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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 
2019-ben Közép-Európában?”

Földvári Mátyás – istrate doMinik

A 2019-re vonatkozó politikai és gazdasági várakozások alapján mozgalmas és 
vízválasztó év vár a kelet-közép-európai térség országaira, hiszen idén szá-
mos politikai és társadalmi kihívással kell majd szembesülniük.

Miközben Románia az uniós tagsága során először viszi az Európai Unió 
Tanácsának soros elnökségét, az ország szociáldemokrata kormánya egyre érzékel-
hetőbb belpolitikai konfliktusokon ment és megy keresztül: a korrupciós botrányok 
miatt a Szociáldemokrata Párt (Partidul Social Democrat, PSD) folyamatosan ve-
szít a népszerűségéből, a fokozódó elégedetlenség pedig várhatóan a decemberi 
elnökválasztáson is megmutatkozik, melynek – jelenleg – a legnagyobb esélyese 
a regnáló elnök, Klaus Johannis. Bár a politikai értelemben egymással ellentétes 
oldalon álló elnök és kormány konfliktusa előreláthatólag nem hat ki a román uniós 
elnökségre, az olyan – a régió számára fontos – ügyekben, mint a nyugat-balká-
ni országok európai integrációjának előmozdítása, nem várható érdemi áttörés a 
román fél részéről, mivel azt is és az EU-t is leköti a saját válságai menedzselé-
se, ráadásul a román kormánynak – mind az ellene megfogalmazott jogállamisági 
aggályok, mind pedig az ország politikai súlya miatt – gyenge az uniós érdekér-
vényesítő képessége. A Nyugat-Balkán integrációját idén is hátráltathatja továbbá 
a térség államaira jellemző, kiemelkedően magas kormányzati korrupció, valamint 
a sajtószabadság gyengülésével kapcsolatos aggályok, különösen az elmúlt hetek 
szerbiai tüntetéseinek fényében.

A keleti partnerség országaival való együttműködés megerősítésében szintén 
nem borítékolható az előrelépés: a társulásuk kapcsán jelentősek a várakozások 
– különösen a román EU-elnökség részéről –, ugyanakkor egyelőre csak egy, a 
tízéves múltról megemlékező szimbolikus rendezvényt helyeztek kilátásba, az ál-
lam- és kormányfők találkozójának lehetősége viszont bizonytalan.

Idén a régió legnagyobb biztonságpolitikai kérdése várhatóan a kelet-ukraj-
nai térség sorsának alakulása lesz, mégpedig annak függvényében, hogy milyen 
eredménnyel végződnek az ottani elnök- és parlamenti választások. A márciusi–
áprilisi elnökválasztásnak – a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint – Julija 
Tyimosenko a legnagyobb esélyese. Amennyiben az ukránok elnökké választják 
az ország volt kormányfőjét, az május után az orosz–ukrán kapcsolatok fokozatos 
romlásához és a kelet-ukrajnai konfliktus eszkalálódásához is vezethet. Ráadásul 
az ország gazdasági stabilizációja, valamint a kormányzati reformok továbbvitele 
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– Tyimosenko múltjának ismeretében – erősen kétségbe vonható; ez viszont hát-
ráltatja Ukrajna euroatlanti integrációját.

Ami a visegrádi országokat illeti, a szlovák V4-elnökség számos regionális, eu-
rópai és globális prioritást határozott meg a 2019-es évre, ugyanakkor az érdemi 
fókuszt a pozsonyi kormány Európa-politikája határozza meg: a migrációs válság 
óta érzékelhetően romlott a regionális szövetségről alkotott nyugat-európai kép, 
a szlovákok pedig ezt tervezik javítani azáltal, hogy elsősorban gazdasági témák 
mentén próbálják közelebb hozni a V4-eket és a nyugati tagállamokat.

A május végi európai parlamenti (EP-) választás kiemelt fontossággal bír va-
lamennyi régióbeli uniós tagállam, különösen az EU által jogállamisági eljárás alá 
vont Magyarország és Lengyelország számára. A két visegrádi állam belpolitikájá-
ban nem várható érdemi átrendeződés a májusi választás során, Olaszországgal 
kiegészülve pedig még nőhet is a budapesti és a varsói kormány érdekérvényesítő 
képessége. Lengyelország esetében azonban egyre érzékelhetőbb a társadalmi po-
larizáció, amely a novemberi parlamenti választáson mutatkozhat meg érdemben, 
a kormányzó Jog és Igazságosság (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) gyengülésével.

