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Előszó
A Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelye 2020 augusztusában jött létre,
és egyik célja a kezdetektől fogva az, hogy hozzájáruljon a magyar stratégiai
gondolkodás fejlődéséhez. Van honnan indulni. Ha csak a második világháború
végétől a máig tartó időszakot nézzük, önálló magyar stratégiai gondolkodás 1990-ig
nem létezett. Ami 1990 után jött, sok tekintetben felemás. A kijelölt elsődleges cél, a
NATO és Európai Uniós csatlakozás ugyan helyes volt, de túl sokáig határozta meg
azt, hogy Magyarországon hogyan látjuk a világot az, hogy mások hogyan látják a
világot. Magyarország a NATO és az EU tagja és ezen állapot fennmaradása alapvető
nemzeti érdekünk, de partikuláris érdekeink is vannak. Alaposan meg kell fontolni,
ezeket hogyan tudjuk a lehető legjobban képviselni, és ehhez az kell, hogy saját
szemünkkel nézzük és jól ismerjük környezetünket.
Amit az alábbi, elsősorban a 2020-as év történéseit és a 2021-es év várható folyamatait
vizsgáló elemzés/előrejelzés elérni kíván, az pontosan ez. Környezetünk, a
Magyarország és a magyar nemzet sikere szempontjából fontos szervezetek, országok,
trendek jobb ismeretéhez való hozzájárulás, és - jó értelemben - a viták provokálása.
Az önálló magyar geopolitikai gondolkodás elmélyítéséhez ugyanis vitára van
szükség, mert csak ez vezethet a realitásokkal való szembenézéshez. Erre nem csak
Magyarországon lenne szükség, hanem az egész nyugati világban. Minden ország
esetében vannak bizonyos meghatározottságok, érdekek, melyek nem vagy nehezen
változtathatók meg. A terület, a lakosság, a demográfia, a nemzetiségi és vallási
megoszlás, a gazdasági erő, de a történelmi, kulturális, politikai hagyomány sem
absztrakció, hanem nehezen alakítható valóság. Az a nyugati, elsősorban amerikai
gondolat, hogy erővel, hatalommal és „igazsággal” lehetséges saját „realitások”
megteremtése, megbukott a Közel-Kelet, Afganisztán, Líbia, vagy éppen Oroszország
és Kína realitásain.
A világ sok tekintetben még a hidegháború alatt sem volt olyan veszélyes, mint ma, és
alig van olyan része, ahol ne zajlanának történelmi léptékű átalakulások. Ez az elemzés
ugyanakkor nem tud az egész világgal foglalkozni. Nem is akar. Elmondható például,
hogy Dél-Amerika globális jelentősége a jövőben nőni fog. A világ három legnagyobb
lítiumtermelője a kontinensen található, és az elektromos járművek terjedése miatt a
lítium lehet az új olaj, mégsem lesz szó a régióból egyetlen országról sem. 2021-ben ez
a térség Magyarország számára még nem kiemelkedő fontosságú. Ugyanez igaz
Ausztráliára és Óceániára is.
A világ 2021-ben egy kísérlet arra, hogy a maguk komplexitásában értelmezzük az
eseményeket és jelezzük a jövő trendjeit. Ezért az anyag első részében kitérünk a
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koronavírus járvány következményei, a világgazdaság várható folyamatai, egyes
magyar szempontból fontos nemzetközi szervezetek helyzete, az előre látható
diplomáciai események mellett például az 2021-es év „várható” időjárási eseményeire
is. Bár az előrejelzések ezen a téren meglehetősen bizonytalanok egy-egy földrajzi
lokációt illetően, mindenképpen fontosnak tartottuk azt éreztetni, hogy az időjárás,
illetve hosszabb távon a klímaváltozás is történelemformáló tényező tud lenni, része a
„biztonságnak”.
Azok az országokat, melyekről szó lesz, négy csoportba osztottuk – nem feltétlenül
fontossági sorrendben. Mégis elmondható, hogy az első két csoport fontosabb a
többinél. Azt, hogy szomszédaink alkotják a magyar érdekek belső körét, aligha lehet
vitatni. Ennek egyik oka egy földrajzi tény: Magyarország nem rendelkezik közvetlen
tengeri kijárattal. Azaz minden kereskedelme, kapcsolatrendszere a hét szomszédos
államon keresztül bonyolódik. A másik ok egy történelmi tény. 1920-ban minden
szomszédos ország részesült magyar területből és magyar nemzetiségű lakosságból.
Bár a magyar nemzetiségű lakosság szinte minden szomszédunknál drámai
mértékben csökkent az elmúlt száz évben, és a folyamat inkább gyorsul, mint lassulna,
friss népszámlálások hiányában is feltételezhetjük, hogy még mindig közel kétmillió
magyar él mai határainkon túl, de saját szülőföldjén. A belső kör azért is különleges,
mert itt van a legnagyobb esélye, hogy a magyar politika alakítani is tudja az
eseményeket.
A magyar érdekek külső körét olyan kulcsfontosságú államok alkotják, melyek, vagy a
területükön történő események közvetlenül és nagy mértékben tudják segíteni vagy
sérteni a magyar nemzeti érdekek érvényesülését. Ezek elsősorban olyan
nagyhatalmak, mint az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és Németország. De nem
feltétlenül, akár egy kis államon belül zajló események is nagyon komolyan
befolyásolhatják Magyarország helyzetét.
A magyar érdekek szempontjából fontos egyéb államok kategóriája egyes esetekben nehezen
választható el az előzőtől. Lengyelország és Csehország önmagában és a V4 miatt is
kiemelten fontos. India a világ második legnépesebb állama, esetleges belső
egyensúlytalansága, biztonságpolitikája, külpolitikája az egész világ stabilitására
kihat. Szaúd-Arábia esetében is könnyen belátható, hogy mivel az olajárak
tekintetében meghatározó ország, nagymértékben kihat a magyar gazdaságra. Ha
Szaúd-Arábiát egy belső vagy külső konfliktus súlyosan érinti, akkor az olajkínálat
radikális szűkülése nagymértékű áremelkedéshez vezethet, globális gazdasági
válságot okozva. Az olaj ma már nem annyira fontos, mint néhány évtizede, de
továbbra is meghatározó nyersanyag. Ebben a fejezetben szerepelhetne sokkal több
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állam is akár, de ahogy már volt róla szó, ez az elemzés nem tud és nem is akar teljes
körű lenni.
Az instabil dél – Nigériától Iránig fejezetben olyan országok találhatók, amelyek
közvetlen kapcsolatrendszere már jóval gyengébb Magyarországgal, de a területükön
zajló események mégis kihatással lehetnek biztonságunkra, sőt mindennapi életünkre.
A demográfia nagyon fontos ebben a régióban, a térség legtöbb országában az
emberiség történetében példátlan népességrobbanás zajlik. Afrika éves
népességnövekedése 2,5 százalék, 32 millió fő. 1 Azaz 14 évenként az Európai Unió
teljes 2020-as lakosságával, 448 millió fővel nő a populáció. Ez rendkívüli nyomást
helyez a szegény, általában a gyarmati hatalmak által mesterségesen létrehozott,
etnikai és vallási törésvonalakkal teli, az éghajlatváltozással a globális átlagnál jobban
sújtott országokra.
0F

