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 A koronavírus nemzetközi politikai hatásai 

Összefoglaló: A jelen elemzés az első része egy olyan sorozatnak, amely a ko-
ronavírus okozta járványnak a nemzetközi rendszerre gyakorolt hatását kívánja 
feltérképezni. Ennek keretében azokra a fő nemzetközi hatásokra és problémákra pró-
bál rávilágítani, amelyek a járvánnyal és a nyomában kialakuló gazdasági válsággal 
összefüggésben befolyással lehetnek általában véve a nemzetközi együttműkö-
désre, a globalizációra vagy éppen a nemzetközi hatalmi viszonyokra. Mindehhez 
kijelöli azokat a legfontosabb hatásokat, amelyek részletesebb globális és regionális 
szintű vizsgálata egyaránt szükségesnek látszik a hosszú távú folyamatok ponto-
sabb előrejelzéséhez.

Kulcsszavak: koronavírus, járvány, globalizáció, nemzetközi rendszer, világrend

Abstract: The present analysis is the first part of a series seeking to map the 
impact of the coronavirus pandemic on the international system. In this context, it 
tries to highlight the main effects and problems causing by the pandemic and the 
subsequent economic crisis that may have impacts on international cooperation, 
globalisation or even the international power relations. To do this, it identifies the 
most important impacts that need a more detailed examination both at global and 
regional level in order to better forecast of the long-term processes.

Keywords: coronavirus, pandemic, globalisation, international system, world order

BEVEZETŐ

A koronavírus okozta járvány a lakosságot érintő tragikus következményei 
mellett nemcsak az egészségbiztonságra, a járványügyi rendszerekre és a 
globális gazdaságra lesz óriási hatással, hanem a nemzetközi politikai vi-

szonyokon, sőt a nemzetközi rendszer egészén is jelentős nyomot fog hagyni. 
Figyelembe véve az eddigi kiterjedtségét, az áldozatok számát, a veszélyeztetett 
populáció nagyságát, a már bizonyosra vehető gazdasági kárait, a példa nélküli 
állami és nemzetközi intézkedéseket, kijelenthető, hogy a 21. század eddigi egyik 
legnagyobb, a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokhoz vagy a 2008. évi gazda-
sági válsághoz hasonlítható hatású globális kihívásával állunk szemben.

A járvány elleni védekezés jegyében felszínre került a nemzetközi kapcsolatok 
számos aspektusa: a globális szakosított szervezetek szerepétől kezdve a regionális 
együttműködési formák előnyein és hiányosságain keresztül a vezető hatalmaknak 
a járvánnyal szembeni fellépésük hatékonyságát illető stratégiai kommunikációjáig. 
Tekintettel többek között a járvány további terjedésének a méreteit és a közvetlen 
gazdasági hatásait övező bizonytalanság mértékére, a pontos geopolitikai hatások 
feltérképezése és meghatározása egyelőre rendkívül korai. Ugyanakkor már most 
látható számos olyan tényező és feszültségforrás, amely alapvető irányt fog szabni 
a járvánnyal összefüggő nemzetközi folyamatoknak.
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A KKI ezért egy olyan elemzéssorozatot indít, amelynek célja a koronavírus 
okozta járvány nemzetközi politikai és gazdasági hatásainak a feltérképezése. A bi-
zonytalansági tényezők mellett a kérdéskör komplexitása és a járvány kiterjedtsége 
miatt a kutatás a Magyarország és Európa szempontjából kiemelt jelentőségű 
nemzetközi hatásokra kíván fókuszálni, globális és regionális szinten egyaránt. A je-
len elemzés rávilágít azokra a geopolitikai relevanciával bíró, stratégiai jelentőségű, 
akár rendszerszintű problémákra, amelyek a járvánnyal összefüggésben felszínre 
kerültek, és amelyek mélyebb megértése és hatásainak pontosabb előrejelzése to-
vábbi vizsgálatokat igényel.

