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A koronavírus hatása a nemzetközi hatalmi rendre
The Impact of the Coronavirus on the International Power Structure

Varga Gergely

Összefoglaló: A tanulmány a koronavírus-járványnak és a nyomában kibontakozott gazdasági 
válságnak a nemzetközi hatalmi rendre gyakorolt hatását vizsgálja. Ennek kontextusában össze-
hasonlítja, illetve bemutatja többek között a járvány elleni védekezés hatékonyságát, a válságnak 
a politikai rendszerek stabilitására való hatását, a nemzetközi gazdasági rendszerben végbeme-
nő folyamatokat, a nemzetállami keretek előtérbe kerülését, valamint az előbbiekkel összefüg-
gésben a legfontosabb hatalmi centrumok közötti erőviszonyok várható alakulását. A tanulmány 
központi tézise szerint a járvány és a gazdasági válság többnyire a nemzetközi rendszerben már 
eddig is meglévő folyamatokat erősíti fel, de a nemzetközi hatalmi rend szempontjából gyökeres 
és gyors változást nem eredményez.
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Abstract: The present analysis aims to study the impact of the coronavirus pandemic and the 
unfolding economic crisis on the international power structure. In this context it compares and 
contrasts, among others, the effectiveness of different virus responses, the impact of the crisis 
on the resilience of political systems, the processes going on in international economy, the re-
strengthening of nation-state frameworks, and, in connection to those mentioned above, the 
expected shifts among the most important centres of power. According to the central thesis 
of this analysis, the pandemic and the economic crisis will, in most part, scale up processes 
already present in the international system, and will bring about radical and quick changes in 
international power relations.
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Bevezető

A koronavírus okozta járvány – a világ népességét érintő tragikus következményei 
mellett – nemcsak az egészségbiztonságra, a járványügyi rendszerekre és a globális 
gazdaságra lesz óriási hatással, hanem a nemzetközi politikai viszonyokon, sőt a nem-
zetközi rendszer egészén is jelentős nyomot fog hagyni. Figyelembe véve az eddigi 
kiterjedtségét, az áldozatok számát, a veszélyeztetett populáció nagyságát, a már bi-
zonyosra vehető gazdasági kárait, a példa nélküli állami és nemzetközi intézkedéseket, 
kijelenthető, hogy a 21. század eddigi egyik legnagyobb, a 2001. szeptember 11-i ter-
rortámadásokhoz vagy a 2008. évi gazdasági válsághoz hasonlítható hatású globális 
kihívásával állunk szemben.
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A járvány elleni védekezés jegyében felszínre került a nemzetközi kapcsolatok szá-
mos aspektusa: a globális szakosított szervezetek szerepétől kezdve a regionális 
együttműködési formák előnyein és hiányosságain keresztül a kiéleződő nagyhatalmi 
versengésig. Tekintettel arra, hogy a Covid–19 globálisan még 2020 nyarán is növekvő 
számú áldozattal jár, és bizonytalanság övezi az esetleges második hullám idejét, ki-
terjedtségét és a kapcsolódó gazdasági következményeket, a pontos geopolitikai hatá-
sok 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.

A jelen tanulmány azokra a geopolitikai relevanciával bíró rendszerszintű problémákra 
kíván rávilágítani, amelyek a járvánnyal összefüggésben a felszínre kerültek, vagy ép-
penséggel meglévő folyamatokat erősítettek fel, és a mélyebb megértésük és hatásaik 
pontosabb előrejelzése további vizsgálatokat igényelhet.

Az egyes államok felkészültsége a járvány elleni védekezésre

A KKI kutatóinak egy korábbi, a világrend középtávú (2030-ig tartó) változásával foglal-
kozó kutatása segíti értelmezni a járványnak a globális politikai és gazdasági rendsze-
rünkre gyakorolt és várható hatását (Garai, Szalai és Szőke, 2017). Egyrészt fontos látni, 
hogy a hasonló előrejelzések egy globális közegészségügyi válság lehetőségére már 
korábban figyelmeztettek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a koronavírus megjele-
nése egy „ismert ismeretlen” (known unknown) és „nem ismert ismeretlen” (unknown 
unknown) típusú esemény volt, vagyis alapjaiban nem borítja fel a globális világrenddel 
kapcsolatos előrejelzéseket.

A járvány pusztító hatásával és globális méretűvé válásával összefüggésben érdemes 
kitérni a kormányoknak a vírussal szembeni felkészültségére és az előrejelzés hiányos-
ságaira. A koronavírus-járvány egyik sajátossága, hogy a legfejlettebb és a legjelentő-
sebb kormányzati kapacitással rendelkező államokat is – köztük az Amerikai Egyesült 
Államokat és az Európai Uniót – rendkívül felkészületlenül érte. Ugyanakkor felmerül a 
kérdés, hogy az érintett kormányzati szervek (titkosszolgálatok, egészségügyi szolgá-
latok) előrejelzése volt pontatlan, vagy a politikai döntéshozók nem vették figyelembe a 
vírus veszélyeire vonatkozó figyelmeztetéseiket (Margolin és Meek, 2020).

Az eddig nyilvánosságra került dokumentumok alapján megállapítható, hogy az Egye-
sült Államok esetében mindkettő tényező szerepet játszott a járvány elterjedésében, 
bár az is igaz, hogy – tekintettel a Covid–19 újdonságára és veszélyes jellegére – a 
legnagyobb felkészültség mellett sem lehetett volna elkerülni, hogy a vírus áldozato-
kat szedjen. Az USA esetében az vezetett a kezdeti hibás politikai döntésekhez, hogy 
a Trump-adminisztráció abban a hitben ringatta magát, hogy az országot elkerüli a 
járvány, ráadásul attól tartott, hogy a korai korlátozó intézkedések – és azok negatív 
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gazdasági hatásai – esetleges rövid távú népszerűség-csökkenést okoznak (Wallach 
és Myers, 2020).

