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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. Évkezdő számunkban kivételesen intézetünk öt kutatója kereste a választ 
a következő kérdésre: „Mi várható 2018-ban az Európán kívüli régiókban és a világ-
politikában?”

Nagy SáNdor gyula

Latin-Amerikában már több mint két éve elindult egy konzervatív fordulat, mely-
nek a két leghangsúlyosabb mérföldköve a munkáspárti brazil elnök asszony, 
Dilma Rousseff bukása és az új argentin elnök, Mauricio Macri hivatalba 

lépése volt. 2017-ben Ecuador és Chile is „jobbra tolódott”: az új ecuadori elnök 
szocialista ugyan, de nem chavezista, a decemberi chilei elnökválasztás pedig a 
konzervatívok jelentős győzelmét hozta. 2018-ban tisztújítás várható Kubában, 
valamint Mexikóban, Brazíliában, Kolumbiában, Costa Ricában és Paraguayban is 
elnök- (és részben törvényhozási) választásokat fognak tartani, ugyanakkor a 2018 
végén esedékes venezuelai elnökválasztás megszervezése még finom szólva is bi-
zonytalan.

A kubai (kommunista párti) tisztújítás során nem várható sok meglepetés. A Raúl 
Castro elnök által kijelölt utód személye (Miguel Díaz-Canel) évek óta ismert. Azon-
ban az a tény, hogy nem „egy Castro” fogja irányítani az országot, már önmagában 
is bizonytalansági tényező. Kérdés, hogy Díaz-Canel egy átmeneti időszak szür-
ke figurája lesz-e, vagy egy „kubai Teng Hsziao-ping”, aki átvezeti a kommunista 
szigetországot egy kínai/vietnami mintájú, irányított kapitalizmusba. Az érdekviszo-
nyok jelenlegi állása szerint – de legalábbis Raúl Castro haláláig – nem várható 
komolyabb változás Kuba gazdasági vagy politikai berendezkedésében.

Venezuelában, sajnos, nem javulnak a gazdasági kilátások (hacsak a venezu-
elai kriptovaluta bevezetését nem találja valaki annak), azonban Nicolás Maduro 
politikai helyzete, úgy tűnik, stabilizálódott. Ősszel véget értek a mindennapos 
tüntetések. Maduro jó taktikával „szalámizta fel” az ellenzéki összefogást a 2017 
végi regionális választásokon, amely így most (újból) saját magával van elfoglalva, 
továbbá azzal, hogy az esetleges idei elnökválasztáson ki legyen a közös elnök-
jelöltjük. Maduro – számára szerencsés esetben – 2018-ban stabilizálni tudja a 
hatalmát, és az ország berendezkedése egy kubai típusú „népi demokrácia” irányá-
ba indulhat el, ami akár egy új alkotmányban is formát önthet a következő években.

A kontinens jövőjét idén jelentősen befolyásolhatja a mexikói és a brazil elnök-
választás. Mexikóban a most kormányzó Intézményes Forradalmi Párt (Partido 
Revolucionario Institucional, PRI) jelöltje, José Antonio Meade Kuribreña kevés 
eséllyel indul neki a kampánynak. A befutónak tűnő jelöltnek, Andrés Manuel 
López Obradornak (közkeletű rövidítésben: AMLO) populista baloldali a programja, 

http://hvg.hu/vilag/20160831_dilma _rousseff_brazilia_levaltas_impeachment_michel_temer_szenatus_valsag_korrupcio
http://hvg.hu/hetilap.kontur/201549_mauricio_macri_focikedvelo_argentin_elnok
http://hvg.hu/hetilap.kontur/201549_mauricio_macri_focikedvelo_argentin_elnok
https://www.reuters.com/article/us-cuba-castro-diaz-canel/after-castros-death-attention-turns-to-cubas-heir-apparent-idUSKBN13P0FC
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy/enter-the-petro-venezuela-to-launch-oil-backed-cryptocurrency-idUSKBN1DX0SQ
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy/enter-the-petro-venezuela-to-launch-oil-backed-cryptocurrency-idUSKBN1DX0SQ
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/11/27/mexico-is-a-democracy-but-the-ghosts-of-one-party-rule-live-on/?utm_term=.fa28f8018bbe
https://www.reuters.com/article/us-brazil-election-poll/brazils-lula-bolsonaro-well-positioned-for-2018-elections-poll-idUSKBN1CY0TF
https://www.reuters.com/article/us-brazil-election-poll/brazils-lula-bolsonaro-well-positioned-for-2018-elections-poll-idUSKBN1CY0TF
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és Donald Trump stílusát másolva jelentette be az indulási szándékát még 2017 
elején. Megválasztása akár komoly változást is eredményezhet Mexikó gazda-
ság- vagy (bel)biztonságpolitikájában és az Amerikai Egyesült Államokkal meglévő 
hűvös viszonyban.