A VÁLSÁG HATÁSA A VILÁGREND ALAKULÁSÁRA

A KKI kutatóinak egy korábbi, a világrend középtávú (2030-ig tartó) változásá-
val foglalkozó kutatása segíti értelmezni a járványnak a globális politikai és 
gazdasági rendszerünkre gyakorolt hatását. Egyrészt fontos látni, hogy egy 

globális közegészségügyi válság lehetőségére a hasonló előrejelzések már koráb-
ban figyelmeztettek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a koronavírus megjelenése 
egy „ismert ismeretlen” (known unknown) és „nem ismert ismeretlen” (unknown 
unknown) típusú esemény volt, vagyis nem borítja fel a globális világrenddel kapcso-
latos előrejelzéseket. Másrészt viszont az általunk azonosított forgatókönyvek közül 
a válság két kulcsváltozóra egyértelműen hat: az interdependenciák gyengülésére 
és – a kormányzati hatékonyság függvényében – az egyes országokban a rend-
szerellenes/populista mozgalmak erősödésére vagy gyengülésére. Harmadrészt, 
egyelőre úgy tűnik, hogy a válság a korábbi kutatásban felvázolt forgatókönyvek 
közül a „konfliktusos, elzárkózó világ” szcenáriójának a valószínűségét erősíti – 
ugyanakkor a globális szintű együttműködés erősödése ezzel ellentétes tendenciát 
is kiválthat.

A GLOBÁLIS GAZDASÁGOT ÉRŐ SOKKHATÁS

A járvány politikai következményei talán a leglátványosabban a gazdasági 
hatásokon keresztül fognak érvényesülni. A különböző nemzetállami és nem-
zetközi szintű korlátozásokkal összefüggésben várható gazdasági károkról 

már számos elemzés született (példaként álljon itt az OECD és a Bloomberg 
előrejelzése), ehelyütt csupán arra kívánunk utalni, hogy a visszaesés óriási 
lesz. A recesszióval járó feszültségek világszerte igen jelentős politikai nyomás alá 
fogják helyezni a kormányokat – bár eltérő mértékben és következményekkel. Lesz, 
ahol a meglévő pártstruktúrákon belül alakulnak át az erőviszonyok (az európai uni-
ós országok egy része), máshol akár a politikai térkép egészére jelentős hatással 
lehet a válság (Olaszország), vagy számottevő mértékben befolyásolhatja a glo-
bális szempontból is jelentős választás kimenetelét (Amerikai Egyesült Államok). 

https://kki.hu/assets/upload/01_Garai-Szalai-Szke.pdf
https://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/
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Ugyanakkor lehetnek olyan országok is, ahol a politikai rezsim stabilitását is aláásó 
folyamatokat indíthat el, vagy a járvány következtében fellépő/elmélyülő gazdasági 
nehézségekhez járulhat hozzá (pl. Irán, a turizmusból származó bevételektől függő 
közel-keleti országok). Az alapvetően belpolitikai hatásokon túl azonban a rendszer-
szintű, globális gazdasági problémákra is szükséges rávilágítani.

A gazdasági globalizáció már a 2008–2009-es világgazdasági válságot köve-
tően is megtorpant, s a folyamatot tovább erősítették a Trump-kormányzat által 
kezdeményezett kereskedelmi háborúk és a nemzetközi kereskedelmi rezsimben 
mutatkozó működési zavarok. A protekcionizmus felerősödésével az elmúlt évek-
ben napirendre került az egyes meghatározó jelentőségű gazdasági erőközpontok, 
különösen az USA és Kína közötti gazdasági „szétválasztás” (decoupling) kérdése. 
A koronavírus okozta járvány ezt is fokozhatja. A komparatív előnyök maximalizálá-
sa jegyében egy-egy térségben vagy országban bizonyos gazdasági tevékenységek 
erőteljes koncentrálódása figyelhető meg – pl. Kína esetében az ipari termelésé –, 
és amennyiben ezekben a központokban működési zavarok lépnek fel, az a globális 
gazdasági rendszerben jelentős negatív következményekkel jár. A 2020 első hónap-
jaiban, a Kínával való kereskedelemben fellépett zavarok miatt az egyszerű orvosi 
védőeszközökben megmutatkozott globális hiány jól mutatja a probléma jellegét. 
Még az Európai Unió tagállamai között is komoly feszültség alakult ki abból, hogy 
Németország – a német exporttilalom miatt – nem volt hajlandó továbbengedni 
hozzájuk a tengerentúlról érkezett orvosi célú árukat.