A fókuszban fejezetben minden évben három fontos, de a magyar érdekek
szempontjából nem elsőrendű országot és egy eseményt választunk ki elemzésre. 2020
eseményeit végig nézve Belaruszt, Nigert, Indonéziát és az örmény-azeri konfliktust
tartottuk kiemelésre méltónak.
Az egyes országelemzések külön-külön maguk is és az egész elemzés is tartalmaz egy
trendek és forgatókönyvek elnevezésű részt. Ezekben a részekben arra kértük a szerzőket,
hogy merészebben próbálják megjósolni a jövőben várható folyamatokat. Mivel a
jövőbe csak utólag szokás előre látni, a jelen ködében élve mindenki csak
tapogatózhatott. 2021 elején (a kéziratot február 28-án zártuk) az év és még inkább a
2030-ig tartó időszak csak különböző valószínűségű forgatókönyvek soraként
értelmezhető, és természetesen vannak előre nem látható események is. A „trendek és
forgatókönyvek” csupán fogódzót kíván adni, hogy a jelen folyamatokból kiindulva
esetleg mi jöhet, erősen, nagyon erősen feltételes módban.
Az egyes elemzések a szerzők és közreműködők szakmai véleményét tükrözik, és a
feltüntetett személyek szellemi tulajdonát képezik. Az MCC Geopolitikai Műhelye
ezúton is köszöni a széles körű közreműködést az MCC-n belül, sőt azon túl is: ez az
anyag csupán a Műhely keretein belül nem jöhetett volna létre.
Dr. Demkó Attila
műhelyvezető
MCC Geopolitikai Műhely

