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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 
2018-ban Közép- és Kelet-Európában?”

Molnár TaMás levenTe

A német politika előtt álló legnagyobb kihívás idén kétségtelenül az új kormány 
megalakítása lesz. Az úgynevezett „Jamaica-pártok” koalíciós egyeztetésé-
nek 2017. november közepi sikertelen befejezése ellenére a legvalószínűbb 

forgatókönyv mégis az, hogy Németországban folytatni fogja a kormányzást a 
jelenlegi nagykoalíció. A gond csak az, hogy Angela Merkel pártjának régi-új (?) koa-
líciós partnerének, a szociáldemokratáknak nincs igazán kedvük a kormányzáshoz. 
Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) egy komolyabb szociális csomagot 
tett le az asztalra, amelyből nem kívánnak engedni, a konzervatív uniópártok azon-
ban a feltételek egy részéről hallani sem akarnak. Optimista előrejelzések szerint 
legkorábban márciusban iktathatják be az új német kormányt; a jelenlegi tenden-
ciákat figyelve azonban valószínű, hogy húsvét helyett inkább pünkösd lesz az új 
kormány startdátuma. Amennyiben valóban a nagykoalíciós kormány fogja foly-
tatni az ország irányítását, a politikai spektrum szélein elhelyezkedő rétegpártok 
megerősödésére lehet számítani.

Tartományi szinten a legfontosabb esemény a 2018-as őszi bajorországi 
tartományi választás lesz. A 2017. szeptemberi parlamenti választáson a Bajor 
Keresztényszociális Unió (CSU) csupán 38,8 százalékos eredményt ért el, s ezzel 
történelmi mélypontra zuhant. Onnan kellene magát őszre feltornáznia a legi-
timitását biztosító „50 százalék plusz egyig”. A párt idén kettős vezetéssel vág 
neki a választásoknak: Horst Seehofer CSU-elnökként, Markus Söder pedig bajor 
miniszterelnökként húzhatja a CSU szekerét, a remények szerint ugyanabba az 
irányba – bár a kettejük közötti eddigi dinamika alapján erre még nem lehet mér-
get venni.

A jelenleg hivatalban lévő ügyvivői kormány – a német politikai kultúra elveihez 
híven – nem hoz stratégiai döntéseket. Amennyiben a német politikai vezetés tartja 
magát e szokáshoz, nemcsak a parlamenti bizottsági munka fog az adminisztratív 
feladatokra szorítkozni, de az uniós tagországoknak is várniuk kell Berlinre az integ-
ráció jövőjét érintő reformelképzelések kidolgozásával és megvalósításával.

Gazdasági téren Németországnak nincs oka az aggodalomra: kormányalakítás 
ide vagy oda, a német gazdaság az előrejelzések szerint 2,6 százalékkal fog bővülni, 
a munkanélküliség pedig csökken. A biztonsági kihívások ugyanakkor jelentőseb-
bek lesznek az országban, az Iszlám Állam visszaszorulásával pedig növekedhet a 
terrorizmus veszélye Európában, így Németországban is.
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Az osztrákoknak idén már nem kell bajlódniuk a kormányalakítás nehézsége-
ivel, hiszen a Sebastian Kurz vezette néppárti–szabadságpárti koalíciós kormány 
már karácsony előtt létrejött. Mind bel-, mind külpolitikai szempontból az egyik 
legnagyobb kihívás az lesz számára, hogy bebizonyítsa, alaptalanok azok a vádak, 
amelyek párhuzamot vonnak a Wolfgang Schüssel és Jörg Haider, illetve a Sebas-
tian Kurz és Heinz-Christian Strache által alkotott tandemek között. A fekete–kék 
(vagy türkiz–kék) kormánynak ehhez jó alapot nyújthat az európai integráció mellet-
ti elköteleződés folytatása. Mindez azért is bír különös jelentőséggel, mert Ausztria 
2018 második felében az Európai Tanács soros elnöki tisztségét fogja betölteni. 
Bécsnek tehát olyan jó házigazdaként kell megmutatkoznia, amely hasznos és po-
zitív impulzusokat ad az Európai Unió előtt álló számos kihívás (brexittárgyalások, 
az eurózóna jövője stb.) megoldásához.