Kína esetében valójában hasonló megfontolások játszottak szerepet abban 2019. 
december és 2020. január folyamán, hogy elhallgatták a világ elől a járványt. De az 
ottani politikai vezetés január közepére vélhetően már pontosabb képpel rendelkezett a 
vírus veszélyeiről, mint az amerikai kormány február vége, a járvány európai elterjedése 
előtt (Belluz, 2020).

Európán belül vélhetően az előrejelzés hiánya és a felkészületlenség együttesen ját-
szott döntő szerepet a vírus elterjedésében, de egyes államokban – például az Egyesült 
Királyságban és Svédországban – a rövid távú gazdasági szempontok túlzott érvénye-
sítése is hozzájárult a járvány terjedéséhez.

A pandémia eddigi lefolyása alapján megállapítható, hogy azok a kelet-ázsiai orszá-
gok védekeztek a leghatékonyabban a Covid–19 terjedése ellen, amelyek hasonló járvá-
nyok kezelésével kapcsolatos tapasztalattal, megfelelő védekezési kapacitásokkal, erő-
teljes kormányzati fellépéssel és fegyelmezett lakossággal rendelkeznek. Ugyanakkor a 
legsikeresebben védekező országok közé olyan államok is bekerültek, mint Új-Zéland, 
Szlovákia és Görögország, amelyek korántsem rendelkeznek kiemelkedő egészség-
ügyi és egyéb releváns állami kapacitásokkal (WHO, 2020). A legrosszabb mutatók-
kal rendelkező országok között viszont olyan mintademokráciák is megtalálhatók, mint 
Svédország, Belgium és az Egyesült Királyság. Nem vonható le továbbá olyan általános 
következtetés sem, amely a populistának bélyegzett kormányok és a hagyományos po-
litikai erők által vezetett országok teljesítménye között tenne különbséget. Míg a Donald 
Trump vezette Egyesült Államok és Jair Bolsonaro Brazíliája a legrosszabbul teljesítő 
országok között van, addig Magyarország európai viszonylatban is jól kezelte a járványt 
(WHO, 2020).

A fentiek arra világítanak rá, hogy az intézmények és a struktúrák mellett a politikai 
vezetők személyes kvalitásai továbbra is jelentős szerepet játszanak egy-egy ország 
teljesítményében, különösen válsághelyzetekben. Ez további óvatosságra int annak az 
előrejelzésében, hogy mely államok lesznek a nyertesei és a vesztesei a járványnak 
és a gazdasági válságnak. Ahogyan a politikai rendszer – demokrácia vagy autoriter 
rezsim – alapján nem lehet általános következtetést levonni, úgy az egyes nagyrégiók 
(Észak-Amerika, Európa, Kelet-Ázsia) általános összehasonlítása is félrevezető lehet. 
Azokon belül ugyanis jelentős különbségek lehetnek. Mindemellett általánosságban 
megállapítható, hogy Kelet-Ázsiában jobban kezelték a járványt, és ott kisebb gazdasá-
gi visszaesés várható, mint az Európai Unióban és Észak-Amerikában.
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A koronavírus-járvány hatása a politikai rendszerek stabilitására

A járványnak az egyes országokon belüli politikai következményei talán a leglátványo-
sabban a gazdasági hatásokon keresztül érvényesülnek. A különböző nemzetállami és 
nemzetközi szintű korlátozásokkal összefüggésben várható gazdasági károkról már 
számos átfogó előrejelzés született (IMF, 2020; PIIE, 2020), ám a pontos hatásokat – a 
járvány jelenlegi stádiumára és a számtalan gazdasági bizonytalansági tényezőre te-
kintettel – továbbra sem lehet tudni. A recesszióval járó feszültségek világszerte igen 
jelentős politikai nyomás alá fogják helyezni a kormányokat, bár eltérő mértékben és 
következményekkel. A nemzetközi politika szempontjából is meghatározó jelentőségű 
lesz, hogy a járvány hogyan fogja befolyásolni az amerikai elnökválasztás kimenetelét. 
Míg 2020 elején úgy tűnt, hogy Donald Trump az impeachment eljárás és az erőteljes 
támadások ellenére is jó esélyekkel vág neki az elnökválasztási küzdelemnek, addig 
a járvány kezelésével összefüggésben elkövetett kormányzati hibák és a nyomasztó 
gazdasági következmények mellett jóval nehezebbnek ígérkezik a Fehér Ház megtar-
tása (Whiteley és Clarke, 2020). Európában a fél évvel ezelőtt, 2019 végén a parlamenti 
választásokat még jelentős többséggel megnyerő Boris Johnson belpolitikai helyzete 
gyengült meg a hibás járványkezelés miatt, ami a brexittárgyalások és az USA-val való 
szabadkereskedelmi megállapodás előtt rontja a brit pozíciókat, és hosszú távra is be-
folyásolhatja az országnak az orientációját (Dejevsky, 2020).

A járvánnyal járó válság komoly politikai változásokat hozhat Latin-Amerika több or-
szágában, ahol már előzőleg is egy politikai elégedetlenséghullám söpört végig a nö-
vekvő szociális feszültségek és a rendszerszintű korrupció miatt (Soltész, 2020). A több-
ségük helyzetét általában véve tovább nehezíti a nyersanyagárak csökkenése. A válság 
vélhetően állandósítja a belpolitikai instabilitást és a gazdasági krízist, ismételten meg-
akasztva a térségnek a világ fejlettebb térségeihez történő felzárkózását.