Csakúgy, mint a korábbi években, az Amerikai Egyesült Államok és Kína továbbra 
is kiemelt figyelmet fordít a kelet-közép-európai térséggel való gazdasági együtt-
működésre: a Kína által támogatott „16+1 együttműködés” következő konferenciáját 
Horvátországban, a Kelet-Közép-Európa és az USA közötti megerősített gazdasági 
és energiaügyi kooperáció támogatására hivatott Három Tenger Kezdeményezés 
2019-es csúcstalálkozóját pedig Szlovéniában tartják.

Az elmúlt évek során a régió jelentős mértékű gazdasági növekedést produ-
kált, amely idén is folytatódni fog: nemzetközi előrejelzések szerint 3,9 százalékos 
GDP-növekedéssel számolhat, ami az európai uniós átlagot is meghaladhatja. 
A legstabilabb GDP-bővülés Szlovákiában, Magyarországon és Bulgáriában 
várható. A térségbeli országok gazdasági teljesítményét azonban több olyan 
probléma is beárnyékolhatja, mint a munkaerőhiány vagy egy esetleges megál-
lapodás nélküli brexit. Kérdés továbbá, hogy a Lengyelország és Magyarország 
növekedésében (is) tekintélyes arányt képviselő európai uniós források elosztá-
sáról mennyire hatékonyan tudnak tárgyalni a régiós EU-tagállamok kormányai, 
a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről (Multiannual Financial Framewordk, 
MFF), valamint a térség számára kiemelten fontos kohéziós és agrártámogatá-
sokról pedig csak az EP-választások után várható megállapodás.

Összességében elmondható, hogy míg gazdasági értelemben stabilitás vár-
ható a régióban, addig egyes térségbeli országokban – a politikai és társadalmi 
feszültségek nyomán – megnő a belpolitikai konfliktusok kockázata, különösen Ro-
mániában, Ukrajnában és a nyugat-balkáni államokban.

http://kki.hu/assets/upload/18_KKI_4_1_SVK_20181119_002.pdf
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https://www.portfolio.hu/users/elofizetes_info.php?t=cikk&i=307909
https://www.portfolio.hu/users/elofizetes_info.php?t=cikk&i=307909
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BaraBás t. János

Közép-Európa államai számára 2019 kevésbé lesz eseménydús a belpolitika 
terén, nem várhatóak nagy fontosságú referendumok, választások, kormány-
válságok. A közvetlen szomszédságunkban – Ukrajnában, Romániában, 

Moldovában – lesznek ugyan választások, de előreláthatólag azok nem fogják lé-
nyegileg megváltoztatni az érintett országok politikai irányát. A Nyugat-Balkánon 
viszont továbbra is képlékeny a politikai és gazdasági helyzet: az ott fekvő államok 
az első világháború előtti időre emlékeztetően rossz viszonyban vannak egymással, 
gazdasági csőd fenyegeti őket, és a nagyhatalmak kegyeit keresik a boldogulásuk 
érdekében. Térségünk kihívásai az Európai Unióból, a tágabb környezetünkből és 
globális összefüggésben érkeznek, a nagy tét a fenntartható gazdasági növekedé-
sünk biztosítása.

A régióban 2019-ben várhatóan élesebben jelennek meg a világhatalmi feszült-
ségek, az EU, az USA és Kína eltérő érdekei. Az Egyesült Államok a berlini nagykövete 
által és nyilatkozatokban is jelezte, hogy az Északi Áramlat 2 és a törökországi Déli 
Áramlat gázvezeték tervezett megépítése növeli Oroszország közép-európai be-
folyását. Washington az amerikai cseppfolyósított gáz (liquefied natural gas, LNG) 
vásárlására buzdítja térségünket, amelynek előmozdítása érdekében már komoly 
regionális projekt is beindult a Három Tenger Kezdeményezés keretében (klaipėdai, 
Krk szigeti LNG-terminál, vezetékek megépítése). Az amerikai politika a kínai gazda-
ságnak a stratégiai ágazatokban (mesterséges intelligencia, IT, 5G-hálózatok) való 
terjeszkedésének a meggátolására szólította fel a kelet-ázsiai és európai partnereit; 
várhatóan a térségünkben is figyelni fogja mindezt.