Brazíliában jelenleg teljes a potenciális jelöltek körüli káosz. Biztosnak csak 
az tűnik, hogy a jelenlegi (5 százalék körüli támogatottsággal rendelkező) elnök, 
Michel Temer nem indul a választáson – annak ellenére sem, hogy közel három évi 
gazdasági válság után tavaly volt először növekedés (0,7 százalék) az országban. 
A potenciális (ön)jelöltek közé tartozik a korábbi elnök, Luiz Inácio Lula da Silva, va-
lamint João Doria, aki sikeres üzletemberből lett São Paulo polgármestere. Vérmes 
reményekkel vág neki a választásoknak a Zöld Párt (Partido Verde, PV) színeiben 
a 2014-es választásokon 21 százalékos eredménnyel a harmadik helyen végzett 
Marina Silva, aki decemberben jelentette be az indulási szándékát.

Az ország békéje szempontjából döntő fontosságú – mondhatni: történelmi – 
elnökválasztás előtt áll Kolumbia is. Juan Manuel Santos a nyolcéves elnöksége 
alatt a legfőbb lázadó, illetve gerillaszervezettel (még a Kolumbia Fegyveres Erőivel 
[Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC] is) meg tudott állapodni a 
tartós fegyverletételről és a békéről. Azonban e megállapodások végrehajtása fogja 
eldönteni a béke tartósságát. Az utóbbi hónapokban érkező hírek azt mutatják, hogy 
a kormány a legjobb szándéka ellenére sem tud mindig megfelelni a várakozások-
nak és a saját vállalásainak, ezért több régi FARC-gerilla újból fegyvert fogott és 
bevonult a dzsungelbe, hogy csatlakozzon a még meglévő szervezetek egyikéhez. 
Amennyiben olyan elnök és kormány kerül hatalomra, amelyből még a jó szándék 
is hiányzik, az könnyen a békemegállapodás végét is jelentheti, ami pedig egy újabb 
fegyveres konfliktus kirobbanásával is járhat. Az ország helyzetét nem segíti a ve-
nezuelai konfliktus – és az onnan érkező menekültek milliói – sem.

Szalai Máté

Bár fordulópontot nem, de komoly változásokat hozhat a Közel-Keleten a 2018-
as év. A régió évtizedek óta instabilnak tekinthető, rendszerszintű változást 
a 2003-as iraki beavatkozás, valamint a 2011-ben indult, „arab tavasznak” 

nevezett eseménysorozat óta nem láttunk, és idén sem várhatunk.
A jelenlegi legfontosabb területeken, úgy tűnik, az igazán fontos mérföldkö-

