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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rö-
viden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk 
a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd 
elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Mi várható a 
világpolitikában 2019-ben?”

Ugrósdy Márton

A 2019-es évvel kapcsolatban csak annyi bizonyos, hogy semmi sem biztos. 
Nyugatról keletre haladva: Donald Trump semmit sem változott, továbbra is 
hangzatos tweetekkel operálva igyekszik bizonytalanságban tartani az Ame-

rikai Egyesült Államok szövetségeseit és fenntartani az ország vezető szerepét. Az 
amerikai elnöknek igaza van abban, hogy az USA súlya folyamatosan csökken a 
világgazdaságban, ezért ha az erősebb fél pozíciójából akarja újratárgyalni és újra-
alkotni a nemzetközi kereskedelmi rendszert, akkor sok ideje már nincsen. Trump 
faragatlansága pedig kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az Egyesült Államok ken-
dőzetlenül és minden korábbinál hatékonyabban kényszerítse rá a saját akaratát a 
partnereire, legalábbis akkor, ha ez módjában áll.

Az Európai Unió esetében 2019 is a stratégiai várakozás éve lesz, mint a korábbi-
ak, ugyanis minden esztendőre esik egy választás vagy egy népszavazás, ami miatt 
nem történik semmi. 2016-ban a brexitről szóló népszavazás, 2017-ben a német és 
a francia választások, 2018-ban pedig az elhúzódó német kormányalakítás volt a ki-
fogás, hogy miért nem indul meg az integráció reformja. Idén az európai parlamenti 
(EP) választás, valamint az új Európai Bizottság felállítása lesz majd az indok arra, 
hogy az EU jövőjével kapcsolatos alapvető és máig tisztázatlan kérdésekre miért 
nem kell, vagy éppen miért nem lehet válaszolni. Az EU-n belül Olaszország kor-
mánya egy rendkívül érdekes kísérletbe fogott bele tavaly, s megpróbálja azt, amibe 
Görögországnak egyszer már beletörött a bicskája: Giuseppe Conte miniszterel-
nök szembe akar szállni Berlinnel, Frankfurttal és Brüsszellel egyszerre. Alekszisz 
Cipraszéknak ez nem sikerült, és fájdalmas leckét kaptak a Trojkától. Kérdés, hogy 
az egy nagyságrenddel nagyobb Olaszország egyfajta modern Dugovics Tituszként 
hajlandó-e magával rántani az eurózónát az ismeretlenbe.

A Közel-Keleten az utóbbi évek komoly változásokat hoztak, és annak ellenére, 
hogy Donald Trump előszeretettel jelent be gyökeres és 180 fokos fordulatokat a 
Twitteren, azok sokszor valójában 360 fokosak lesznek, és minden marad a régiben. 
Véleményem szerint itt inkább a tettek, mintsem a szavak beszélnek, és ezért is ér-
demes megvárni, hogy valóban lesz-e amerikai csapatkivonás; ha igen, akkor mikor, 
kiket vonnak ki, mi lesz a magán biztonsági cégekkel és a nagyhatalmi egyensúllyal.

A Távol-Keleten egyértelműen Kína a fő kérdés, illetve annak gazdasági növe-
kedése. Ez ugyanis a kulcsa az egész Övezet és Út Kezdeményezésnek, mert ha 
a kínai gazdaság megbicsaklik, értelemszerűen kevesebb pénz jut majd a külföldi 
hitelekre, az infrastrukturális beruházásokra, de akár a hadsereg fejlesztésére is. 
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A magát békés óriásnak mutató Kína eközben folytatja a tengerészeti fejlesztéseit, 
tovább erősíti a jelenlétét és a bázisait a Dél-kínai-tengeren, és sokak szerint egy-
általán nem úgy viselkedik, mint egy önvédelemre készülő nagyhatalom. Érdemes 
lesz viszont figyelemmel kísérni a kínai–japán–amerikai dinamikát: vannak ugyan-
is olyan vélemények, hogy a mostanában tapasztalható japán–kínai közeledéssel 
valójában Hszi Csin-pingnek az a terve, hogy Abe Sinzón keresztül találjon utat 
Trumphoz, és így csökkentse a kereskedelmi háború költségeit.