Bármely amerikai–kínai vagy más vámháború leginkább Németországot 
sújtaná, és egyúttal – mivel Közép-Európa elsősorban az utóbbihoz kötődik gaz-
daságilag (lásd pl. gépkocsigyártás) – minket is. Ha az USA vagy Kína növeli a 
gépkocsi importjára kiszabott vámokat, azok nagyon hamar kedvezőtlenül hatnak 
ránk. A francia–német párosnak más területeken (pl. energia-, agrárkereskedelem) 
kell engedményeket tennie az Egyesült Államoknak, hogy a gépipari termékeik be-
jussanak az amerikai piacra, ami bizonytalan következményekkel jár ránk nézve.

Az EU gazdasága továbbra is a világátlag alatt növekszik idén, és a V4 válhat az 
Unió növekedési motorjává. Gazdasági földrajzi környezetünk viszont fokozottab-
ban sérülékeny. Az inflációval és vállalati eladósodottsággal küzdő Törökország a 
szíriai konfliktus miatt is fokozottabban Moszkva felé fordulhat. Az eladósodottság 
miatt kockázatos Olaszország helyzete is az eurózónában. A brexit zavarossága 
miatt a brit kormány bármikor megbukhat, pedig London kontinensünk pénzügyi 
központja. Ez utóbbiak miatt arra kell számítani, hogy térségünk nehezebben jut 
hitelhez a nemzetközi piacokon. Az európai alacsony szintű gazdasági növekedés 
és az említett problémák miatt a régió érdekében állhat, hogy távolabbi államok 
piacai felé nyisson.

A globális gazdasági feszültségek térségbeli megjelenését várhatóan élesíti a 
fegyverkezés, illetve a fegyverzet-ellenőrzés nemzetközi folyamataiban észlelhető 
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zavar. Az orosz, kínai, iráni rakétafejlesztések hatására az USA várhatóan kilép a 
közepes hatótávolságú nukleáris erők szerződéséből (Intermediate Range Nuclear 
Forces Treaty, IRNFT), ami bizonytalanabbá tehet minden fegyverzet-ellenőrzési 
és béketeremtési vállalkozást térségünkben, kiemelten Ukrajnában és a Balkánon. 
Mindez egyben megnehezíti az EU belső konszenzuskeresését is, mert a tagálla-
mok különbözően ítélik meg a biztonsági fenyegetettségüket. Az elbizonytalanodást 
térségünk államai is érzékelik, ezért Lengyelország és Románia vezetésével egy ko-
ordinált hadseregépítésbe kezdtek. E regionális haderőfejlesztés a Csendes-óceán 
és a Közel-Kelet térségében lekötött Egyesült Államoknak is érdekében áll, hiszen 
az itteni szövetségeseinek igyekszik átadni a regionális védelmi feladatok jó részét.

Közép-Európa államai várhatóan szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolataikat 
Washingtonnal, de Moszkva befolyása is megmarad. A Fehér Ház lengyel és román 
partnerséget fog keresni az Oroszország elleni rakétavédelem és fegyverkezési ver-
seny érdekében. Ezzel párhuzamosan a lengyel, a magyar és a román kormány, 
valamint kisebb mértékben a többi szomszédunk is határozottabban kiáll az érdekei-
ért az uniós intézményekkel szemben. Országaink – a nyugati médiában megjelenő 
dezinformációtól eltérően – nem akarnak kilépni az Európai Unióból, és gyengíteni 
sem szeretnék azt. Sőt, a V4 azt szeretné, ha EU-szinten haladna előre pl. a kiber- és 
gyógyszerbiztonságot elősegítő munka, illetve az infrastruktúra-építés. Mi komo-
lyan vesszük azt, amit a nyugati partnereinek mintha elfelejtettek volna: térségünk 
uniós felzárkóztatása mindenkinek a javát szolgálja. Közép-Európában nem csak 
Magyarország szkeptikus a francia–német páros által beharangozott strukturális 
reformokkal szemben: például az önálló uniós haderő építése, a pénzügyi unió terve 
előreláthatólag komoly politikai feszültségeket fog szülni.

