét az értéklánc más szerep
lői sajátítják el. Vegyük észre: a szervezetközi értéklánc
ban csak a végfogyasztónál keletkezik az elosztható érték 
(C2B), az értéklánc szereplői alkupozíciójukkal súlyozva 
csak ezt oszthatják el egymás között (B2B). Ez esetben a 
szervezetközi osztozkodás zéróösszegű (nyer/veszít jelle
gű)” (Bakacsi, 2015b, 47. p.).

Az erős alkupozíció (erő) következetes alkalmazása 
iparági koncentrációhoz vezet („a nagy hal megeszi a kis 
halat”). Bruce Henderson, a Boston Consulting Group 
alapítója híres sejtésében már 1976-ban megfogalmazta: 
„Egy letisztult versenypiacon soha sincs több, mint három 
jelentős versenytárs, amelyek közül a legnagyobbnak a 
piaci részesedése nem nagyobb, mint a legkisebb négy
szerese” (Henderson, 1976, 1. p.).

Vegyük észre: a Henderson által vizionált koncentrált 
iparági szerkezet is skálafüggetlen mintázat, ahol a szer
vezetközi kapcsolati háló csomópontjai az erős alkupozí
ciójukat -  mint alkalmassági vonzerőt -  latba vetni képes 
oligopóliumok!

Amit Henderson megsejtett, azt Sheth és Sisodia (2002) 
bizonyítja: 200 érett piac (industry) teljes körű matemati
kai-statisztikai vizsgálatán alapuló empirikus kutatásuk 
lényegében igazolja a három nagy, teljes termékvonalas 
generalista oligopólium kiemelkedését -  függetlenül attól, 
hogy az adott piac nemzeti/lokális, transznacionális vagy 
globális: ez a mintázat mindegyikben előáll. Külön érde
kes annak a folyamatnak a bemutatása, amelynek ered
ményeként a nemzeti/lokális piacok a transznacionális, 
utóbbiak pedig a globális piacokba tagozódnak be, ahol 
az előző léptékű piac csomóponti szereplői már vagy csak 
mint termék-piac specialisták maradhatnak fönn (azaz el
vesztik csomóponti szerepüket), vagy felvásárolják őket 
(Merger & Acquisition) a nagyobb léptékű piac csomó
ponti (oligopol) szereplői (Sheth-Sisodia, 2002).

A skálafüggetlen mintázat felismerhetősége mellett 
Coghlan és MacKenzie (2011) 1318 olyan transznacio
nális vállalatot azonosít (név szerint is felsorolva a leg
nagyobb 50-et), amelyek álláspontjuk szerint a világ
gazdaság magját alkotják -  Barabási fogalomrendszerét 
követve ezek a skálafüggetlen vállalatközi kapcsolati háló 
csomópontjai.

________ Jog
löíténeti szemle'—/
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