veket nem a várható 2018-as események jelentik, mert azok már bekövetkeztek 
tavaly vagy a korábbi években. Igaz ez a régió polgárháborúira is. Líbiában a gyen-
ge „nemzeti egyetértés kormányának” a létrehozása és a vele szemben álló Khalifa 
Haftar felemelkedése, Szíriában a 2016 végi aleppói csata és az asztanai folyamat 
beindulása, Jemenben pedig a húszi lázadók és a volt elnök, Ali Abdallah Száleh 
közötti szakítás (és az utóbbi halála) egyaránt alapvetően alakította át a konfliktu-
sok dinamikáját. Eközben Szaúd-Arábiában belső hatalmi átalakulás zajlik, amely 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/16/colombia-peace-process-farc-rebels-hand-in-weapons
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/16/colombia-peace-process-farc-rebels-hand-in-weapons
https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2016-09-06/coming-fall-libyas-gna
https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2016-09-06/coming-fall-libyas-gna
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-haftar/haftar-says-force-remains-option-in-libya-but-political-solution-best-idUSKCN1C41C4
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-haftar/haftar-says-force-remains-option-in-libya-but-political-solution-best-idUSKCN1C41C4
http://kki.hu/assets/upload/08_KKI-elemzes_SYR_Szalai-Wagner_20170405.pdf
http://kki.hu/assets/upload/08_KKI-elemzes_SYR_Szalai-Wagner_20170405.pdf
http://edition.cnn.com/2017/12/04/middleeast/yemen-former-president-ali-abdullah-saleh-killed-intl/index.html
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2017-ben gyorsult fel igazán; Irán megkötötte az atommegállapodásként ismert 
JCPOA-t, és a mérsékelt Haszan Róháni meg tudta tartani az elnöki pozícióját; Tö-
rökországban a 2017. áprilisi népszavazás következtében megkezdődött az elnöki 
rendszerre való átállás; az Iszlám Állam szíriai és iraki magszervezete pedig szélső-
ségesen meggyengült.

Amit 2018-tól e tekintetben valószínűleg várhatunk, az e folyamatok mélyülé-
se, konszolidációja (vagy váratlan esemény következtében a felbomlása). Szíriában 
orosz gyámkodás alatt minden bizonnyal elkezdődik a szocsi folyamat, amely a 
polgárháború lezárását tűzi ki célul. A jemeni és a líbiai eseményekben elindulhat-
nak olyan folyamatok, amelyek a (látszólagos) béke irányába hathatnak. A 2017 
júniusában kirobbant katari válság következtében úgy tűnik, idén is folytatódik 
az Öböl Menti Együttműködési Tanács politikai kiüresedése, a szaúdi–emírségi 
együttműködés mélyülése, például az adórendszer újításai kapcsán. Az Irán és 
Szaúd-Arábia közötti feszültségek nem látszanak csitulni, miközben Mohamed 
bin Szalmán szaúdi trónörökös reformterveinek több eleme (például a nők autó-
vezetéshez való joga) is idén válik gyakorlattá. Törökországnak és magának Recep 
Tayyip Erdoğan elnöknek újra kell definiálnia a közel-keleti stratégiáját és szerepét. 
Egyiptomban 2018. május 8-án lesz az elnökválasztás, amelynek eredményéből és 
részvételi mutatóiból kiderül, hogy mennyire sikerült konszolidálni a 2013-ban res-
taurált, katonai vezetésű rendszert.

Ilyen körülmények között kifejezetten fontos figyelni a globális nagyhatalmak 
változó szerepére. Az Amerikai Egyesült Államok az elmúlt évtizedben folyamatos 
stratégiai kihívásokkal volt kénytelen szembenézni a Közel-Keleten, amelyek közé 
tartozik az instabilitás, a terrorizmus jelenségének a megoldatlansága, megoldhatat-
lansága, a szövetségi kapcsolatok megromlása, valamint a költségvetési korlátokból 
adódó „kivonulási nyomás”. Donald Trump elnök egyéves tevékenysége alapján úgy 
tűnik, hogy megválasztásával a problémák száma nem csökkent, hanem nőtt. Az 
amerikai Közel-Kelet-stratégia régóta nem volt ennyire inkoherens, s ezt nemcsak 
az egymásnak ellentmondó politikai döntések, hanem a külpolitika végrehajtásában 
részt vevő intézmények (a külügyminisztérium, a védelmi minisztérium, az elnök és 
tanácsadói stb.) eltérő céljai és érdekei is okozzák. Ezen anomáliák következtében 
az Egyesült Államok számára 2018-ban a legfontosabb feladat egy egységes közel-
keleti stratégia megalkotása (lenne).