A kőolaj árának a zuhanása különösen jelentős politikai következményekkel jár, és a 
kőolajexportőr-országokat világszerte rendkívül hátrányosan érinti – ám eltérő mér-
tékben. Halmozottan nehéz helyzetbe kerülnek azok, amelyek a bevételük jelentős ré-
szét szerzik az energiaexportból, viszonylag drágán termelik ki az olajat, és nincsenek 
jelentős tartalékaik. Ilyen ország Venezuela, Nigéria vagy Algéria, ahol belpolitikai ha-
tásai is lehetnek a válságnak (Miller, 2020; Bloomberg, 2020b). A Perzsa-öböl menti 
nagy olajtermelő arab országok számára átmeneti könnyebbséget jelentenek a jelentős 
pénzügyi tartalékaik és az, hogy az olaj kitermelése még a jelenlegi rendkívül alacsony 
olajár mellett is gazdaságos. A válságot azonban ott is meg fogják érezni, de az kevésbé 
a belpolitikai stabilitásukra, inkább a nemzetközi mozgásterükre lesz negatív hatással, 
mivel az elmaradó bevételek miatt jobban meg kell válogatniuk a nemzetközi szerepvál-
lalásaikat, amint az Szaúd-Arábia jemeni politikájában is tapasztalható. Az olajárcsök-
kenés az elmaradó támogatások és a vendégmunkások hazautalásának a hiánya miatt 
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a közel-keleti térség nem olajtermelő szegényebb államait (Egyiptom, Jordánia, Liba-
non) is sújtja, ráadásul azokat a turizmus összeomlása is rendkívül érzékenyen érinti 
(Cochrane, 2020).

Az olaj ára súlyosan befolyásolja Oroszországot is, amelynek az egyik legfőbb bevé-
teli forrását a kőolajexport jelenti. A jelentős tartalékai és a diverzifikáltabb gazdasági 
szerkezete miatt azonban erőteljes visszaesés igen, de összeomlás nem várható, ezért 
vélhetően a Putyin-rendszer is túléli a válságot.

A járvány, illetve a sikeres járványkezelés azonban más országokban éppen a hatal-
mon lévő politikai erőket erősítette meg. Globális szempontból e tekintetben a Kínában 
lezajlott folyamatnak kiemelt jelentősége van. Noha a járvány kezelésének a sikeressé-
ge egyes elemzők szerint megkérdőjelezhető, az annak kitörését követő fél év elteltével 
úgy tűnik, Hszi Csin-ping elnök képes volt megerősíteni a Kína élén betöltött pozícióját, 
sőt a rendszer még inkább a személyi kultusz irányába mozdult el (Reilly, 2020). A kína-
itól egészen eltérő politikai rendszer a németországi, de fontos kiemelni az ott lezajlott 
politikai folyamatokat is. Angela Merkel német kancellár, aki fél évvel ezelőtt már poli-
tikailag rendkívül gyenge volt, az utódlási küzdelmeket is nehezen tudta befolyásolni, a 
válság sikeres kezelésével ismét a legmeghatározóbb német, sőt európai politikai té-
nyezővé vált (Deutsche Welle, 2020; Braw, 2020). Ennek nem csupán a német, de az 
európai politikai térben is jelentős következményei vannak. Merkel megerősödésével 
ugyanis esély mutatkozik arra, hogy az EU jelentős előrelépést tegyen a közös válság-
kezelés ügyében.

Általánosságban tehát elmondható, hogy a kelet-ázsiai országok politikai stabilitását 
és a hatalmon lévő politikai erők pozícióját – beleértve Kínáét – nem rendítette meg 
a járvány. A politikai rendszer egészére nézve leginkább egyes latin-amerikai és kö-
zel-keleti országokra nézve lehet hatással a járvány okozta krízis, ott azonban eddig is 
jelentős mértékű politikai instabilitás volt jellemző. A nyugati államokban a járvány és 
a gazdasági válság inkább csak a belpolitikai erőviszonyok változására van hatással, a 
politikai rendszerükben mélyreható változások nem várhatóak.

A járvány hatása a világgazdaság szerkezetére

A gazdasági globalizáció már a 2008–2009-es világgazdasági válságot követően is 
megtorpant (Malet, 2017), s a folyamatot tovább erősítették a Trump-kormányzat által 
kezdeményezett kereskedelmi háborúk és a nemzetközi kereskedelmi rezsimben mu-
tatkozó működési zavarok (Bown és Kolb, 2020). A protekcionizmus felerősödésével az 
elmúlt években napirendre került az egyes meghatározó jelentőségű gazdasági erőköz-
pontok – különösen az USA és Kína – közötti gazdasági „szétválasztás” (decoupling) 
kérdése (Politi, 2020). A koronavírus okozta járvány ezt is fokozhatja. A komparatív elő-
nyök maximalizálása jegyében egy-egy térségben vagy országban bizonyos gazdasági 

https://www.weforum.org/agenda/2017/11/international-trade-is-slowing-what-does-this-mean-for-globalization/
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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 (Dervis 
és Strauss, 2020). A Kínával való kereskedelem terén 2020 első hónapjaiban fellépett 
zavarok miatt az egyszerű orvosi védőeszközökben megmutatkozott globális hiány jól 
mutatja a probléma jellegét (Wang, 2020). Még az Európai Unió tagállamai között is 
komoly feszültség alakult ki abból, hogy Németország – a német exporttilalom miatt – 
nem volt hajlandó továbbengedni a tengerentúlról hozzájuk érkezett orvosi célú árukat.