Az előbbiek mellett kiemelt figyelem fogja övezni a nemzetközi gazdasági rend-
szeren belül a pénzügyi egyensúlyt, különösen a már most is számos országban 
tapasztalható rendkívül magas adósságráta és laza költségvetési, illetve monetáris 
politika miatt. A gazdasági visszaesésnek a pénzügyi likviditás erősítésével történő 
tompítása rövid távon prioritást élvezhet, ami hatással lehet többek között a nem-
zetközi pénzügyi intézmények (IMF, Világbank) és központi bankok (pl. az amerikai 
FED és az Európai Központi Bank) politikájára.

Az egyes országok a sebezhetőségük csökkentése, azaz az ellátásbiztonság 
és végső soron a túlélés érdekében a jövőben nagyobb figyelmet fordíthatnak arra, 
hogy jelentősebb erőforrásokat biztosítsanak bizonyos termelési tevékenységek 
vagy ágazatok fenntartására. Ezzel összefüggésben a globális ellátási láncolatok 
szerkezete, jellege is átalakulhat, részben a kormányzati, részben a piaci szereplők 
változó stratégiájának következtében. Mindezek globális szinten tovább erősíthetik 
a protekcionista törekvéseket.

Érdemes megemlíteni, hogy mindez az olyan szoros regionális integráció ese-
tében is igaz, mint az Európai Unió. A járvány következtében meghozott európai 
gazdasági intézkedések alapján megállapítható, hogy a nemzetállami keretek to-
vábbra is elsődleges jelentőségűek, a rendkívüli időszakban a nemzeti kormányok 
döntenek a kardinális gazdasági intézkedésekről: a határátlépés korlátozásáról, 
egyes gazdasági tevékenységek korlátozásáról vagy betiltásáról. A Carl Schmitt-féle 
tétel, amely szerint a szuverén az, aki a rendkívüli állapotról dönt – és ez a nemzet-
állam –, megerősítést nyert az elmúlt hetekben az EU-tagállamok vonatkozásában 
is. Az Európai Unió körvonalazódó gazdaságvédelmi intézkedései természetesen 

https://www.weforum.org/agenda/2017/11/international-trade-is-slowing-what-does-this-mean-for-globalization/
https://www.piie.com/sites/default/files/documents/trump-trade-war-timeline.pdf
https://www.ft.com/content/c920bce2-360e-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4
https://www.project-syndicate.org/commentary/global-cooperation-can-prevent-next-pandemic-by-kemal-dervis-and-sebasti-n-strauss-2020-03
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3065264/china-backs-free-trade-masks-despite-coronavirus-induced
https://worldradio.ch/news/2020/03/11/germany-blocks-medical-equipment-shipment-to-switzerland/
https://www.bruegel.org/2020/02/expect-massive-stimulus-further-leverage-for-china/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-economy-policy-fac/factbox-the-economic-remedies-for-the-coronavirus-idUSKBN2121C4
https://hvg.hu/gazdasag/20200316_Bod_Peter_Akos_Ami_elore_nem_lathato_es_ami_korvonalazhato
http://kommentar.info.hu/cikk/2019/1/carl-schmitt-a-szuverenrol
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
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jelentős szerepet fognak kapni a várható gazdasági válság európai hatásainak a 
tompításában, ám kérdés, hogy hosszabb távon az integráció elmélyítését vagy a 
lassulását erősítő folyamatok válnak-e meghatározóbbá.

Noha vélhetően számos javaslat és kezdeményezés születik majd arra vonat-
kozóan, hogy hogyan lehetne regionális vagy nemzetközi együttműködések révén a 
helyi gazdaságok ellenálló képességét javítani, a gazdaságvédelmi intézkedéseket 
hatékonyabbá tenni és az egyes országok sebezhetőségét csökkenteni, a politikai 
dimenzió megkerülhetetlen lesz. Mindez pedig elvezet a globális kormányzás és a 
nemzetállami szuverenitás problémaköréhez.