Oroszország, kihasználva Washington elbizonytalanodását, egyre határozottab-
ban lép fel a régióban, s igyekszik nagyhatalomként pozícionálni magát a szíriai 
és a líbiai polgárháború, valamint a palesztin–izraeli konfliktus ügyében. Kérdéses 
azonban, hogy ha nem katonai beavatkozásról vagy energetikai együttműködésről 
van szó, Moszkvának milyen eszközök állnak a rendelkezésére a térségben, illetve 
mennyire fenntartható és növelhető még az orosz jelenlét.

https://www.vg.hu/velemeny/kerdojelek-szaudi-tisztogatasok-utan-2-692693/
http://www.aljazeera.com/news/2017/05/iran-election-president-hassan-rouhani-takes-lead-170520042625946.html
http://archiv.netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2017-10-az-akp-utja-az-elnoki-rendszerrol-szolo-nepszavazasig-egeresi-z-penzvalto-n.original.pdf
http://archiv.netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2017-10-az-akp-utja-az-elnoki-rendszerrol-szolo-nepszavazasig-egeresi-z-penzvalto-n.original.pdf
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/serkan-demirtas/russia-pushes-sochi-process-to-shape-syrias-future-under-al-assad-122831
http://gulfnews.com/business/economy/uae-saudi-to-be-the-first-countries-in-gcc-to-introduce-vat-1.2074878
https://www.nytimes.com/2017/09/26/world/middleeast/saudi-arabia-women-drive.html
https://www.nytimes.com/2017/09/26/world/middleeast/saudi-arabia-women-drive.html
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WagNer Péter

A NATO és az USA számára néhány éve még prioritásnak számító Afganisztán 
2018-ban tovább fog süllyedni a káoszba. Barack Obama elnöksége alatt az 
Egyesült Államok megpróbált kivonulni az országból, de miután ez az ottani 

rossz biztonsági helyzet miatt nem sikerült, az adminisztráció mindenféle rende-
zési terv nélkül várta, hogy átadhassa a feladatot a következő amerikai vezetésnek. 
A nemzetközi közösség tanácstalansága a Trump-korszak eddigi egy évében sem 
változott. Az új elnök a saját eredményközpontú szemlélete és a katonai vezetői 
javaslatai alapján 2018-ban is a katonai megoldást (létszámnövelés) fogja erőltetni 
a tálib felkelőkkel szemben, akik 2017-ben az ország területének már 20 százalékát 
uralták.

A romló biztonsági helyzetet tovább gyengítheti, hogy 2018-ban parlamenti vá-
lasztások lesznek, s arra készülve Asraf Gáni elnök megkezdte a politikai riválisai 
félreállítását. Az idei első félévben elsősorban az észak-afganisztáni Balh tartomány 
kormányzója, Atta Mohamed Núr leváltása körüli feszültségek növekedésére lehet 
számítani. A korábbi befolyásos hadúr 2004 óta töltötte be a kormányzói posztot, 
korábban, mudzsahid volt a Dzsamiat-i Iszlámí pártban. Hamid Karzai elnökkel is 
több konfliktusa volt, Gánival pedig szinte a kezdetektől viszály van közöttük. Az ál-
lamfő az elmúlt négy évben egyetlen érdemi eredményt tudott felmutatni: az ország 
még nem omlott össze.

A balhi kormányzó és az általa biztosított viszonylagos (köz)biztonság és ki-
számítható állapotok a NATO és Magyarország szempontjából egyaránt kiemelten 
fontos északi tartományt (amelynek fővárosában található a szövetség egyik bá-
zisa, s ott dolgozik a magyar katonák többsége is) Afganisztán legbiztonságosabb 
részévé tették.

Irakban szintén parlamenti választások lesznek, ám ennek a jelentősége – mi-
vel az ország parlamenti demokrácia – az afganisztáninál is nagyobb. Az elmúlt 
években Irak is párhuzamos (biztonsági, gazdasági, politikai, etnikai) kríziseknek 
volt folyamatosan kitéve, és egyelőre semmilyen jel sem utal arra, hogy bármely te-
rületen is érdemi javulás következne be. Haider al-Abádi kormányfő a legfontosabb 
síita riválisaival szembeni túlélésért fog küzdeni, miközben kérdés, hogy az elmúlt 
évtizedben kivéreztetett szunnita arab közösség a szétziláltság, a gazdasági és 
szellemi pusztítás, valamint az adminisztratív akadályok következtében egyáltalán 
képes lesz-e kifejezni a választói akaratát. A szunnita–síita megbékélés nélkül nem 
kezelhető a terrorizmus az országban, márpedig a párbeszédnek és a megbékélés-
nek jele sincs, így az sem véletlen, hogy Észak-Irakban már az Iszlám Állam utáni 
terrorszervezetek tevékenységéről szólnak a hírek.