Az egyes országok a sebezhetőségük csökkentése – azaz az ellátásbiztonság és 
végső soron a túlélés – érdekében a jövőben nagyobb figyelmet fordíthatnak arra, hogy 
jelentősebb forrásokat 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 stratégiája 
következtében (Bod, 2020). A globalizáció vélhetően nem fordul teljesen vissza, a pi-
aci szereplők magatartását ugyanis továbbra is a profit maximalizálása és a termelési 
költségek csökkentése fogja meghatározni. Ennek függvényében számos ágazatban 
inkább a termelési tevékenységek egyenletesebb földrajzi, regionális elosztására lehet 
számítani, egy-egy központtól való túlzott függés kiküszöbölésének a szem előtt tartá-
sával (Zhenwei Qiang, Li, Liu, Paganini és Steenbergen, 2020).

Mindemellett világszerte erősödni fog a nagyobb gazdasági és technológiai autonó-
miára való törekvés, ami tovább erősítheti a protekcionizmust. Ennek keretében a stra-
tégiai jellegű ágazatok és a kritikus technológiát képviselő cégek nagyobb nemzeti – és 
európai – védelmet fognak kapni az ellenséges jellegű felvásárlások ellen (Euractive, 
2020). Ugyanakkor ez esetben is egy már meglévő tendencia további erősödéséről van 
szó – utalhatunk itt az USA és az EU által még a járvány előtti években meghozott in-
tézkedésekre, például a külföldi befektetők szabályozásának a terén (EU Commission, 
2019; Jackson, 2020).

A járvány okozta számos korlátozó intézkedés és a gazdasági válság átmenetileg 
visszaveti a nemzetközi kereskedelmet, a külföldi tőkebefektetéseket, a szolgáltatások 
exportját, beleértve a turizmust is. Ezek mellett azonban a globalizációhoz sorolható 
olyan puha tényezőkre is hatással van, mint az oktatás, a tudományos együttműködés, 
a migráció vagy éppen a nemzetközi információáramlás (Olivié és Garcia, 2020). Míg e 
területeken és a migráció esetében az utazási és egyéb korlátozó intézkedések miatt át-
meneti visszaesés tapasztalható, addig az otthoni munkavégzés kényszere újabb lökést 
adott a digitális eszközök kiterjedtebb használatának és fejlesztésének. Ennek köszön-
hetően a gazdasági, tudományos és kulturális tevékenységekhez kapcsolódó globális 
információcsere a digitális térben intenzívebbé vált.

A koronavírus-járvány következményeként tehát folytatódik a globalizáció lassulása, 
ugyanakkor összességében inkább átalakulásról beszélhetünk, s nem deglobalizációról. 
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Az még nem egyértelmű, hogy ez a változás mely gazdasági szektorokat fogja a legin-
kább érinteni, és mely országok, illetve régiók lesznek a nyertesei. Az ellátási láncolatok 
gyökeres átalakításával járó költség- és időigény miatt azonban rövid távon nem várha-
tó igazán jelentős változás a nemzetközi munkamegosztás rendszerében.

A globális kormányzás és a nemzeti szuverenitás versenye

A korábbi globális válságokhoz hasonlóan, a járvány okozta rendkívüli helyzetben szin-
tén akad példa az egyes országok közötti együttműködésre és segítségnyújtásra – 
csakúgy, mint újabb nemzetközi viták és frontvonalak kialakulására. Annak a megvála-
szolása, hogy a Covid–19 és a körvonalazódó gazdasági válság összességében erősí-
teni fogja-e az utóbbi éveknek a geopolitikai versengés kiéleződésére utaló tendenciát, 
vagy éppenséggel egyes nemzetközi együttműködési formák és struktúrák megerő-
södéséhez vezet, még igen korai. A járvány következtében várhatóan hangosabb lesz 
a globális kormányzás megerősítését követelők hangja (Pegram, 2020; Bollyky és 
Huang, 2020). A kibontakozó válság eddigi tapasztalatai inkább a nemzetközi rendszer 
töredezettségét, az együttműködés hiányosságait és az államközi konfliktusok kiéle-
ződését jelezték. Ez utóbbi vonatkozásában kiemelendő az amerikai–kínai nagyhatal-
mi versengés elmélyülése, amely rendszerszinten is érezteti a hatását – gondoljunk 
csak az Egyesült Államoknak a WHO támogatásának a megszüntetésére vonatkozó 
döntésére (BBC, 2020).

A korábbi járványok és az azokat követő nemzetközi reformok tapasztalatai alapján 
szükség lenne a vonatkozó terület felülvizsgálatára és a szorosabb nemzetközi koor-
dináció kiépítésére. Ugyanakkor fontos felhívni arra is a figyelmet, hogy a nemzetközi 
egészségügyi rendszer ellenálló képessége olyan erős, mint a leggyengébb láncsze-
méé. Vagyis a nemzeti vagy a helyi kormányzati intézmények hatékonyságának és el-
lenálló képességének a növelése a kiindulópontja minden járvány és elemi csapás elleni 
védekezésnek. Természetesen különösen a szegény, elmaradott országok esetében 
megkerülhetetlen a nemzetközi segítségnyújtás és a helyi közegészségügyi rendsze-
rek fejlesztésében való szerepvállalás erősítése (Bollyky és Huang, 2020). Ám végső 
soron a helyi kormányzati intézmények erején és hatékonyságán fog múlni, hogy el-
lenállóképesebb egészségügyi rendszerek jöjjenek létre. Ennek előfeltétele a nemzetál-
lami kormányzati intézmények hatékonyságának és legitimitásának a megerősödése. 
Az alapvető egészség- és gazdaságvédelmi rendszerek és mechanizmusok kialakítá-
sa és működtetése tekintetében azonban továbbra is hiányozni fog a nemzeti keretek 
meghaladásához szükséges bizalom és az egymással való kellő szolidaritás az államok 
között (Duclos, 2020). Mindez még a legfejlettebb integráció, az Európai Unió esetében 
is nyilvánvaló.
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A nemzetközi együttműködés jelenlegi hatékonyságához és jellegéhez kapcsolódó 
kérdések nem kizárólag az egészségbiztonság szempontjából közvetlenül érintett szer-
vezetek jogosítványainak a kiterjesztésében merülnek fel, hanem más globális ügyek 
esetén is, így a nemzetközi gazdasági rezsim vagy éppen a klímaváltozás probléma-
körében. A pénzügyi kormányzás tekintetében a járvány globális kiterjedésének idején, 
február-március folyamán jelen volt ugyan egyfajta koordináció a központi bankok ré-
széről, az azonban többnyire a rövid távú globális likviditás biztosításához volt elegendő. 
Az átfogó gazdasági újjáépítési programokra vonatkozóan nincsen egységes nemzet-
közi fellépés, sőt még a 2008. évi gazdasági válsághoz képest is elmarad a nemzetközi 
együttműködés szintje (Patrick, 2020; Manservisi, 2020).