Idén négy osztrák tartományban, Alsó-Ausztriában, Tirolban, Karintiában és 
Salzburgban tartanak tartományi választásokat, melyek fokmérőként fognak szol-
gálni az új koalíciós kormány megítélése szempontjából. Vesztenivalója leginkább 
az Osztrák Néppártnak van, a négy tartományból ugyanis mindegyikben a konzer-
vatívok állnak a helyi kormánykoalíció élén. Szintén idén vonul vissza a politikától 
Bécs emblematikussá vált szociáldemokrata polgármestere, Michael Häupl, aki 
1994 óta irányította az osztrák fővárost.

orosz anna

Az elmúlt hónapok fejleményei tükrében a 2018-as év akár meglepetéseket és 
áttöréseket is hozhatna a Nyugat-Balkán és az Európai Unió kapcsolatában. 
Noha mandátuma kezdetén az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 

elnöke, Jean-Claude Juncker még a bővítés befagyasztásáról beszélt, a 2017-es 
State of the European Union című beszédében már újabb fejleményeket helyezett 
kilátásba a térség uniós integrációja kapcsán, és a nem túl messzi jövőben meg-
valósuló újabb bővítést is lehetségesnek tartotta. Az Európai Bizottság 2018 első 
felében mutatja be az új ütemrend szerinti országjelentéseket, illetve ígéretet tett 
egy új stratégia ismertetésére is, amelyről eredetileg úgy beszélt Juncker, hogy az a 
Montenegró és Szerbia számára , 2025-ig tartó stratégia.

Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét 2018 első felében betöltő Bul-
gária szintén kiemelt prioritásként tekint a régióra. Szófia egy, a 2003. évi szaloniki 
csúcshoz hasonló Nyugat-Balkán-csúcstalálkozót tervez, amely lehetőséget adna 
arra, hogy ismételten megerősítsék a térség uniós perspektíváját, amelyet még a 
2003-as csúcson kínáltak fel az EU tagállamai a nyugat-balkáni országoknak.

Az az igény, hogy lehetőleg pozitív eredménnyel záruljon a Nyugat-Balkán vo-
natkozásában a Juncker vezette Bizottság munkája, hozzájárulhat a szervezet 
motivációjához, ugyanakkor bizonyos kérdésekben már most törésvonalak látszód-
nak. Az egyik ilyen probléma, hogy mely országokra vonatkozzon a stratégia. Az 

https://diepresse.com/home/innenpolitik/5339436/Weisser-Rauch-fuer-SchwarzBlau
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
https://europeanwesternbalkans.com/2017/09/14/juncker-announced-strategy-successful-accession-serbia-montenegro-eu/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-16/poorest-eu-state-to-push-for-further-expansion-as-it-takes-helm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-16/poorest-eu-state-to-push-for-further-expansion-as-it-takes-helm
https://europeanwesternbalkans.com/2017/12/04/european-commission-preparing-enhanced-western-balkans-strategy/
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integrációs folyamatban elért eredményeik alapján aligha lehet mindegyik ország 
számára ugyanazt a célt kitűzni, így nehéz a teljes régióra vonatkozóan ambici-
ózus jövőképet festeni. Ugyanakkor a szelektív megközelítésnek negatív politikai 
üzenete lehet azon országok – különösen Koszovó és Bosznia-Hercegovina – felé, 
amelyek lassabban haladnak előre. Már a „potenciális tagjelölt” és „tagjelölt” meg-
különböztetés körül is viták folynak, illetve a „jól teljesítők” tekintetében is számos 
olyan aggály merül fel (főleg a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem terén 
mutatkozó hiányosságok következtében), amelyek miatt egyes uniós országok in-
kább halványítanák ezt a jelzőt.