Az eddig (iraki viszonylatban) a stabilitás szigetének számító Kurdisztáni Re-
gionális Kormányzat sorsa is negatív trendeket követ. A 2017 szeptemberében 
megtartott, konkrét indokok és tét nélküli (véleménynyilvánító) népszavazás után 
az Erbíl és Bagdad közti kapcsolatok mélypontra jutottak, miközben a nemzetkö-
zi közösség világosan és egyértelműen elutasította a kurd függetlenséget. Három 

https://www.usnews.com/news/politics/articles/2017-11-27/victory-or-failure-in-afghanistan-2018-will-be-the-deciding-year
http://www.tolonews.com/afghanistan/iec-announces-election-date
http://www.tolonews.com/afghanistan/iec-announces-election-date
https://www.nytimes.com/2017/12/18/world/asia/ashraf-ghani-atta-muhammad-noor.html
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/over-92-of-iraqs-kurds-vote-for-independence
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héttel később, a megváltozott közhangulatot kihasználva, az iraki kormány visz-
szafoglalta a 2014 óta kurdok által uralt, ún. vitatott területek jó részét, s ezzel az 
autonómiaterületük visszazsugorodott majdnem az eredeti méretére.

Egyes magyarázatok szerint az elsietett népszavazást valójában Maszúd 
Barzáni elnök tisztázatlan jogi státusza és a súlyosbodó gazdasági állapotok indo-
kolták, figyelemelterelésképpen. Az tény, hogy a Kurdisztáni Regionális Kormányzat 
gazdasága 2014 óta mélyponton van, s ezen csak az iraki kormány tudna enyhíteni, 
ám kérdés, hogy Bagdad milyen feltételekkel lenne hajlandó feladni a zsarolási po-
tenciáljából. A várhatóan idén tovább súlyosbodó kurd gazdasági problémák éppen 
akkor fogják destabilizálni a politikai rendszert, amikor a legnagyobb szükség len-
ne az összefogásra. A kurd pártok részt vesznek majd a 2018-as iraki parlamenti 
választásokon, miközben saját regionális választást is tartaniuk kell majd, és ami 
a legérzékenyebb kérdés, ugyanakkor meg kell választaniuk (ám előtte meg is kell 
találniuk) az 1975 óta de facto, majd idővel de jure is vezető Barzáni utódját.

Szőke diáNa

A klímapolitika jövő évi kilátásait illetően könnyű pesszimistának lenni. A glo-
bális környezetvédelmi mozgalom támogatói óriási csalódással fogadták 
Donald Trump amerikai elnök 2017. júniusi bejelentését, miszerint kilépteti az 

Egyesült Államokat a 2015 decemberében elfogadott párizsi klímaegyezményből. 
Ezt a lépést sokan egyben a multilaterális klímadiplomácia kudarcaként értelmez-
ték. Emellett a tudományos közösség részéről egyre gyakrabban lehet hallani, hogy 
még a párizsi vállalások betart(at)ása mellett sincs reális esély arra, hogy 2°C alá 
lehessen szorítani a globális felmelegedés szintjét.

Ám mégis van néhány tényező, ami reménykedésre adhat okot a 2018-as évre 
(és az azt követőkre) nézve.