Más tényezők is megerősítik a nemzetállamok szerepét. A járvány politikai rendsze-
rektől függetlenül felerősítette a nemzetállamok újraelosztó, szabályozó és ellenőrző 
szerepét (Wrage, 2009). A válságkezelés és a gazdasági újjáépítés mellett a kormányok 
a bevételeiket is növelni kívánják majd, és az új technológiák segítségével kiterjesztik az 
állampolgáraikról beszerezhető adatok körét, szigorúbb ellenőrzés alá vetik a gazdasági 
és a társadalmi tevékenységeket. Emellett az államhatárok ismét nagyobb jelentőséget 
kaptak az Európai Unión belül is (Molnár, Fejérdy, Szabó és Varga, 2020). Mindezek a 
többletkompetenciák megerősítik a nemzetállamok elsődleges szerepét, nem csupán 
a nemzetközi intézményekkel, hanem a nem kormányzati szereplőkkel (multinacionális 
vállalatok, NGO-k) szemben is.

Mint említettem, a járvány idején a nemzetközi együttműködés még az Európai Unió-
ban is akadozott. A meghozott európai gazdasági intézkedések alapján megállapítható, 
hogy a nemzetállami keretek továbbra is elsődleges jelentőségűek, a rendkívüli idő-
szakban a nemzeti kormányok döntenek a kardinális kérdésekről: a határátlépés, illetve 
egyes gazdasági tevékenységek korlátozásáról vagy betiltásáról (Molnár et al., 2020). 
A Carl Schmitt-i tétel, miszerint a szuverén az, aki a rendkívüli állapotról dönt – azaz a 
jelen esetben a nemzetállam – megerősítést nyert az elmúlt hetekben az EU-tagálla-
mok vonatkozásában is (Karácsony, 2019). Mindemellett a nemzetközi válságkezelés 
tekintetében – nem meglepő módon – az Európai Unió ment el a legtovább, ám kér-
déses, hogy a jelenlegi válságkezelés elvezet-e az integráció egy újabb szintjéhez. Az 
Európai Bizottság és az Európai Központi Bank jelentős méretű gazdasági mentőcso-
magot állított össze a válság kezelésére, de annak a legtöbb eleme önmagában nem 
eredményezné az integráció elmélyítését (European Commission, 2020a).

A francia–német kezdeményezésre és az Európai Bizottság támogatásával május 
közepén terítékre került koronakötvény-javaslat azonban egy 500 milliárd eurós uni-
ós mentőcsomag erejéig a közös adósságviselésnek egy eddig nem látott formáját 
jelentené (Karnitschnig, 2020). A javaslat értelmében egy olyan újjáépítési alapot hoz-
nának létre az EU költségvetésének a részeként, amely a válság által leginkább sújtott 
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tagországoknak és szektoroknak támogatások formájában nyújtana segítséget (John-
son, 2020). Az összeget olyan új, az EU által kibocsátott kötvényekkel finanszíroznák, 
amelyek visszafizetése legkorábban 2028-ban kezdődne, így elodáznák a pótlólagos 
költségek kifizetését.

Ugyanakkor egyes tagállamok – Hollandia, Ausztria, Svédország, Dánia, Finnország 
– ellenállása miatt kérdéses volt, hogy a francia-német javaslatot formájában elfogad-
ják-e (Heikkilä, 2020). Ezek az országok erőteljesen ellenezték, hogy bármilyen tagálla-
mi vagy uniós adósság visszafizetésének a közösségiesítésére kerüljön sor, legfeljebb 
kedvező kamatozású hitelekkel segítették ki a bajba jutott tagállamokat. Tekintettel arra, 
hogy nemcsak az eurózónára, hanem az EU egészére vonatkozó kötvényekről lenne 
szó, a kérdés az euróövezeten kívüli közép- és kelet-európai tagországokat is közvetle-
nül érinti. Ez utóbbiak azért vonakodtak az eredeti francia–német konstrukciót elfogad-
ni, mivel kevesebb támogatásban részesülnének a közös alapból, tekintettel arra, hogy 
a régiót kevésbé sújtotta a járvány.

Az EU július végi csúcstalálkozóján végül sikerült megállapodásra jutni a francia–
német konstrukció alapján: 390 milliárd euróra csökkentették a vissza nem térítendő 
támogatási keretet, és szigorították a források elköltésére vonatkozó ellenőrzési me-
chanizmust (Euronews, 2020). Az adósság ilyen formában történő közösségiesítése 
vélhetőleg egyszeri, kivételes megoldás az azt ellenző tagállamok közvéleményének 
az ellenállása miatt. Az integráció mélyítését az említett gazdag EU-tagok mellett több 
közép és kelet-európai is ellenezné. Bár ők a pénzügyi transzferek növelését általában 
támogatják, számukra sem mindegy, hogy milyen szempontok és ellenőrzési mecha-
nizmusok alapján válnának hozzáférhetővé a pótlólagos uniós források.