2019 első napjaiban elmondhatjuk: a realizmus végleg visszatért a nemzetközi 
kapcsolatok világába, és bosszút áll mindenkin, aki azt hitte, hogy a nemzetállami 
vetélkedés mindörökre a múlt emléke marad. A kis szereplőknek főleg arra kell most 
figyelniük, hogy hogyan választanak szövetségeseket, és kinek mit ígérnek, mert 
egyre több nagyhatalom fogja színvallásra kényszeríteni a kisebb partnereit – mind 
gazdasági, mind nemzetbiztonsági okokból.

goreczky Péter

A világgazdaság 2019-es kilátásait legszemléletesebben talán ahhoz a helyzet-
hez lehet hasonlítani, amikor a repülőgépen kigyullad az „öveket becsatolni” 
fényjelzés, a kapitány pedig bemondja, hogy légörvényhez érkeztünk. Ekkor 

még nem tudni, hogy a repülőgép viszonylag simán, néhány kisebb rázkódással 
megússza-e, vagy röpködni fognak az evőeszközök, az utasok pedig még évek 
múlva is úgy emlegetik, mint életük egyik legrázósabb repülőútját.

A 2019-es év egyik fő turbulenciáját kétségkívül az USA és Kína közti kereskedel-
mi háború jelentheti. A 2018. december legelején, Buenos Airesben tartott G20-as 
csúcstalálkozón az amerikai elnök azt vállalta, hogy hazája március elejéig nem 
emeli az összesen 200 milliárd dollár értéket képviselő kínai termékek behozatalára 
korábban kivetett 10 százalékos vámot. Az új év elején a kétoldalú tárgyalások a nyi-
latkozatok szerint pozitív irányba haladtak, ám egyelőre semmilyen jel sem utal arra, 
hogy küszöbön állna egy átfogó megállapodás. A március eleji határidő pedig egyre 
közeledik. A két ország stratégiai szinten versenytársa egymásnak, a kereskedelem 
csak az egyik olyan terület, ahol az érdekeik ütköznek. Ennek megfelelően való-
ban nehéz lenne gyorsan tető alá hozni egy átfogó megállapodást, pedig egy ilyen 
lépés minden bizonnyal sokat lendítene a világgazdaság idei kilátásaival kapcsola-
tos elemzői hangulaton. A Washington és Peking közti mérkőzés ettől függetlenül 
folytatódni fog a vállalati szférában is, elsősorban a technológiai szektorban; az 
USA-ban üzleti érdekeltséggel rendelkező kínai, illetve a Kínában jelen levő amerikai 
cégek nem számíthatnak könnyű évre, és ez hatással lesz a beruházásokra is.

Úgy tűnik, a március különösen rázós időszaknak ígérkezik, hiszen egy másik 
komoly bizonytalansági tényező, a brexit eredeti határideje is erre a hónapra esik. 
Jelen pillanatban csak egy dolog biztos, mégpedig a bizonytalanság – ami köztu-
dottan nem tesz jót az üzleti folyamatoknak. Az Egyesült Királyságnak az EU-ból 
történő kilépése még a legjobb körülmények között is jelentős átrendeződést idéz 
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elő az európai gazdasági életben, ami egy bizonytalanabbá váló globális környezet-
ben hatványozott terhet jelent. Az EU idei gazdasági kilátásaira további árnyékot vet, 
hogy az eurózóna harmadik legnagyobb gazdasága, Olaszország 2018 harmadik és 
negyedik negyedévében egyaránt összehúzódott, ami gyakorlatilag recessziót jelent.