1

https://www.worldometers.info/world-population/africa-population/
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1. Általános kitekintés
2020: A világjárvány éve
Szerző: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
A 2020-as év legfontosabb eseménye az év elején kitört világjárvány volt, melynek első
közvetett hatása a közel száz éve nem látott mértékű globális gazdasági válság. Ennek
mértékét és a kilábalás esélyeit a következő fejezet elemezi. 2021-ben és azon is túl a
gazdasági válság tovább gyűrűző hatásai vélhetően politikai válságok sorozatát fogják
okozni, ugyanúgy, ahogy a 2008-as gazdasági válság is a 2010 végén útjára indult
„Arab Tavasz” egyik kiváltó oka volt, és ahogy az 1929–33-as nagy gazdasági
világválság is hozzájárult a második világháború kitöréséhez vezető eseménysorhoz.
2020-ban az olajár drámai összeomlása – melynek csak egyik oka volt a járvány –
tovább növelte a problémákat számos instabil régióban. Az alacsony olajár ugyanis
nem csak az általában komoly anyagi tartalékokkal rendelkező olajállamokra hat. Az
Öböl-államok jelentős forrásokkal támogatnak számos más államot: Pakisztánt, illetve
a Közel-Kelet és Észak-Afrika egyes országait. A két legproblémásabb ország ebben a
tekintetben Pakisztán és Egyiptom, melyek több mint háromszáz millió, jórészt
szegénységben élő lakójának az Öböl-államok közvetlen támogatása is fontos, emellett
pedig sokmillióan ott találnak munkát. Csak Szaúd-Arábiában hárommillió egyiptomi
és másfél millió pakisztáni dolgozik. 2020 végén, részben a járványnak, részben
politikai nézeteltéréseknek köszönhetően az Egyesült Arab Emirátusok felfüggesztette
a munkavállalói vízumok kiadását pakisztániak részére. Ez, ha hosszabb távon
fennmarad, évi hatmilliárd dollár kiesést okozhat Pakisztán számára, miközben az
ország devizatartalékai 20 milliárd dollár körül mozognak. 2 A pakisztáni népesség
eközben évi négymillió fővel nő, és a nagy létszámú fiatal korosztályok gyakran csak
külföldön találnak munkát. Afrika és a Közel-Kelet számos országa jelen demográfiai
és gazdasági mutatóival eleve rendkívül nehéz helyzetben volt, erősen kérdéses,
hogyan tudják azokat a negatív hatásokat feldolgozni, melyeknek hatásait a tartalékok
felélése után igazán 2021-ben kezdik majd érezni.
1F

A járvány legközvetlenebb hatása természetesen a kórházba került betegek és a halálos
áldozatok számában mérhető – pontos számot mondani viszont nagyon nehéz. Az
elmaradó kezelések és műtétek is sokak korai halálához vezethettek. De vannak a
halálozást csökkentő tényezők, a kevesebb a közlekedési baleset, vagy az, hogy kisebb
2

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/dilemma-pakistan-uae-cuts-work-visas
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eséllyel terjed az influenza. Az is normális természetesen, hogy a járványhoz köthető
összes haláleset nem jelenik meg a Covid-statisztikákban, egyetlen ország
egészségügyi rendszere sem tud minden esetet kiszűrni. Amit azonban
valószínűsíteni lehet a sorra megjelenő 2020-es demográfiai adatsorok alapján, hogy
számos országban az áldozatok száma jóval nagyobb a hivatalos statisztikákban
megtalálhatónál. Ezek közül kiemelkedik Oroszország, Peru és Ecuador, 3 de
kétségeket vetnek fel India vagy éppen Indonézia rendkívül alacsony számai is. Ezek
mögött nem feltétlenül kell szándékot keresni, India, vagy számos más hasonló
egészségügyi rendszerű ország vélhetően képtelen annak felmérésére, hányan is
hunytak el valójában a betegségben. 4
2F

3F

Peruban például a demográfiai adatok alapján valahol 2,5 ezrelék felett lehet a
halálozás a teljes lakosságból. Ugyanez a szám kezd megjelenni több másik ország
megerősített és megbízható statisztikájában is. 5 Ez a negyed százalék nem tűnik
soknak, pedig az: a spanyolnátha a világ lakosságának 2-3%-át ölte meg több év alatt,
több hullámmal, a koronavírus-járványnak pedig még csak az első évében tartunk. Az
nagyon valószínű, hogy a valós globális halálozás jóval nagyobb az ismertnél.
4F