Az EU belső gazdasági kohézióját további tényezők is feszítik. A járvány miatti vissza-
esés azokat a dél-európai országokat sújtja a legnagyobb mértékben – Olaszországot, 
Spanyolországot, Görögországot –, amelyek a leginkább el vannak adósodva, és a gaz-
dasági pályájuk a legrosszabb volt az elmúlt tíz évben (European Commission, 2020b). 
Az eladósodottságuk tükrében ráadásul kevesebb belső erőforrással rendelkeznek a 
gazdaság stimulálásához, mint a gazdagabb centrum- és északi országok (Rediker és 
De Maio, 2020). Ugyanakkor az utóbbiak kedvezőbb gazdasági pozíciója igen relatív, 
hiszen példaként a nagy befizető államok közül Németországnak és Hollandiának is 
5,5, illetve 6,8 százalékos visszaeséssel kell majd számolnia (European Commission, 
2020b). Ilyen gazdasági környezetben pedig nehezebb lesz az európai szolidaritáshoz 
szükséges politikai támogatást megtartaniuk a befizető államoknak, a délieket – külö-
nösen Olaszországot – viszont az EU tétlensége és szűkmarkúsága fordítja az integrá-
cióval szembe.

A nemzetállamoknak a szerepe a nemzetközi rendszerben tehát nemcsak megmarad, 
de várhatóan még erősödik is, az EU esetében pedig az integráció mélyítésére irányuló 
kísérletek mellett is a legmeghatározóbb politikai keretrendszer marad. Mindez azt is 
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jelenti, hogy az alapvetően a nyugati liberalizmusból eredő, a szupranacionalizmust és a 
globális kormányzás erősítését célzó elképzelések megvalósulása ismét távolabb kerül.

A válság hatása a globális hatalmi erőcentrumokra

Amint arra korábban utaltam, a járvány gazdasági hatása globális lesz, azaz nincs 
olyan régió vagy ország, amelyet ne érintene előbb vagy utóbb. A gazdasági hatások 
mértéke azonban vélhetően eltér majd. A jelenlegi trendek és a járvány alakulása alap-
ján kijelenthető, hogy azok az ázsiai országok, amelyek rendkívül hatékonyan vették fel 
a küzdelmet ellene – Tajvan, Dél-Korea, Szingapúr –, kisebb gazdasági visszaeséssel 
néznek majd szembe. A kínai gazdaságra mért csapás nagyságrendjét jól szemlélteti, 
hogy az ipari termelés 13,5, a kiskereskedelmi forgalom pedig 20 százalékkal esett 
vissza 2020 első két hónapjában a tavalyihoz képest. Az éves hatásokat azonban még 
nehéz előre megbecsülni (Bloomberg, 2020a). A vírus európai és észak-amerikai ter-
jedését figyelemmel kísérve jelenleg valószínűsíthető, hogy a gazdasági károk a fej-
lett nyugati országokban nagyobbak lesznek, mint Kínában, amely a legkorábban és 
a nyugati országoknál rövidebb idő alatt jutott túl a járvány csúcspontján (IMF, 2020).

Ráadásul a gazdasági visszaesés nem csupán a járvány kiterjedtségével lesz össze-
függésben, hanem az eltérő gazdasági szerkezettel is (Golsbee, 2020). Az Egyesült Álla-
mok és Nyugat-Európa fejlett gazdaságaiban jóval nagyobb részt tesz ki a járvány által 
leginkább sújtott szektor, a szolgáltatás (a turizmustól a kiskereskedelmi szolgáltatá-
sokig), 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 nem valószínű, hogy az Egyesült Ál-
lamoknak és az Európai Uniónak a más erőközpontokkal szembeni gazdasági pozíciói 
a válság következtében javulnának. Az IMF előrejelzése szerint a gazdasági visszaesés 
mértéke az USA-ban 5,9, az eurózónában 7,5, Japánban 5,5 százalék lesz, Kínában pe-
dig 1,2 százalékra csökken a gazdasági növekedés (IMF, 2020).

A gazdasági visszaesés csupán az egyik olyan elem, amely nem kedvező a Von der 
Leyen bizottsági elnök által megfogalmazott geopolitikai Európai Unió megvalósítá-
sának (Bauquet, 2020). A járvány feltartóztatására irányuló belső erőfeszítés, majd – 
egyre inkább – a gazdasági válság kezelése Európa nemzetközi szerepvállalására és 
erőprojekciójára is hatással lesz: összességében – azaz mind politikai, mind gazdasági 
és biztonsági téren – kevesebb anyagi forrás, illetve politikai figyelem jut majd olyan 
területekre, mint a védelmi fejlesztések, a katonai erőprojekció, a nemzetközi válság-
kezelés, a fejlesztéspolitika és a segélyezés (Mölling, Schütz és Becker, 2020). A válság 
során az EU-tagállamok külpolitikája közötti kohézió sem erősödött, az egységes és 
hiteles európai külpolitika feltételei továbbra is hiányoznak. Mindeközben az Európa pe-
rifériáján és a nemzetközi rendszerben meglévő geopolitikai kockázatok továbbra sem 
enyhültek (López, 2020).
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A nemzetközi hatalmi viszonyok alakulása szempontjából azonban fontosabb kér-
dés, hogy a járványt és a gazdasági válságot is kihasználva Kínának mennyire sikerül 
megerősítenie a befolyását az Egyesült Államokkal szemben. Peking a nagyhatalmi po-
zíciója erősítéséhez a járvány kitörését követő hónapokban regionális szinten katonai 
eszközöket, globálisan pedig puha hatalmi eszközöket – befektetések, a kereskedelmi 
kapcsolatok bővítése, technológiai szabványok fejlesztése, nemzetközi szervezetekben 
való aktivizálódás – vett igénybe. A Covid–19 a pekingi döntéshozók értékelése szerint 
kiváló alkalmat adott arra, hogy mind regionális, mind globális tekintetben erősítsék a 
kínai expanziót (Brands, 2020).