Visszatérve Kínára: az ország gazdasága 2018-ban az utóbbi közel három év-
tized leglassabb növekedését érte el, és sokan azt feltételezik, hogy a valóság még 
rosszabb, mint ahogy azt a hivatalos adatok mutatják. A kínai gazdaság növekedési 
üteme ugyanakkor még így is jóval felülmúlja a nyugati országokét, és egyelőre nem 
lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy a bővülési ütem mérséklődésében 
mennyire játszik szerepet a gazdasági szerkezetváltás. Az azonban biztos, hogy a 
kínainak a lassulása tovább növeli a világgazdaság egészének idei kilátásaival kap-
csolatos kérdőjeleket és aggodalmakat.

Az amúgy sem túl rózsás összképet tovább árnyalja, hogy egyre többen vé-
lik úgy, hogy az USA gazdasága lassulni fog, 2020-tól pedig akár recesszióba is 
fordulhat. Az ehhez hasonló jóslatoknak megvan az a rossz tulajdonságuk, hogy 
könnyen önbeteljesítővé válnak, márpedig az amerikai gazdasági teljesítménynek a 
világ egészére gyakorolt hatását felesleges külön hangsúlyozni.

A turbulenciát okozó számos tényező miatt idén tehát célszerű az öveket be-
csatolni, és bízni abban, hogy a világgazdaság gyorsan maga mögött hagyja a 
rázósnak ígérkező időszakot.

AckerMAnn sándor

Az elmúlt év végén újra kiéleződött a konfliktus Oroszország és Ukrajna kö-
zött, miután a Kercsi-szorosnál történt incidenst követően Petro Porosenko 
ukrán elnök egy hónapos hadiállapotot rendelt el az országban. Az eset nem-

csak amiatt fontos, mert még a néhány évvel korábbi, sokkal komolyabb fegyveres 
harcok idején sem vezettek be hadiállapotot, de a 2019 márciusi ukrán elnökvá-
lasztás kimenetele is egyre bizonytalanabb a konfliktus mélyülése miatt. Pedig az 
az orosz–ukrán kapcsolatokra nagy hatással lehet, hiszen kérdés, hogy a megvá-
lasztott államfő képes lesz-e valamelyest normalizálni a Moszkvával való viszonyt. 
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy 2019-ben egyik fél sem tud 
vagy kíván hasznot húzni a konfliktus eszkalálásából: bár a jelenlegi helyzet hosz-
szú ideig fennmaradhat, mindkét ország komoly gazdasági nehézségekkel küzd, így 
nem érdekük a hadikiadások jelentős növelése. Ukrajna az elnökválasztás mellett 
parlamenti választásokra is készül 2019-ben: lehetséges, hogy év végére jelentősen 
átalakul a Verhovna Rada összetétele, de vélhetően a győztes elnök és a leendő kor-
mánypárt is a korábbiakéhoz hasonló, euroatlantista külpolitikai elveket fog vallani. 
Az elnökválasztáson a legnagyobb esélyesnek Julija Timosenko számít, ám korai 
lenne lebecsülni a regnáló elnök, Petro Porosenko lehetőségeit. Egy egyértelmű, 
kimagasló esélyes híján tehát minden bizonnyal csak a második fordulóban fog 
eldőlni, ki vezetheti Ukrajnát a következő öt esztendőben.