A GLOBÁLIS KORMÁNYZÁS ÉS A NEMZETI SZUVERENITÁS 
EGYENSÚLYA

A korábbi globális válságokhoz hasonlóan, a járvány okozta rendkívüli helyzet-
ben is egyaránt találunk példát az egyes országok közötti együttműködésre 
és segítségnyújtásra, csakúgy mint újabb nemzetközi viták és frontvonalak 

kialakulására. Annak a megválaszolása, hogy a járvány és a körvonalazódó gazdasá-
gi válság összességében növelni fogja-e az utóbbi években kiéleződött geopolitikai 
versengést, vagy éppenséggel megerősödnek egyes nemzetközi együttműködési 
formák és struktúrák, még igen korai. A járvány következtében várhatóan erősödni 
fognak a globális kormányzás megerősítésére szólító hangok. E kezdeményezések 
vélhetően nem kizárólag az egészségbiztonsággal közvetlenül érintett szervezetek 
(például a WHO) jogosítványainak a kiterjesztésére fognak vonatozni, hanem más 
globális kérdéseket is érintenek, például a nemzetközi gazdasági rezsim vagy a klí-
maváltozás problémaköreit. A korábbi járványok és az azokat követő nemzetközi 
reformok tapasztalatai alapján szükség is lesz a vonatkozó terület felülvizsgálatára 
és a szorosabb nemzetközi koordináció kiépítésére. Ugyanakkor fontos felhívni arra 
is a figyelmet, hogy a nemzetközi egészségügyi rendszer ellenálló képessége olyan 
erős, mint a leggyengébb láncszeméé. Vagyis a nemzeti vagy helyi kormányzati in-
tézmények hatékonyságának és ellenálló képességének a növelése a kiindulópontja 
minden járvány és elemi csapás elleni védekezésnek.

Természetesen különösen a szegény, elmaradott országok esetében meg-
kerülhetetlen a nemzetközi segítségnyújtás és szerepvállalás erősítése a helyi 
közegészségügyi rendszerek fejlesztésében. Megjegyzendő, hogy ez a nemzet-
közi dimenzió az olyan fejlett európai országok számára, mint Olaszország és 
Spanyolország, szintén nem lesz elhanyagolható tényező. Ám végső soron a helyi 
kormányzati intézmények erején és hatékonyságán fog múlni, hogy ellenállóké-
pesebb egészségügyi rendszerek jöjjenek létre. Ennek előfeltétele a nemzetállami 
kormányzati intézmények hatékonyságának és legitimitásának a megerősödése. 
Megkerülhetetlen a bizalom, a percepciók és a társadalmi támogatottság kérdé-
se. Az Olaszországnak nyújtott európai segítség akadozása, illetve a már említett 
német példa rámutat arra, hogy a politikai vezetés – vagy adott esetben a szélesebb 

https://foreignpolicy.com/2020/03/10/the-multilateral-health-system-failed-to-stop-the-coronavirus/
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közvélemény – percepcióiban milyen szerepet kaphat egy válsághelyzetben a 
nemzetközi segítség érkezése vagy elmaradása. A legfontosabb vezérlő elv a nem-
zetközi helyett a nemzeti keretekben végrehajtandó, az ellenálló képességet és a 
hatékonyságot növelő reformok és intézkedések meghozatala lesz, tekintettel arra, 
hogy továbbra is hiányozni fog a nemzeti keretek meghaladásához, az alapvető 
egészség- és gazdaságvédelmi rendszerek és mechanizmusok nemzetközi szintre 
emeléséhez szükséges bizalom és szolidaritás a nemzetállamok között.