Március óta megszaporodtak az incidensek a Dél-kínai-tengeren: Kína többek között 
elsüllyesztett egy vietnami hajót; két, Hanoi által is követelt apró szigetet az igazgatása 
alá vont; a malajziai tengeri olajmezők közelében pedig fokozta a jelenlétét. Emellett 
Hongkong alkotmányos jogait fokozatosan tovább szűkítette, s Tajvannal szemben is-
mét erőteljes diplomáciai offenzívát indított az ország WHO-tagságának a megakadá-
lyozása érdekében. Ez utóbbi kérdésekre jelenleg egyre több erőforrást és figyelmet 
fordít (Foreign Policy, 2020).

Az Egyesült Államok nemzetközi passzivitása és befelé fordulása tükrében különösen 
is szembetűnő volt Pekingnek a „maszkdiplomácia” formájában mutatott globális akti-
vitása. Az erőteljes diplomáciai fellépése – a Kínából származó hibás egészségügyi fel-
szerelésekkel egyetemben – és a járvány kezdeti elhallgatása azonban összességében 
sokat ártott a nemzetközi megítélésének (KKI, 2020a). Az EU-tagállamok között egyre 
erőteljesebben jelenik meg az a vélemény, miszerint az EU-nak Pekinggel szemben ke-
ményebben kell képviselnie az érdekeit, a kétoldalú kapcsolatokat pedig a reciprocitás 
elve mentén kell alakítani (Borell, 2020). Amennyiben az EU a jövőben képes is lenne 
egységesebben és határozottabban fellépni Kínával szemben, az legfeljebb lassíthatná, 
de meg nem fordítaná annak a nemzetközi rendszerben az EU-val szembeni relatív tér-
nyerését (KKI, 2020b).

A globális erőegyensúly alakulása szempontjából azonban lényegesebb, hogy az 
Egyesült Államok pozíciója hogyan változik, és milyen politikát folytat Kínával szemben. 
A járvány kitörése óta eltelt idő tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy azt az Egyesült 
Államok más országoknál meglehetősen rosszabbul kezelte (Wallach és Myers, 2020). 
Ebben jelentős felelőssége van a szövetségi kormányzatnak és Donald Trump admi-
nisztrációjának, különösen a kezdeti védekezés elmaradása miatt. Ugyanakkor a fele-
lősség messze túlmutat a jelenlegi elnökön, hiszen több demokrata vezetésű állam sem 
állt a helyzet magaslatán, továbbá rendszerszintű problémák – mint az egészségügyi 
és a szociális rendszer hiányosságai – szintén hozzájárultak a válság jelentős mértékű 
elmélyüléséhez (Maizland és Felter, 2020; Thomson-DeVeaux, 2020). Mindez azt vetíti 
előre, hogy az Egyesült Államokat a belső problémák még inkább le fogják terhelni, és 
ez akadályozza a külpolitikai cselekvést.
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Ez nem feltétlenül jár külpolitikai passzivitással, inkább arra lehet számítani, hogy a 
hosszú távú politikai és pénzügyi befektetést igénylő nemzetközi kezdeményezésekre 
– nagyszabású gazdasági újjáépítési programok támogatása, a nemzetközi intézmény-
rendszer megerősítése, fejlesztési és segélyezési politika – kevesebb amerikai figyelem 
fog irányulni. Különösön Donald Trump újraválasztása esetén lehet erre a forgatókönyv-
re számítani. Másfelől az Egyesült Államok rövid távú belpolitikai előnyökkel kecsegtető, 
konfrontatívabb nemzetközi politikát fog folytatni különösen a rivális nagyhatalmakkal, 
Kínával és Oroszországgal szemben. E tekintetben egy Biden-elnökség hasonló konflik-
tuspotenciállal rendelkezik, mint egy második Trump-ciklus.

A nagyhatalmi kapcsolatrendszer várható alakulása

Az Egyesült Államok és Kína stratégiai vetélkedése tehát várhatóan nem fog jelentő-
sen enyhülni, a koronavírus-járvány inkább még kiélezte a korábbi ellentéteket (Glaser, 
2020). A konfrontációnak a folytatára kell számítani a bilaterális kapcsolatok mellett 
a globális kérdések széles spektrumában is. Habár a kereskedelmi ügyek terén egy 
demokrata kormányzattól Donald Trumpénál együttműködőbb magatartás valószínű, 
a kínai befektetések és technológiai vállalatok térnyerése ellen az is a jelenlegi irány-
vonalat képviselné. A biztonságpolitikai kérdésekben szintén legalább a mostanihoz 
hasonló eltökéltségre lehet számítani, ráadásul az ideológiai kérdések – demokrácia, 
emberi jogok – nagyobb hangsúlyt kaphatnak a Kína-politikában. A nemzetközi intéz-
mények vezetése és működése tekintetében ugyancsak marad a konfrontáció, sőt akár 
élesebbé is válhat. A Trump-kormány ugyanis e szervezetekből vagy kivonult, vagy 
nem használja őket aktívan az érdekei érvényesítésére, míg egy demokrata adminiszt-
ráció a Kínával szembeni nemzetközi fellépés egyik fontos színtereként tekinthet rájuk. 
Ráadásul a legfontosabb szövetségesekkel, a nyugat-európai hatalmakkal, az EU-val 
és a kelet-ázsiai szövetségesekkel is szorosabbá válhat az együttműködés.