Szintén vita tárgyát képezheti majd az évszám. Az EU bővítéspolitikája tekinteté-
ben meghatározónak számító Németország nem híve a dátum korai megadásának. 
(Megjegyezendő, hogy a Bizottság korábbi stratégiájában is azt hangsúlyozták, 
hogy a csatlakozás dátumát csak a folyamat legvégső fázisában szabad kijelöl-
ni.) Berlin szerint az időpont rossz üzenetet közvetíthet, mivel eltereli a figyelmet a 
szükséges reformok érdemi megvalósításáról. A német – de akár a holland vagy a 
francia – közvélemény meggyőzése érdekében lényeges lenne, hogy a Nyugat-Bal-
kán országai érdemi eredményeket mutassanak fel a jogállamiság és a demokrácia 
működése tekintetében. Az évszám viszont annak az egyértelmű kifejezése lenne, 
hogy az EU nem kívánja a végtelenségig nyújtani a bővítési folyamatot – ami pedig 
a térségbeli országok politikai elitjei és lakossága számára jelenthetne lényeges vál-
tozást. A túl korai bővítésben viszont sok tagállam nem érdekelt, különösen addig, 
amíg számos, az Unión belüli kérdés is megválaszolatlanul áll. Az Európai Bizottság 
ennek ellenére dönthet úgy, hogy szerepeltet egy céldátumot a stratégiában, ami 
aztán reagálásra kényszeríthetné a tagállamokat.

Az Európai Bizottság és az uniós tagállamok álláspontja mellett természete-
sen a nyugat-balkáni országok politikai helyzete is lényeges szerepet játszik majd 
abban, hogy 2018-ból lehet-e egy olyan év, amely fordulatot hoz a térség uniós 
integrációjában. Macedóniában a tavalyi kormányváltásnak köszönhetően jobb 
esélyek mutatkoznak a Görögországgal folyó névvita feloldására. A megegyezés 
mind az uniós, mind a NATO-csatlakozási folyamatban ugrásszerű előrelépéshez 
vezethet. Bosznia-Hercegovina idén leadhatja a válaszait a Bizottságnak, de a vá-
lasztások ismét blokkolhatják a reformokról zajló egyeztetéseket. A legtöbb ország 
esetében azonban inkább az várható, hogy a megszokott módon folynak tovább az 
események, s csak a Bizottságnak az új stratégiája és a jelentései hozhatnak némi 
változást.

A fentiek tükrében csak mérsékelt optimizmussal érdemes a nyugat-balkáni or-
szágok és az EU kapcsolatában megvalósuló komolyabb áttörésre számítani, mivel 
inkább a bizottsági dokumentumokban mutatkozhat érdemi eltolódás a korábbiak-
hoz képest, míg a végső döntést meghozó tagállamok álláspontjában aligha várható 
lényegi módosulás. Ugyanakkor a 2018-as évben ismét lehetőség nyílik arra, hogy 
komolyabb párbeszéd folyjon az uniós szereplők és a térség országai között.
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BaraBás T. János

Romániában a kormányzó szocialista–liberális koalíciónak többsége van mind 
a felmérési eredményekben, mind a törvényhozásban, stabil a gazdasági nö-
vekedés, így várhatóan a kormányátalakítások, kormányválságok átmeneti 

jelenségek lesznek. Az év eleji kormányválság, Mihai Tudose lemondása és az új 
kormányfő, Viorica Dăncilă kinevezése inkább csak a vezető kormánypárton belüli 
erőviszonyokra lesz hatással, idén a média inkább az igazság- és adóügyi törvé-
nyek módosítására fog figyelni. A kulisszák mögött a lényegi hatalmi küzdelem a 
titkosszolgálatok feletti befolyásért zajlik az elnöki hivatal és a kormány között. Ro-
mániában a titkosszolgálatok adják a tippeket az ügyészségnek, melyik politikus ellen 
emeljenek vádat korrupció miatt – így döntő hatásuk van a belpolitika alakítására.

A bizonytalan, belső hatalmi harcokkal elfoglalt kormányzat ellenében egyre nő 
Klaus Johannis államfői hivatalának szerepe a külkapcsolatok alakításában. Romá-
nia félelnöki köztársaság, ahol az államfő alakítja a külpolitikai stratégiát, és felügyeli 
a nemzetbiztonsági tanácsot. Johannis szerepének erősödése azt jelentheti, hogy a 
hivatalos külpolitikában alábbhagynak a magyarellenes megnyilvánulások, csökken 
viszont Romániának a V4-gyel való együttműködési készsége. A román államfő a 
határozottabb atlantista politikát helyezi előnybe, és egy olyan modernizációs tervet 
támogat, amelyben hazája regionális katonai hatalomként szerezne előnyöket az 
energiapolitikában, az infrastruktúrában, az IT meghonosításában és a hadiipar-
ban. Ezzel szemben a kormánykoalíció inkább az európai hagyományos gazdasági 
partnerek felé nyitna, így a modernizáció motorja szerintük a gépipar, elsősorban a 
gépkocsigyártás fejlesztése lenne.