Az is várható, hogy régiónk államai szorosabb együttműködést keresnek az 
energiabiztonság és az infrastruktúra-összekapcsolás terén. Közös érdekünk, hogy 
ellenálljunk az uniós agrártámogatások csökkentésének is. A felmérések szerint a 
2019. májusi EP-választások során a szavazókat a migráció, a munkanélküliség, 
a gazdaság kérdései érdeklik a leginkább. Kérdéses, hogy az EU mennyire tud 
hatékony lenni az idén jelentkező olyan új kihívások esetében, mint az 5G kommu-
nikációs hálózatok vagy a kiberbiztonság.

Értékelésem szerint a feszültségek térségünkben elsősorban a kereskedelmi-
gazdasági problémákkal, a kiberhadviselés felfutásával, a gazdasági szankciós 
politikák összetettebbé válásával fognak jelentkezni 2019-ben, de megvannak már 
az intézményei a regionális összefogásnak és szolidaritásnak is.
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Garai nikolett

A Visegrádi Csoport tagországainak bel - és külpolitikáját az év első felében 
a brexitet lezáró, március végére várható egyezmény, a májusi európai par-
lamenti választások, az Európai Unió 2021–2027-es többéves pénzügyi 

keretéről szóló vita, valamint az ukrán elnökválasztás kimenetele határozhatja meg 
a leginkább az előre ismert nemzetközi események közül.

A leendő EP-választásokkal kapcsolatos első érdekesség, hogy az Európai 
Konzervatívok és Reformisták (European Conservatives and Reformists, ECR) párt-
családja Jan Zahradilt, a cseh Polgári Demokrata Párt (Občanská demokratická 
strana, ODS) EP-képviselőjét jelölte az Európai Bizottság (EB) elnökének az ún. 
„Spitzenkandidaten” [csúcsjelöltek] mechanizmus alapján. Az új EB felállása kap-
csán nemcsak a bizottsági elnök személye kulcsfontosságú kérdés, hanem az is, 
hogy az egyes tagországok biztosai milyen portfólióval fognak rendelkezni, illetve 
hogy ismét áll-e majd közép-európai vezető valamelyik uniós intézmény élén.

Az év egyik különlegessége, hogy a Visegrádi Csoport elnökségi pozícióját júni-
us 30-ig betöltő Szlovákia még két másik tisztséget is visel 2019-ben: január 1-jétől 
Miroslav Lajčák külügyminiszter vezetésével az Európai Biztonsági és Együttmű-
ködési Szervezet (EBESZ) elnökségét, valamint a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, 
OECD) Tanácsának miniszteri szintű ülésének (Ministerial Council Meeting, MCM) 
elnöki posztját is ellátja. Az EBESZ-elnökség prioritása az ukrán helyzet konszoli-
dálása, míg az OECD esetében a digitalizáció lesz a fő téma. Lajčák külügyminiszer 
munkásságát érdemes figyelemmel kísérni, hiszen saját elmondása szerint nem 
tartja kizártnak, hogy a 2020-ban esedékes szlovák általános választások eredmé-
nyétől függően inkább egy nemzetközi szervezetben folytatná a munkásságát.

Ami a belpolitikai eseményeket illeti, idén Szlovákiában és Lengyelországban 
számíthatunk fontosabb választásokra. Szlovákiában március 16-án tartják az ál-
lamfőválasztás első fordulóját. A legesélyesebbnek tartott Andrej Kiska, a jelenlegi 
államfő nem indul újra, azonban több mint tízen jelezték a megmérettetési szán-
dékukat. A jelöltek között két magyar kisebbségi politikus is szerepel: a Most–Híd 
nevű, szlovák–magyar vegyes párt színeiben Bugár Béla indul, míg a Magyar Kö-
zösség Pártja Menyhárt József pártelnököt jelölte a tisztségre. A szlovák államfőt 
– a magyar rendszertől eltérően – közvetlenül választják, így a következő hónapok-
ban erős kampányra számíthatunk.