Mivel a járvány nem ért véget, a 2021-es hatásokat nehéz értékelni. Sok függ attól, hogy
a már megjelent mutációk ellen hogyan védenek a vakcinák, illetve milyen mutációk
jelennek meg a jövőben. A jelenleg az összes fertőzöttre számolt halálozási arány – az
adott népesség átlagéletkorától és az egészségügy állapotától függően – 0,3-1% között
van. Ha ez így marad, és a globális oltási kampány sikeres, akkor is 2008 óta nem
tapasztalt, jelentősen negatív impulzust adott a járvány a világ biztonságának. Egy
olyan globális esemény, mint a 2020-as világjárvány nagyon sok egyéb folyamatot,
láncreakciót indíthat el, és ezek túlnyomó része destabilizáló hatású. Egy a délafrikainál vagy a brit mutánsnál jelentősen nagyobb fertőző képességű és halálozási
arányú variáns elterjedése sem kizárható ugyanakkor. Az, hogy lesz-e ilyen, jelenleg a
legnagyobb látható bizonytalanság mind az év további részére, mind a 2021 utáni
időszakra nézve. A világjárvány 2019 végén még egy elméleti lehetőség, egy nagy
hatású-alacsony valószínűségű, ún. HILP 6 esemény volt, egy „Fekete Hattyú”. Ma már
kalkulálható kockázat, de attól, hogy 2020-ban volt egy előre nem látható, nagy hatású
esemény, még 2021-ben is lehet egy új és talán egészen más irányból jövő, egyelőre
láthatatlan sokk. 7
5F

6F

3

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938

4https://timesofindia.indiatimes.com/india/the-mystery-of-indias-low-coronavirus-death-

rate/articleshow/78599745.cms
5 https://www.worldometers.info/coronavirus/
6 High-Impact, Low-Probability.
7 A járványok mellett a leggyakrabban bekövetkező HILP események a nagyméretű vulkánkitörések és a
napviharok. Az utolsó globális vulkanikus telet hozó esemény, a Tambora vulkán kitörése Indonéziában 1815ben. volt, több mint kétszáz éve. Egy hasonló kitörés a következő évben, évtizedben nem valószínű, de ha
bekövetkezik, ugyanolyan váratlan lesz, mint a koronavírus járvány volt. A mai világban pedig a történelminél
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Világgazdasági kilátások
Szerző: Dr. Ferkelt Balázs, MCC Külgazdasági Műhely, BGE Külkereskedelmi Kar,
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
Közreműködő: Dr. Gyarmati István (utolsó alrész)

1. ábra: A világgazdaság és néhány meghatározó nemzetgazdaságának reál
GDP-növekedése (%), 1996 és 2019 között 8
7F
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Gazdasági növekedés válságok között
A 2008-2009-es, az Amerikai Egyesült Államokból, a másodlagos jelzáloghitel-piacról
induló, világméretű pénzügyi válságot követően a világgazdaság egésze egy tízéves
növekedési időszakot mutatott. Tízéves fellendülési, magas növekedésű időszak az
Amerikai Egyesült Államok második világháború utáni gazdaságtörténetében csak
1991 és 2001 között volt megfigyelhető. A világgazdaság átlagosan 3% feletti
növekedési üteme mögött természetesen az egyes régiók, országok eltérő növekedési
dinamikája húzódik. Az Európai Unió több országában (így Magyarországon is) egyes
eurozóna tagországok (mindenekelőtt Görögország) szuverén adósságválsága
következtében 2012-ben (és több országban 2013-ban is) recesszió alakult ki. Japán
gyakorlatilag az 1990-es évek második felében bekövetkezett ázsiai pénzügyi válság
óta nem tért magához, Oroszország pedig 2015-ben került recesszióba, elsősorban a
kőolaj és a földgáz alacsony világpiaci ára miatt. Kína 2002 és 2010 között folyamatosan
9% feletti reál GDP-növekedést mutatott, 2008-ban és 2009-ben is 9,7, illetve 9,4%-kal
bővült a gazdaság, ugyanakkor 2015-ben, illetve ezt követően a dinamika 6 és 7%