A Liviu Dragnea pártelnök ellen 2017 novemberében, korrupció gyanújával 
történt vádemelés kiélezi a Szociáldemokrata Párton (PSD) belüli – Dragnea dél-
romániai érdekcsoportja és a párt többi része közötti – utódlási küzdelmet. A tét 
a kormányzati fejlesztési források elosztása és a titkosszolgálatok feletti befolyás 
kiterjesztése. A magyarellenes kirohanásáról hírhedtté vált Tudose január közepén 
azért bukott meg, mert nem sikerült lemondatnia a Dragnea-párti belügyminisztert, 
Carmen Dant, így nem nyerte el a belügyi titkosszolgálat támogatását sem. A PSD-n 
belüli összetett viszonyokat tovább bonyolítja, hogy a népszerű bukaresti szociálde-
mokrata polgármester, Gabriela Firea indul a jövő évi államfőválasztáson Johannis 
ellen, és most építi fel saját imázsát a nyilvánosságban.

A belpolitikai feszültségek nem fognak megoldódni rövid távon, ebből a szem-
pontból ez az év turbulens lesz ugyan, de komolyabb válságra nem számíthatunk, 
mivel a PSD-nek van a legjobban kiépített hálózata az országban. A modernizáció 
említett alternatívái egymás mellett fognak érvényesülni, hozzájárulva a belpolitikai 
zavarokhoz (pl. a katonai beszerzésekre vonatkozó – amerikait vagy európait? – di-
lemmához). Zavarok keletkezhetnek tehát a kormány működésében, így várhatóan 
több kormányátalakítás is lesz. A fő ellenzéki erő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
tavaly nem volt túl sikeres, ezért a nacionalista, atlantista diskurzus kisajátításával, 
fokozásával is igyekszik megmutatni magát a nyilvánosságban.
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A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) az igazságszolgáltatási 
törvények módosítása során partnere lesz a kormányzatnak, ami újabb tápot ad 
az ellenzék magyarellenes támadásaihoz. Az RMDSZ az oktatás és a fejlesztési 
segélyek ügyében vár ellentételezést a kormánytól. 2018 Nagy-Románia létrejöt-
tének a centenáriuma – az ünnepségeknek pedig nacionalista hangulatuk lesz. 
Ebből arra következtethetünk, hogy a belpolitikában kiélesedik a magyarellenes 
diskurzus, ami akadálya lehet a kétoldalú kapcsolataink javításának is – sok függ 
az államfői hivatallal és a PSD vezetőségével való kapcsolatainktól. Az RMDSZ 
belső ellenzéke várhatóan liberális ideológiával támadja a párt „kormánybarát” 
politikáját. A magyarországi választások közeledtével nem zárható ki egy kisebb 
csoportnak az RMDSZ-ből történő kilépése sem. Mindennek pedig hatása lesz a 
magyar belpolitikára is.

Idén várhatóan megtorpan az erőteljes román gazdasági növekedés: a 2017. 
második negyedéves adatok csökkenő kivitelt 3-4 százalékos növekedést mutat-
tak, miközben 3 százalék fölé emelkedett az infláció és a költségvetési deficit is. 
Az EU és az IMF költségvetési megszorításokat fog követelni a hatékonyság és az 
egyensúly érdekében. A kormányzat vélhetően kommunikációs kampánnyal fogja 
elfedni a várható életszínvonal-csökkenést. Tudose kormányfő lemondása után az 
ellenséget várhatóan nem a magyarok jelentik majd elsősorban a kormány számá-
ra, hanem Soros György és a multinacionális cégek. A kétoldalú magyar–román 
kapcsolatok fő húzóereje a gazdaság marad, ami mindkét államnak érdeke, így nem 
várható lényegi változás ezen a téren.

Folytatódik az erőltetett fegyverkezés, üzembe helyezik a Patriot rakétarend-
szereket, ami újabb konfliktusokhoz vezet majd Oroszországgal és áttételesen 
Moldovával is.