Az amerikai–kínai konfrontáció közepette azonban az európai és ázsiai szövetsége-
seknek egyre nehezebb lesz ellensúlyozniuk a két nagyhatalom között. Az EU várhatóan 
a Kínával szembeni keményebb magatartás ellenére is együttműködőbb politikát kíván 
folytatni Pekinggel, mint bármilyen színezetű amerikai kormány. A Kínával szembeni 
transzatlanti fellépés egy demokrata kormányzat esetében sem lenne magától érte-
tődő, tekintettel a kérdésben mutatkozó EU-n belüli megosztottságra. Hasonlóképpen 
megmaradnak az Oroszország-politika kapcsán meglévő különbségek, noha jelenleg e 
téren erőteljesebbnek tűnik a transzatlanti kohézió.

A globális hatalmi rendszer alakulásába a fent tárgyalt erőközpontok mellett Orosz-
országnak lesz továbbra is jelentős beleszólása. A járvány és a gazdasági válság 
azonban azoknál is jobban meggyengítette az országot. Vlagyimir Putyin elnök pozí-
ciója otthon továbbra sem kérdőjeleződik meg, és nemzetközi tényező is marad, ám 
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alkuereje gyengülhet a következő években. Ez jól látszódik a Kínával fenntartott kap-
csolataiból, hiszen ott a felszínen mutatkozó szoros, már-már baráti és szövetségesi 
együttműködés mellett egyre erőteljesebben érzékelhető Moszkva alárendelt szerepe. 
Ráadásul a járvány, valamint a gazdasági válsággal összefüggésben visszaesett kő-
olajár miatt a következő években még inkább rá lesz utalva a Kínával való zavartalan 
gazdasági együttműködésre. Ezen legfeljebb a nyugati–orosz kapcsolatok javulása, az 
EU és Oroszország közötti viszonynak a fent tárgyalt politikai realitások melletti eny-
hülése segíthetne. A gazdasági válságkezelés előtérbe kerülése, a járvány okozta kihí-
vások, a Kínával szembeni növekvő európai aggodalmak és a kelet-ukrajnai fegyveres 
konfliktus háttérbe szorulása a korábbi éveknél kedvezőbb hátteret biztosít ehhez. Bár 
a járvány kezdete óta még nem mutatkoztak annak a jelei, hogy az EU és Oroszország 
nyitna egymás felé, ám ha az akut válságkezelésen túl lesznek, megélénkülhetnek az 
erre irányuló európai kísérletek, különösen Franciaország és Olaszország részéről. 
A kulcskérdés természetesen Berlin álláspontjának az alakulása.

Konklúziók

A koronavírus nemcsak precedens nélküli egészségügyi kihívás elé állította a világ 
országait, de a keresleti és a kínálati oldalt egyaránt sokkoló és várhatóan elhúzódó 
gazdasági válságot is előidézett. A válság a politikai, a gazdasági és a társadalmi di-
menzió széles spektrumát érinti, és nincsen olyan térség, amely e hatások alól kivon-
hatná magát. Noha a járvány élesen a felszínre hozta a globalizációból adódó egymás-
rautaltságot és a nemzetközi együttműködés jelentőségét, kevés jel mutat arra, hogy 
a lecsengése után a globális kormányzás minőségileg új szintre lépne. Sőt, a válság 
eddigi lefolyása világszerte megerősítette a nemzetállamok központi, a politikai cse-
lekvés alapvető kereteként és a nemzetközi rendszer legmeghatározóbb tényezőjeként 
betöltött szerepét. Ez hozzájárul a nemzetállamok között folyó, az elmúlt évtizedben 
már megtapasztalt versengés és ellentétek elmélyüléséhez. A válság világszerte át-
alakította a politikai napirendet és a prioritásokat, a gazdasági és a szociális feszültsé-
gek sok országban megrendíthetik a kormányzó politikai erők pozícióját, ám a globális 
hatalmi rend szempontjából meghatározó kulcsállamokban és -régiókban a politikai 
rendszerek stabilak maradnak. A járvány révén előtérbe került ellátásbiztonsági kérdé-
sek és az egyoldalú függőségi kockázatok felerősíthetik a világgazdaság rendszerében 
a részleges szétválasztási folyamatokat, ám rövid távon a nemzetközi munkamegosz-
tásban és a gazdasági erőviszonyokban gyökeres változásra nem lehet számítani.

A válság a nemzetközi hatalmi rend szempontjából meghatározó erőcentrumok kö-
zötti viszonyokat sem rendezi át alapvetően, inkább a korábbi folyamatokat erősíti fel. 
Azaz folytatódik Kína pozíciójának a viszonylagos erősödése a többi nagyhataloméhoz 
képest, és az Egyesült Államok relatív hanyatlása sem változik. A köztük egyre inkább 
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elmélyülő konfliktus azonban nemcsak számukra jelent növekvő költségeket, hanem 
a nemzetközi rendszer más szereplőinek is. Az amerikai–kínai rivalizálás tehát inkább 
növekvő terheket és kockázatokat, semmint lehetőségeket rejt magában a közöttük el-
lensúlyozni próbáló országok, így az EU-tagállamok számára. Az Európai Unió a legpo-
zitívabb forgatókönyv szerint is legfeljebb lassítani tudja a nemzetközi hatalmi térvesz-
tését.
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