http://kki.hu/assets/upload/47_KKI-elemzes_RUS_UKR_Ackermann_Barabas_20181129.pdf
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Miután Vlagyimir Putyin 2018 tavaszán újabb hatéves mandátumra kapott fel-
hatalmazást a szavazóitól, év közben a népszerűségének nem várt csökkenése 
lepte meg az orosz elnököt – amelynek a fő oka a nyugdíjreform bevezetése volt. 
Putyin elsődleges célja az utóbbi években jól láthatóan a nemzetközi politikában 
(Ukrajna, Szíria) való erőteljesebb jelenlét volt, ám most kénytelen lesz a belpolitikai 
nehézségekkel is foglalkozni, ha nem akar tartósan veszíteni a presztízséből. Az 
orosz társadalomnak a Krím 2014-es elcsatolása utáni reakciója ugyanakkor arra 
a következtetésre juttathatja a Kreml vezetőjét, hogy egy külpolitikai siker komoly 
hatással lehet a népszerűségi mutatókra. Ugyanakkor egyre többször hangzik el 
manapság, hogy az alkotmány szerint ez az utolsó ciklus, amelyet Putyin elnökként 
kitölthet. Korábban azonban volt már példa arra, hogy a rendszer megkerülésével 
hatalomban maradt (amikor Dmitrij Medvegyevvel cserélt, és az elnöki székből a 
miniszterelnökibe ült át ideiglenesen), így kérdéses, hogy ezúttal mi várható a ciklus 
végén. Az meglehetősen biztosnak tűnik, hogy egyértelmű utódjelölt 2019-ben sem 
fog feltűnni sem a Kremlben, sem annak környékén.

Az orosz gazdaságot érintő nyugati szankciók várhatóan 2019-ben is változat-
lanok maradnak, miközben a közepes hatótávolságú nukleáris erőkre vonatkozó 
INF-szerződés amerikai részről történő felmondása tovább ronthatja Moszkva és 
Washington kapcsolatait. A félidős amerikai választásokat követően az már egyér-
telműnek tűnik, hogy Donald Trump és üzleti körének vitatott orosz kapcsolatai az 
egész elnöki ciklust tematizálni fogják. A Trump megválasztását követően a Kreml-
ben eluralkodott „hurráhangulat” már jócskán alábbhagyott, az INF-megállapodás 
felfüggesztése és a szankciók folytatása pedig szintén azt jelzi, hogy a két ország 
kapcsolatai idén sem fognak jelentősen javulni. A Putyin–Trump-találkozónak a 
Kercsi-szorosnál történt incidens miatti elmaradása is ezt az érzést erősíti, így a két 
elnök között egy újabb, hosszabb és talán eredményesebb egyeztetésre talán 2019 
júniusában, a G20-ak oszakai csúcstalálkozóján kerülhet sor.

Donald Trumpnak a 2018 év végén elhangzott, az amerikai katonák szíriai kivo-
násáról szóló meglepő bejelentése – illetve annak megvalósítása – következtében 
a közel-keleti dominancia is megváltozhat. Bár a Kreml üdvözölte a csapatkivonás-
sal kapcsolatos híreket, Moszkvában továbbra is kételkednek abban, hogy a döntést 
végre is hajtják. A kétségek miatt így egyelőre az is bizonytalan, hogyan alakul az 
orosz erők helyzete Szíriában; mindenesetre a Kremlben egyértelműen a szíriai 
orosz befolyás növelésére fognak törekedni, amennyiben az amerikaiak valóban 
kivonulnak az országból.

nAgy sándor gyUlA

A 2018-as év politikai fordulatokban bővelkedett Latin-Amerikában. A két régiós 
nagyhatalom irányváltása (Mexikóé balra, Brazíliáé jobbra) tartósan meg fog-
ja határozni a térség gazdaság-, társadalom- és külpolitikáját. Jair Bolsonaro 

elnökké választása beleillik a Brazíliát a 2000-es években meghatározó „rózsaszín 

http://kki.hu/assets/upload/21_KKI_4_1_USA_RUS_20181211.pdf
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hullám” 2015 óta tartó visszaszorulásába. Az argentin, a chilei és a kolumbiai elnök-
választás szintén mind jobboldali fordulatot hozott. E trendből csak a mexikói elnök, 
López Obrador lóg ki az erősen populista, baloldali programjával.