Lengyelországban ősszel rendezik a parlamenti választásokat. A jelenleg kor-
mányon lévő Jog és Igazságosság (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) párt fő kihívója a 
Polgári Platform (Platforma Obywatelska, PO) lehet. Bár a közvélemény-kutatások 
szerint a PiS áltagosan kb. 10 százalékkal vezet a PO-val szemben, a kormány nép-
szerűsége enyhén csökkent az elmúlt időszakban kirobbant korrupciós és pénzügyi 
botrány miatt. A választások kimenetele nagyban függ attól, hogy a PO mozgósítani 
tudja-e a lengyel ellenzéket a választásokig, és ki tud-e állítani egy, az uniós pálya-
futása után várhatóan a lengyel belpolitikába visszatérő Donald Tuskhoz hasonló 

https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/ecr-puts-forward-czech-mep-as-their-spitzenkandidat-nominee/
https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/11/lajcak-sokat-varnak-a-szlovak-ebesz-elnoksegtol
https://spectator.sme.sk/c/20842037/slovakia-will-preside-over-the-oecd-ministerial-council-meeting-next-year.html
https://www.osce.org/chairmanship/408353?download=true
https://www.bumm.sk/kulfold/2018/12/07/lajcak-megis-marad-a-kulugyi-tarca-elen
https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/10/marcius-16-an-valaszt-uj-allamfot-szlovakia
https://ujszo.com/kozelet/andrej-kiska-nem-indul-ujra-a-koztarsasagi-elnoki-posztert
https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/10/marcius-16-an-valaszt-uj-allamfot-szlovakia
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2019/01/14/bugar-bela-leadta-az-alairasokat-az-allamfojeloltseghez
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2019/01/11/tovabbra-gyujtik-menyhart-jozsef-allamfojeloltsegehez-szukseges-15-ezer-alairast
https://pollofpolls.eu/PL
https://www.politico.eu/article/central-bank-pay-scandal-hits-poland-ruling-law-and-justice-party-jaroslaw-kaczynski/
https://foreignpolicy.com/2018/10/26/polands-opposition-has-nobody-to-blame-but-itself/
https://www.politico.eu/article/donald-tusks-call-to-defeat-bolsheviks-marks-polish-political-return-aw-and-justice-party-pis-speech-in-lodz/
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vezető személyiséget annak élére. A választási évben érdemes figyelemmel kísérni 
az EU és Lengyelország közötti viszony alakulását is, különösen a lengyel igazság-
ügyi reformok kapcsán.

2019. július 1-jén Csehország veszi majd át a V4-elnökség stafétáját Szlovákiától, 
és valószínűleg tovább fogja vinni a szlovák és az azt megelőző magyar elnöksé-
gi programok prioritásait: Közép-Európa uniós érdekérvényesítésének erősítését, 
a digitalizáció és a biztonság hangsúlyozását. A cseh belpolitikát legjobban az 
Andrej Babiš miniszterelnök ellen folyamatban lévő Čapí hníždo [Gólyafészek]-ügy 
kimenetele és az Agrofert nevű cégcsoportban betöltött szerepe körüli botrányok 
befolyásolhatják. Várható, hogy a társadalmi és politikai megosztottság nőni fog a 
Babišt támogatók és ellenzők tábora között.

orosz anna

Míg 2018-at komoly várakozások övezték a tekintetben, hogy milyen előre-
lépés történhet a Nyugat-Balkán és az EU kapcsolatában, addig 2019-től 
leginkább a lényeges politikai döntések elodázása várható a szakértők 

szerint. A 2018-as eredmények jócskán elmaradtak az ambiciózus reményektől, 
ami elsősorban az uniós tagállamok megosztottságának a következménye volt. 
2019-ben tovább bonyolítják majd a helyzetet az európai parlamenti választások, 
amelyeket követően változások lesznek az Európai Bizottság összetételében is. Egy 
ilyen helyzetben nem várható, hogy bővítési kérdésben érdemi határozatok szü-
lessenek, amely téma ráadásul egyes nyugat-európai országokban nem is élvezi a 
közvélemény támogatását. Így a lényegi döntések az év legvégén, de még inkább 
2020 elején remélhetők. Ugyanakkor az EP-választások kimenetele lényegesen be-
folyásolhatja a bővítési kérdés jövőbeli támogatottságát.