Érdemes felhívni a figyelmet arra a vitára is, amely a demokratikus és az autori-
ter politikai rendszerek válságkezelési hatékonyságának a kérdésében bontakozott 
ki. A probléma szerteágazó kérdéseket vet fel, most mindössze arra kívánunk utal-
ni, hogy hatékony válságkezelésre mind autoriter (Szingapúr), mind demokratikus 
rendszerek (Dél-Korea, Tajvan) esetében találhatunk jó példákat. Viszont azok a 
nyugat-európai és észak-amerikai országok, amelyek demokráciaindexe rendsze-
rint a világ élmezőnyében van, mintha egyöntetűen nehezen birkóznának meg a 
járvány okozta hatalmas kihívással. Ez azonban nem feltétlenül a politikai rendszer 
jellegéből következik, hanem összefügghet azzal is, hogy azon országok, ame-
lyek erőteljesebben integrálódtak a világgazdaság rendszerébe (és így magasabb 
nemzetközi társadalmi konnektivitással bírnak), jobban ki voltak téve a Kínában 
kirobbant válságnak, mint más államok, amelyek így jobban fel tudtak készülni a 
helyzet kezelésére. A nemzetközi együttműködés és a globális kormányzás jövőjére 
meghatározó befolyással lesz az is, hogy a nagyhatalmak milyen irányba mozdulnak 
el a fentebb felvetett kérdésekben, és a válságnak milyen hatása lesz a nemzetközi 
hatalmi erőviszonyokra.

A NEMZETKÖZI HATALMI DIMENZIÓ

Amint arra korábban utaltunk, a járvány gazdasági hatása globális lesz, azaz 
nincs olyan régió vagy ország, amelyet ne érintene előbb vagy utóbb. A gaz-
dasági hatások mértéke azonban vélhetően eltér majd. A jelenlegi trendek 

és a járvány alakulása alapján kijelenthető, hogy azok az ázsiai országok, amelyek 
rendkívül hatékonyan vették fel a küzdelmet a járvány ellen – Tajvan, Dél-Korea, 
Szingapúr –, kisebb gazdasági visszaeséssel néznek majd szembe. A kínai gaz-
daságra mért csapás nagyságrendjét jól szemlélteti, hogy az ipari termelés 13,5, a 
kiskereskedelmi forgalom pedig 20 százalékkal esett vissza 2020 első két hónapjá-
ban a tavalyihoz képest, az éves hatásokat azonban még nehéz előre megbecsülni. 
A vírus európai és észak-amerikai terjedését figyelemmel kísérve valószínűsíthető, 
hogy a gazdasági károk a fejlett nyugati országokban legalább hasonló nagyság-
rendűek lesznek, mint Kínában – amely a rendelkezésre álló adatok szerint már 
túljutott a járvány csúcspontján.

Ráadásul a gazdasági visszaesés nem csupán a járvány kiterjedtségével lesz 
összefüggésben, hanem az eltérő gazdasági szerkezettel is. Az Egyesült Államok 
és Nyugat-Európa fejlett gazdaságaiban jóval nagyobb részt tesz ki a járvány által 

https://www.ft.com/content/e015e096-6532-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
https://www.abc.net.au/news/2019-01-10/democracy-index-economist-intelligence-unit-2018/10703184
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-16/china-manufacturing-and-retail-contract-for-first-time-on-virus
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-16/china-manufacturing-and-retail-contract-for-first-time-on-virus
https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19
https://www.nytimes.com/2020/03/06/business/coronavirus-economy-us-china.html
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leginkább sújtott szektor, a szolgáltatás (a turizmustól kezdve a kiskereskedelmi 
szolgáltatásokig), mint Ázsiában. Az itteni gazdasági visszaesés természetesen 
az ázsiai exportra is negatív hatást gyakorol, összességében azonban a nyugati 
gazdaságok a jelen állás szerint nagyobb kihívás előtt állnak. Mindenesetre meg-
állapítható, hogy nem valószínű, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió más 
erőközpontokkal szembeni nemzetközi gazdasági pozíciói a válság következtében 
javulnának.

A járvány feltartóztatásával kapcsolatos erőfeszítések az USA és Európa nem-
zetközi szerepvállalására és erőprojekciójára is hatással lesznek: összességében 
– azaz mind politikai, mind gazdasági és biztonsági téren – kevesebb erő- és anya-
gi forrás, illetve figyelem jut majd rájuk. Mindez nem zárja ki, hogy egyes térségeket 
vagy ügyeket továbbra is kiemelten kezeljenek, különösen azokat, amelyek Európa 
biztonsága szempontjából nagyobb jelentőséggel bírnak. Így például a migrációs 
válsággal és a járvány terjedésének kockázataival összefüggésben akár erőteljesebb 
beavatkozás is várható az európai országok részéről a Földközi-tenger térségében, 
míg más konfliktuszónák ügye, például a kelet-ukrajnai helyzet rendezése, háttérbe 
kerülhet.