sokkal nagyobb hatású lehetne egy geomagnetikus vihar. Egy modern „Carrington-esemény”, az 1859-es
legintenzívebb valaha feljegyzett geomágneses vihar megismétlődése akár globális katasztrófához is vezethetne.
8 Forrás: IMF: World Economic Outlook, Washington, 2020
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közötti ütemre mérséklődött. A 2019. évre a világgazdaság növekedési üteme lassulni
kezdett, 2010 óta a legalacsonyabb, 2,8%-os növekedést mérték. (1. ábra)
Nemzetközi összehasonlításban különösen alacsony növekedést mutatott Japán
(0,3%), Olaszország (0,3%), Németország (0,6%), Oroszország (1,3%), vagy az Egyesült
Királyság (1,4%). Sokan 2019-ben már újabb világméretű válságot prognosztizáltak a
befektetői bizalom, az ún. inverz amerikai kötvénypiaci hozamgörbe (ez gyakorlatilag
azt jelenti, hogy a rövid lejáratú kötvények hozama a hosszú lejáratú kötvények
hozama fölé emelkedik), az Amerikai Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi
konfliktus, valamint a Brexittel kapcsolatos bizonytalanságok miatt. 2020-ban végül
bekövetkezett elsősorban a koronavírus-járvány közvetlen és közvetett
következményeként egy, az 1929–1933 közötti, illetve a 2008-2009-es világgazdasági
válsághoz hasonlítható recesszió.
1. táblázat: A világ, egyes országok és az Európai Unió reál GDP-növekedése
a 2008, 2009, 2019-2022 években (%) 9
Ország/Év
2008
2009
2018
2019
2020B 2021P 2022P
Világgazdaság
3,0
0,0
3,5
2,8
-3,5
5,5
4,2
Európai Unió
0,5
-4,4
2,1
1,6
-6,3
3,7
3,9
Amerikai Egyesült
Áll.
-0,1
-2,5
3,0
2,2
-3,4
5,1
2,5
Kína
9,7
9,4
6,8
6,0
2,3
8,1
5,6
India
3,9
8,5
6,1
4,2
-8,0
11,5
6,8
Japán
-1,1
-5,4
0,3
0,3
-5,1
3,1
2,4
Franciaország
0,3
-2,9
1,8
1,5
-9,0
5,5
4,1
Németország
1,0
-5,7
1,3
0,6
-5,4
3,5
3,1
Oroszország
5,3
-7,8
2,5
1,3
-3,6
3,0
3,9
Olaszország
-1,0
-5,3
0,8
0,3
-9,2
3,0
3,6
Lengyelország
4,3
2,8
5,3
4,5
-3,4
2,7
5,1
Egyesült Királyság
-0,3
-4,2
1,3
1,4
-10,0
4,5
5,0
Magyarország
1,1
-6,7
5,1
4,9
-5,1
3,8
4,3
Csehország
2,7
-4,7
3,2
2,3
-6,5
5,1
4,3
Szlovákia
5,6
-5,5
3,9
2,4
-7,1
6,9
4,8
Románia
9,3
-5,5
4,4
4,1
-5,0
3,5
4,1
Ukrajna
2,2
-15,1
3,4
3,2
-5,5
3,0
3,1
8F