Egyrészt az Egyesült Államok esetleges kilépése ellenére is erős a globális elkö-
teleződés a klímavédelmi törekvések iránt. Ezt igazolja az Európai Unió, valamint a 
legnagyobb környezeti lábnyommal rendelkező fejlődő országok (Kína, India) által 
is gyakran hangoztatott vélemény. A párizsi klímaegyezményt már mintegy 170 or-
szág ratifikálta, illetve az államok egyéni környezetvédelmi akcióterveket nyújtottak 
be. Emellett az Egyesült Államokban az elmúlt hónapokban megalakult a „We Are 
Still In” [Még Bent Vagyunk] koalíció, amelynek tagjai tovább szándékoznak haladni 
a Párizsban kijelölt úton. A koalícióhoz több szövetségi állam (pl. Kalifornia, New 
York), város (pl. Chicago, Washington D.C.), illetve nagyvállalat (pl. Apple, Facebook, 
Google, Tesla) is csatlakozott. Sokatmondó az a tény, hogy az együttes gazdasági 
súlyuk alapján a világ harmadik leggazdagabb országának számítanának. Emma-
nuel Macron francia köztársasági elnök kezdeményezésére néhány hete tartották 
a „One Planet Summit” [Egy Bolygó Klímacsúcs] nevű rendezvényt a párizsi klíma-
egyezmény elfogadásának második évfordulójának apropóján, amelyen közel ötven 
államfő és a nemzetközi üzleti élet jeles képviselői voltak jelen.

https://www.longwarjournal.org/archives/2017/10/iraqi-forces-recapture-contentious-kirkuk-in-overnight-offensive.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/10/iraqi-forces-recapture-contentious-kirkuk-in-overnight-offensive.php
https://www.ft.com/content/0d592a0a-a388-11e7-9e4f-7f5e6a7c98a2
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40127326
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40127326
https://www.wearestillin.com/
https://www.wearestillin.com/
https://www.economist.com/news/international/21732525-flurry-meetings-should-help-curb-greenhouse-gas-emissions-global-agreement
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Másrészt a nemzetközi energiaiparon belül komoly átalakulás zajlik. A megújuló 
energia ára továbbra is drasztikusan csökken, és egyre több helyen térülhet meg 
kormányzati szubvenciók nélkül is. Ezzel párhuzamosan mind több bank, befekte-
tési alap és szervezet vonja ki a pénzügyi forrásait a fosszilis energiaiparból.

A harmadik reménysugarat a klímavédelemmel kapcsolatos hozzáállás meg-
változása jelenti. Míg néhány éve azt elsősorban környezetvédelmi és politikai 
kérdésnek tartották, ma már a vállalatok komoly üzleti lehetőségként tekintenek 
a környezetvédelmi törekvésekre. Emellett lakossági szinten is egyre nagyobb tu-
datosság övezi a klímaváltozás potenciális hatásait. A Pew Research Center közel 
negyven országban végzett tavalyi közvélemény-kutatása során a megkérdezettek 
a világ második legsúlyosabb biztonsági fenyegetésének nevezték a klímaváltozást 
(az első helyre az Iszlám Állam került).

Mindez korántsem jelenti azt, hogy nyugodtan hátradőlhetnénk, hiszen renge-
teg további lépésre van szükség a párizsi lendület fenntartásához. Ide sorolható az 
Egyesült Államok esetleges visszacsalogatása a klímadiplomácia tárgyalóasztalá-
hoz, a fosszilis források (elsősorban a szén és a kőolaj) kivezetése az energiamixből, 
valamint egy CO2-árazási rendszer bevezetése. További segítségre szorulnak a klí-
maváltozás következményeinek leginkább kitett fejlődő országok is.

A fentiek alapján sűrűnek ígérkezik az ENSZ soron következő, idén decemberi 
klímaügyi világkonferenciájának a napirendje, amelynek Magyarország, illetve a V4 
szempontjából külön érdekessége, hogy Lengyelországban, Katowicében fogják 
megrendezni.

goreczky Péter

A világgazdaságban áramló közvetlen külföldi tőkeberuházások (FDI) terén idén 
több tényező is átrendeződést idézhet elő. A külső környezet alapvetően ked-
vező, hiszen az OECD 2017. szeptemberi előrejelzése szerint a világgazdaság 