2019 folyamán hat régiós országban tartanak elnökválasztást, amelyek közül 
az októberi argentin és bolíviai megmérettetés lesz a legmeghatározóbb. Kemény 
kampány várható mindkét országban, és nem mernék nagy tételben fogadni egyik 
ország – jelenleg befutónak látszó – hivatalban lévő elnökének az újraválasztá-
sára sem. Mauricio Macri 2015-ös megválasztása volt az első lépés a térség 
„konzervatív fordulatában”; az ő újraválasztása jelentős jelzés lenne a nemzetközi 
pénzpiacok és befektetők felé, hogy az argentin társadalom elkötelezett a liberális 
gazdaságpolitika támogatása mellett. Ezzel éppen ellentétes jelentést tükrözne az 
alkotmánymódosításokkal és más jogi trükkökkel 2005 óta folyamatosan hatalmon 
lévő és természetesen idén is induló Evo Morales bolíviai elnök ismételt államfői 
székbe juttatása.

A belpolitikai megmérettetéseken kívül több olyan konfliktus is van a térségben, 
amely 2019-ben eszkalálódhat. Az első és legfontosabb a venezuelai gazdasági és 
menekültválság. A gyakorlatilag 2015 óta folyamatosan romló belpolitikai és gaz-
dasági helyzet 2018-ban sokkoló méreteket öltött, mind az országból elmenekültek 
számát, mind a több millió százalékos inflációt, mind pedig az elcsalt elnök- és 
parlamenti választást tekintve. Nicolás Maduro és a hozzá hű politikai, gazdasági és 
katonai körök hatalma biztosnak tűnik, és a közeli bukásukra nem nagyon van esély. 
Venezuela leghűségesebb szövetségesének, Kubának a gazdasági helyzete sem 
biztató, és bár a lakosság jelentős része elégedetlen a megélhetési körülményeivel, 
ez nem veszélyezteti a rendszer stabilitását. Ahogy az sem, hogy a szövetségesei 
száma és az általuk nyújtott gazdasági támogatás folyamatosan csökken.

Latin-Amerikában jelenleg két olyan ország található, ahol a takaréklángon forró 
konfliktus pillanatok alatt komoly fegyveres összetűzéshez vezethet. Az egyik Ni-
caragua, a másik Kolumbia. A nicaraguai elnök, Daniel Ortega diktatórikus rendszer 
kiépítésére törekszik, és a hatalomnak a családján belül tartására is megtalálta a 
megfelelő formulát. Kijelölt utódja a felesége (Rosario Murillo), aki 2017 óta az alel-
nöki posztot tölti be. Az országban folyamatosan zajlik a hatalomhoz hű csoportok 
katonai kiképzése és felfegyverzése, hogy az ellenzéket – akárcsak Venezuelában – 
a hivatalos karhatalmi erők bevetése nélkül is meg lehessen félemlíteni, és kordában 
lehessen tartani. Sajnos a paramilitáris csapatok közötti fegyveres konfliktusnak 
komoly hagyománya van Nicaraguában, ahogy Kolumbiában is. A FARC-kal kötött 
békemegállapodás gyakorlatba való átültetése még mindig komoly problémákat 
okoz, és azt még inkább megnehezíti, hogy a tavaly megválasztott jobboldali elnök 
nyíltan az egyezmény ellen foglalt állást, miközben annak betartására az alkotmány-
bíróság és nemzetközi vállalások is kötelezik a mindenkori kormányt. A második 
legnagyobb gerilla szervezettel (ELN) folytatott tárgyalások megszakadása nem jó 
előjel. Ugyanakkor érthetetlen, hogy az ELN a tárgyalások alatt miért követett el 
robbantásos merényletet – konkrétan terrorcselekményt – egy rendőrségi kiképző 
központ ellen. A támadás kéttucatnyi kadét halálát és több mint 70 súlyos sérülését 
okozta.
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Összességében kijelenthető, hogy Latin-Amerika nem lett se békésebb, se gaz-
daságilag stabilabb 2018 során. Remélhetőleg a józan észnek 2019-ben többször 
sikerül felülkerekednie, mint egy évvel korábban, és az érintettek békés megoldá-
sokat találnak az éleződő konfliktusokra. Ismerve azonban a térség történelmét és 
problémáit, jókívánságaim mellé pesszimista jövőkép társul.