A novemberi elnökválasztásokra készülő Moldova gazdasága tavaly 3 százalé-
kos növekedést produkált, a költségvetés és a bankok a 3 évvel ezelőtti sikkasztási 
botrányt követő sokk után sikeresen konszolidálódnak. Mindez azt jelenti, hogy a 
moldávok megbíznak az intézményekben, ami jelentősen javítja az állam kilátásait a 
gazdaságban és a politikában egyaránt. A belpolitikában a románbarát politikusok-
nak 15-20 százalék körüli a támogatottságuk, az oroszpártiaknak 20-25 százalék, 
a többi választó moldáv nacionalista. A 2018. őszi elnökválasztásokon a politikai 
táborok közötti küzdelmet Vladimir (Vlad) Plahotniuc demokrata párti politikus, 
vezető oligarcha, médiatulajdonos dönti el, az európai integrációt választó csoport 
javára – és Igor Dodon oroszbarát államfő kárára. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a 
jelenlegi kormány fog továbbra is hatalmon maradni.

A Dnyeszter-melléki szakadár terület komoly gazdasági válságban van, ame-
lyet az EBESZ vezette közvetítő tárgyalások próbálnak kezelni, de a helyzet nem 
kiszámítható, így nem zárhatunk ki akár kisebb helyi konfrontációkat sem. Ez utób-
biak a donbaszi konfliktus alakulásától is függenek. Ebben a feszültségektől terhes 
regionális légkörben idén az információs és a hibrid hadviselés felerősödése is ta-
pasztalható lesz Chişinăuban, amelyek során mind az orosz, mind a román tábor 
használni fogja a magyar témát is a saját propagandacéljai érdekében.

http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/a-roman-gazdasag-es-politika-2017-oszen/431
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A visegrádi országok jövőbeli együttműködése nagymértékben függ a minden-
kori kormányaik külpolitikai prioritásaitól, ezért 2018-ban kiemelt figyelemmel 
kell kísérni az újonnan felálló kormányok külpolitikai orientációinak az esetleges 

változásait. Csehországban az új kormányzat összetétele és a januári elnökválasz-
tás kimenetele (a sikertelen első forduló után a másodikat január 27–28-án tartják), 
míg Lengyelországban a kormányban eddig végbement és ezután várható szemé-
lyi cserék, továbbá a novemberi helyhatósági választások körülményei okozhatnak 
változást az együttműködés jelenlegi dinamikájában.

Az új lengyel kormányfő, Mateusz Morawiecki kinevezése arra utal, hogy az ed-
digi kormány politikai irányvonalának további követése mellett – kiemelt figyelmet 
szentelve a szociális reformok folytatásának – a gazdasági érdekek fognak előtérbe 
kerülni. A kabinet további személyi változásai is arra engednek következtetni, hogy 
a Jog és Igazságosság (PiS) új arculattal indul neki a 2018-as helyhatósági válasz-
tásoknak és a közelgő uniós pénzügyi tárgyalásoknak.

A helyi önkormányzatok képviselőinek megválasztására vonatkozó eddigi 
szabályrendszer jelentősen megváltozhat. A PiS a jelenlegi többségi helyett egy 
arányosságon alapulót szeretne kiépíteni – annak bevezetése azonban tovább nö-
velheti a Lengyelország és az Európai Bizottság közötti feszültséget, amely már a 
két éve húzódó igazságügyi reformok körüli nézeteltérések, a médiatörvények és 
a białowieżai őserdőben megkezdett fakitermelések miatt kiéleződött. A lengyel 
igazságügyi reformok uniós szankciójának tervei idén is központi szerepet fognak 
kapni. Bár az Európai Bizottság elfogadta a lisszaboni szerződés 7. cikkelye sze-
rinti eljárás elindítását, nem valószínű, hogy a tagállamok egyhangúlag meg fogják 
szavazni annak alkalmazását, hiszen Magyarország már ki is jelentette, hogy nem 
támogatja azt.

Ami Csehországot illeti, az Andrej Babiš vezette ANO 2011 párt hiába aratott lát-
ványos sikert a 2017. októberi képviselőházi választásokon, nem tudta megszerezni 
a többséget a parlament alsóházában. A pártnak nem sikerült koalíciós partnereket 
találnia, így Miloš Zeman államfő egy kisebbségi kormányt nevezett ki, mely a bizal-
matlansági szavazáson megbukott.