2018-ban 3,7 százalékos reál GDP-növekedésre számíthat. Ugyanakkor több olyan 
országnál is komoly kérdőjelek mutatkoznak, amelyek beruházóként és beruházási 
helyszínként egyaránt az élmezőnybe tartoznak. Ami az Egyesült Államokat illeti, 
Donald Trump hivatalba lépése óta az FDI területén is új szelek fújnak. Az elnök 
már az első nyilatkozataival abba az irányba kívánta terelni az egyesült államokbeli 
vállalatokat, hogy a tengeren túli beruházások helyett inkább odahaza valósítsanak 
meg fejlesztéseket. Az „America First” hatására az USA-ban idén több új beruházá-
si projekt indulhat, mint a korábbi években, ugyanakkor várhatóan csökkeni fog az 
országból kiáramló FDI mennyisége.

A 2017-es év fejleménye volt, hogy az Európai Unióban megjelent az egyes 
beruházások előzetes jóváhagyására vonatkozó igény. 2018-ban várhatóan 
megkezdődik a Jean-Claude Juncker bizottsági elnök által javasolt „előszűrő” 
rendszer kialakítása. Érdekes lesz figyelemmel kísérni, hogy a korlátozásoktól 

https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/06/spectacular-drop-in-renewable-energy-costs-leads-to-record-global-boost
https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/06/spectacular-drop-in-renewable-energy-costs-leads-to-record-global-boost
https://350.org/category/topic/divestment/
http://www.pewglobal.org/2017/08/01/globally-people-point-to-isis-and-climate-change-as-leading-security-threats/
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mentes piacgazdaság szószólói hogyan próbálják majd megakadályozni mindezt, 
illetve hogy a jellemzően lassú uniós bürokrácia mennyire hatékonyan tudja levezé-
nyelni az új rendszer kialakítását.

2018-ban feloszlik a köd a brexit legfontosabb kérdéseit illetően, ami várhatóan 
hatással lesz számos vállalat beruházási döntésére. Az Egyesült Királyság – a tár-
gyalások kimenetelétől függően – veszíthet a beruházási helyszínként korábban bírt 
vonzerejéből, s ennek nyertesei más uniós országok lehetnek. Az év során minden 
bizonnyal kirajzolódnak az EU és az Egyesült Királyság kereskedelmi kapcsolatainak 
a jövőbeni keretei is. Az új játékszabályok kihirdetését sokan várják, köztük az Egye-
sült Királyságba exportáló magyarországi vállalatok vezetői.

A nemzetközi kereskedelem jövőjével kapcsolatos kilátásokat 2018-ban más 
tényezők is erősen befolyásolhatják. Az USA várhatóan továbbra is napirenden tart-
ja az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalását, s 
az év folyamán már konkrétumok is születhetnek ezen a téren. Az Egyesült Álla-
mok megváltozott hozzáállása az ország hagyományos gazdasági partnereit arra 
ösztönözheti, hogy más erőközpontokkal, például Kínával fűzzék szorosabbra a kap-
csolataikat. Ennek jelei már láthatóak voltak 2017-ben, és a tendencia valószínúleg 
folytatódni fog 2018-ban is.

Érdemes lesz figyelemmel kísérni az USA és Kína közt zajló kereskedelmi témájú 
pengeváltások alakulását. A nyílt kereskedelmi háború alapvetően egyik félnek sem 
érdeke, de Kína még többet veszítene, mint az Egyesült Államok. Ennek a forgató-
könyvnek kicsi az esélye, ugyanakkor nem elképzelhetetlen, hogy bizonyos iparágak, 
illetve termékek esetében az USA korlátozó intézkedéseket vezet be a kínai import-
tal szemben. Várhatóan továbbra is az amerikaiak napirendjén maradnak a torzító 
hatású állami támogatások, illetve a kierőszakolt technológiatranszfer miatt Kínát 
érő bírálatok, amelyekhez az USA újabban támogatást kap az EU-tól és Japántól is. 
Mindezek ellenére sem várható, hogy Kína gyökeresen változtat az eddigi gyakor-
latán – sokkal valószínűbb, hogy kisebb finomhangolásokat végrehajtva igyekszik 
a szabadkereskedelem és a nyílt gazdasági kapcsolatok bajnokaként megjelenni a 
világpolitika színpadán.