A járvány és annak gazdasági következményei negatív hatással lehetnek egyes 
közel-keleti országok politikai stabilitására is, ám az Egyesült Államok és az európai 
országok nem lesznek abban a helyzetben, hogy érdemben befolyásolják a politikai 
folyamatokat, és stabilizációs tényezőként lépjenek fel. Mindez tovább erodálhatja 
a nyugati országok befolyását a régióban, amennyiben Oroszország és Kína kisebb 
károkkal vészeli át a válságot. A várható gazdasági kihívásokra is tekintettel, az 
Egyesült Államok nagy valószínűséggel tovább csökkenti majd a katonai szerep-
vállalását a közel-keleti válságövezetekben, amint az Afganisztán és Szíria kapcsán 
már az elmúlt hónapokban is tapasztalható volt.

A válság az USA, Kína és az EU közötti hatalmi viszonyrendszerre is hatással 
lehet. Az Európai Uniót nem csupán a várható erőteljes gazdasági visszaesés, ha-
nem a belső kohézió hiánya is gyengítheti a hatalmi versenyben. A gazdaságok 
recesszióba süllyedése és növekvő költségvetési hiánya miatt élesebb vitákra lehet 
számítani az uniós források elosztása és a szükséges gazdasági intézkedések kap-
csán. Az EU-n belüli törésvonalakat pedig Kína vagy az Egyesült Államok akár ki is 
használhatja, ahogy azt az Olaszországnak nyújtott – szimbolikus mértékű – kínai 
segélyszállítmány is jelezte. A nemzetközi hatalmi mozgásokat befolyásolja az is, 
hogy az egyes nagyhatalmak milyen formában és sikeresen tudják a saját válság-
kezelésüket a nemzetközi térben kommunikálni.

A JÁRVÁNY NEMZETKÖZI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

Az eddig említett problémák rendkívül összetett kérdéseket vetnek fel, ame-
lyek megválaszolása szerteágazó vizsgálatokat igényel, és vélhetően csak 
hosszabb idő elteltével lehet majd teljes körű feleletet adni rájuk, ugyanakkor 

a KKI elemzéssorozata arra tesz kísérletet, hogy a legjelentősebb nemzetközi és 
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regionális trendeket és hatásokat feltérképezze és beazonosítsa. E kontextusban 
vizsgáljuk majd (meghatározott szempontrendszer alapján) a Magyarország szá-
mára kiemelt régióknak – Európa, a Balkán, a posztszovjet térség, a Közel-Kelet és 
Észak-Afrika, Kelet-Ázsia és az Egyesült Államok – a járvánnyal kapcsolatos és az 
azzal összefüggő politikai trendjeit és hatalmi mozgásait. A vizsgálati szempontja-
ink elsősorban az alábbiak lesznek:

• a kormányzati intézkedések hatékonysága és azok hatása a vizsgált orszá-
gok nemzetközi helyzetére;

• a járvány hatása a politikai rendszer vagy az adott kormány stabilitására; 
a válságnak és a védekezési intézkedéseknek az adott ország nemzetközi 
cselekvőképességére való hatása;

• regionális és nemzetközi együttműködési keretek az adott régióban, illetve 
azok hatékonysága;

• a kiemelt gazdasági ágazatok visszaesésének hatása a nemzetközi gazda-
sági munkamegosztásra, az értékláncolatokra és az ellátásbiztonságra;

• a politikai napirend alakulása (a bel- és külpolitikai témák változása, a kor-
mányzatok stratégiai kommunikációjának nemzetközi dimenziója);

• nemzetközi viták és konfliktusok a járvány árnyékában (az adott ország mi-
lyen nemzetközi ügyekben kezdeményez vagy vállal konfrontációt a válság 
ellenére);

• „soft power”, azaz az ország és a nemzetközi megítélés változása.

Ezek mellett külön elemzés foglalkozik majd az olyan régióspecifikus vagy ép-
pen globális kérdések vizsgálatával, mint a járvány hatása a migrációs válságra, a 
közel-keleti rezsimek stabilitására, illetve a globális gazdaságra gyakorolt struktu-
rális hatások.