Az EU 2019-es háttérbe vonulása azonban tovább erősítheti az USA és Orosz-
ország közt a régióban folyó versengést. Washington láthatóan felgyorsítaná a 
bilaterális ügyek rendezését. A 2018. júniusban aláírt Preszpa-megállapodás rati-
fikálásával és az ambivalens eredménnyel zárult szeptemberi referendum után a 
macedón parlament 2019. januárban megszavazta a szükséges alkotmánymódo-
sításokat. Ezt követően a görög parlamentben is sikerült ratifikálni az egyezményt, 
noha csak egy hajszálon múlott a szükséges többség megszerzése. A mace-
dón–görög névvita elsimítása után Macedónia megkezdheti a NATO-csatlakozást, 
amelyet jó eséllyel további kommunikációs hadjárat fog követni Moszkva és a 
NATO/USA részéről.

A térség figyelmet érdemlő másik konfliktusa Szerbia és Koszovó között áll 
fenn. A felek EU által támogatott dialógusának elakadása egyre inkább azt jelzi, 
hogy az Európai Uniótól várható előnyök nem elégítik ki Belgrádot és Pristinát. 
A szerb és a koszovói államfő alternatív felvetése, hogy határmódosítással ren-
dezzék a kérdést, nem élvez egyértelmű támogatást sem belpolitikai téren, sem 

https://www.bbc.com/news/world-europe-46296859
https://www.bbc.com/news/world-europe-46296859
https://www.mzp.cz/en/v4_presidency
http://kki.hu/assets/upload/30_KKI-elemzes_CZE_Garai_20180829.pdf
https://www.reuters.com/article/uk-czech-babis/eu-lawmakers-take-aim-at-czech-pm-babis-over-conflict-of-interest-idUKKBN1OC1L7
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a nemzetközi partnerek körében. Az Egyesült Államok azzal próbálta mozgásban 
tartani a gépezetet, hogy nem határozott meg előzetes korlátozásokat a felek szá-
mára, és arra ösztönzi a döntéshozókat, hogy minél hamarabb állapodjanak meg. 
Az USA láthatóan el kívánja kerülni, hogy teljesen eltávolodjon egymástól a két or-
szág.

Pedig az elmúlt fél évben számos olyan fejlemény történt, amely ebbe az irányba 
mutat. Szerbia diplomáciai offenzívája (pl. Koszovó Interpolba való felvételének si-
keres megakadályozása) jelentősen beszűkítette Koszovó külpolitikai mozgásterét; 
válaszul Ramush Haradinaj kormánya száz százalékos vámot vezetett be a Szer-
biából (és Bosznia-Hercegovinából) érkező termékekre. Ezen túlmenően döntött a 
Koszovói Biztonsági Erők fokozatos hadsereggé alakításáról, valamint Haradinaj a 
gazdasági és politikai kapcsolatok további erősítéséről szóló megállapodást kötött 
Edi Rama albán kormányfővel. 2019-re vonatkozóan is számos lépést előirányoztak. 
Azok gyakorlati megvalósulása jó indikátora lesz annak, hogy Albánia és Koszovó 
milyen stratégiát kíván folytatni a jövőben – amely akár a térségbeli erőviszonyok 
módosulásához is vezethet. A két ország közötti gazdasági korlátok leépítése hoz-
zájárulhat Szerbiának a koszovói piacról történő kiszorulásához. Albánia számára 
2019. júniusban nyílhat meg a lehetőség az uniós csatlakozási tárgyalások meg-
kezdésére, amennyiben arra az Európai Unió Tanácsában is rábólintanak. Tirana 
nem feltétlenül áldozná fel az uniós kapcsolatokból nyerhető előnyöket Koszovóért, 
de azok hiányában nem kizárt, hogy több konfliktust is felvállal, főleg, ha azokkal 
odahaza is előnyökre tehet szert.