Ennek megfelelően – az éppen zajló államfőválasztás kimenetelétől függően – a 
jövőre nézve három forgatókönyv lehetséges. Ha Zeman nyeri az államfőválasztás 
második fordulóját, és Babišnak másodszorra már sikerül koalíciós partnert találnia, 
Zeman ismét őt bízza meg a kormányalakítással. Ez esetben mind jelentősebb nyo-
más fog nehezedni a tradicionális politikai pártokra, mert az „anti-establishment” 
pártok növekvő népszerűsége miatt nem engedhetik meg maguknak egy előreho-
zott választás kiírását, hiszen a közvélemény-kutatások szerint sokkal rosszabbul 
szerepelnének, mint a 2017. októberi választásokon.

Amennyiben Zeman ellenfele, Jiři Drahoš nyeri a választást, Zeman 2018. 
március 8-ig még újra megbízhatja Babišt – ami további politikai feszültséget 

https://polska.pl/politics/home/morawiecki-government-wins-vote-confidence/
https://www.reuters.com/article/us-poland-politics-election/polands-ruling-party-plans-legal-changes-ahead-of-2018-local-elections-idUSKBN1DA2EX?il=0
https://www.reuters.com/article/us-eu-poland-commission/eu-commission-may-launch-moves-to-punish-poland-over-legal-reforms-idUSKBN1EE009?utm_source=34553&utm_medium=partner
https://brnodaily.cz/2017/10/25/breaking-news/no-one-can-form-a-cabinet-without-ano-leader-andrej-babis-czech-press-survey/
https://brnodaily.cz/2017/10/25/breaking-news/no-one-can-form-a-cabinet-without-ano-leader-andrej-babis-czech-press-survey/
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-pm-andrej-babis-playing-long-game-over-confidence-votes-analyst
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-pm-andrej-babis-playing-long-game-over-confidence-votes-analyst
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eredményezhet. Ha Babiš kabinetje a második bizalmatlansági indítványt is elbukja, 
a képviselőház elnöke új miniszterelnököt javasol, vagy az államfő előrehozott vá-
lasztásokat ír ki.

Ha Drahoš nyeri a választásokat, és Zeman a hátralevő idejében nem próbálja az 
ANO-t megsegíteni, akkor az új elnök – legalábbis az eddigi nyilatkozatai alapján – nem 
ad második esélyt Babišnak. Minél tovább húzódik a kormányválság, annál valószí-
nűbb egy előrehozott választás kiírása.

Az elnökválasztás kimenetele a cseh külpolitika alakulását is befolyásolni 
fogja. Az előrejelzések szerint Jiři Drahoš és Miloš Zeman párbaja kiegyenlített 
lesz. A közvetlen választással megszavazott köztársasági elnök a megerősített le-
gitimitásánál fogva jelentős befolyással bír a külpolitikára. Zeman győzelme e téren 
tehát nem fog érdemi változást hozni, míg Drahoš esetében egy jóval nyugatosabb 
külpolitikára számíthatunk.

V4-es szinten – a cseh és a lengyel belpolitikai folyamatoktól függetlenül – vál-
tozatlan együttműködésre lehet számítani idén mind a kötelező menekültkvóták 
és a migrációs válságnak az uniós határokon kívüli kezelésének ügyében, mind 
az élelmiszerek kettős minősége elleni harcban. A visegrádi országok kormányai 
kiemelt témaként fogják kezelni az Európai Unió többéves pénzügyi kerettervéről 
szóló tárgyalásokat, ugyanis a brexit miatt megapadó költségvetésből kevesebb 
pénzre számíthatnak a kohéziós alapok kelet-közép-európai kedvezményezettjei. 
A magyar V4-es elnökségi program alapján 2018 első felében előtérbe kerülhet a 
digitalizáció és a védelempolitika terén való együttműködés is.

http://www.praguemonitor.com/2017/12/18/analysts-czech-presidential-campaign-rather-dull
http://politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/FES_PC_Tanulmany_Visegrad_Illiberalizmus_171107.pdf
http://v4.gov.hu/download/e/d6/d1000/a-visegradi-csoport-magyar-elnoksege-program.pdf