Forrás: IMF: World Economic Outlook Update. Washington, 2021, Csehország és Szlovákia esetében IMF: World
Economic Outlook. Washington, 2020, az Európai Unió vonatkozásában European Commission: European
Economic Forecast Autumn Luxembourg, 2015, illetve European Commission: European Economic Forecast
Winter, Luxembourg, 2021, Magyarország, Románia és Ukrajna 2020-2022 közötti becslés, illetve prognózis esetén
World Bank Group: Global Economic Prospects. Washington, 2021.
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A világméretű koronavírus-járvány okozta 2020. évi válság
A 2020-as válságot leginkább megkülönbözteti a korábbi nagy válságoktól, hogy
világszinten rövid idő leforgása alatt nagyon magas GDP-visszaesést eredményezett.
2009-ben egyébként a világgazdaság egésze a reál GDP alakulást tekintve stagnált, 0%os „növekedést” mutatott, 2020-ban viszont a becslések szerint a visszaesés 3,5%-os
volt. (1. táblázat).
Ahogyan az 1. táblázatban is megfigyelhető, a legtöbb vizsgált ország (és a
világgazdaság egésze is) a 2008-2009-es válságnál nagyobb GDP-visszaesést, illetve
Kína esetében növekedési ütemcsökkenést szenvedett, illetve szenved el. A
táblázatban szereplő gazdaságok közül egyedül Kína esetében láthatunk (2,3%-os)
növekedést. (Ugyan nem szerepel a táblázatban, de érdemes kiemelni, hogy a
Világbank-csoport Vietnámban magasabb, 2,8%-os növekedést becsül 2020-ra, az
ország egyébként 2018-ban és 2019-ben is 7%-os növekedést mutatott.) Több ország
esetében látható a 2009-esnél ugyan alacsonyabb, de ettől függetlenül igen jelentős
visszaesés (Japán, Németország, Oroszország). Indiába a 2008-2009-es válság
gyakorlatilag nem gyűrűzött be, 2020-ban viszont 8%-os visszaesést szenvedett el. Az
Európai Unió egészét tekintve 2008-2009-hez képest jóval nagyobb visszaesés
tapasztalható, a 6,3%-os reál GDP-csökkenés és a 2021-re prognosztizált 3,7%-os
növekedés következtében az integráció relatív világgazdasági pozíciója csökken.
A jelentős különbségek – egyfelől nemzetközi összehasonlításban, másfelől a 20082009-es válsághoz képest – számos tényezőre is visszavezethetők, melyek közül
néhányat kiemelünk: 1. A pandémia közvetlen hatásai (fertőzöttek, kórházban
kezeltek, halottak száma és aránya, ezzel kapcsolatosan a megnövekedett
egészségügyi kiadások). 2. A korlátozó („lockdown”) intézkedések tartalma és
időtartama. 3. Az egészségügyi rendszer helyzete (infrastruktúra, orvosok, ápolók
száma). 4. Az ország válság előtti államháztartási helyzete. 5. A bevezetett
gazdaságvédelmi intézkedések köre. 6. A pandémia által legnagyobb mértékben
sújtott országokkal, régiókkal fenntartott gazdasági-kereskedelmi, különösen
beszállítói kapcsolatrendszer. 7. A turizmus (elsősorban nemzetközi) szerepe az
ország gazdaságában (a vendégéjszakák száma 2020-ban Görögországban például
73%-kal, Írországban 70%-kal, Spanyolországban pedig 69%-kal esett vissza. 10 8. A
vállalati és lakossági adósság, illetve megtakarítások mértéke. 9. A gazdaság
digitalizáltságának mértéke, az atipikus foglalkoztatási normák elterjedtsége, a
vállalkozások, a lakosság Internet-használatának aránya, az online közigazgatási
szolgáltatások jelentősége. Az egyes tényezőket természetesen tovább bonthatjuk, a
pandémia közvetlen hatásai például összefüggenek a lakosság kor szerinti
9F

10

European Commission: European Economic Forecast Winter 2021. Luxembourg, 2021
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összetételével, vagy például a lakosság egészségügyi állapotával. A fenti tényezők
figyelembevételével a legtöbb táblázatban szereplő ország GDP alakulása
magyarázható, ugyanakkor országspecifikus tényezőkkel is kiegészíthető, mint
például az Egyesült Királyság esetében a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság is
szerepet játszottak. (Az Európai Bizottság modellszámításai szerint az Egyesült
Királyság kilépése az EU GDP-jét 2022 végéig mintegy 0,5%-kal csökkenti, míg a
briteknek 2,25%-os csökkenéssel kell számolniuk.) 11 A belső piac mérete ugyanakkor
a visegrádi országok közül Lengyelországban hozzájárulhatott a válság hatásainak
mérsékléséhez.
10F

A vizsgálatban szereplő országok többsége csak 2022-re érheti el a válság előtti
gazdasági teljesítményt, ugyanakkor Olaszországnak minden jel szerint hosszabb
időre lesz szüksége. A prognózisokkal kapcsolatosan ugyanakkor meglehetősen nagy
bizonytalansági tényezők is felmerülnek, mint például a turizmusban, a közlekedési
módokban bekövetkező szerkezeti átalakulás, vagy éppen az onshoring, vagy a
nearshoring szerepének növekedése a telephelyválasztásban. Az azért kirajzolódni
látszik, hogy Kína relatív gazdasági pozíciója tovább erősödhet, ugyanakkor
Franciaországnak komoly gazdasági (és versenyképességi) kihívásokkal kell továbbra
is szembesülnie.
A válság hatása az államadósságra
A válság komoly problémákat okozhat az adósságállományt illetően. A GDP-arányos
bruttó államadósságmutatók jelentős növekedést mutatnak (2. táblázat). Ennek
legfőbb oka a GDP visszaesése mellett az egyidejű államháztartási kiadásnövekedés
(egészségügyi, gazdaságvédelmi kiadások) és bevételcsökkenés (adóbevételek
(elsősorban vállalati, de hozzáadottérték-típusú és magánszemélyek jövedelemadója
is). A legtöbb országban a válságból történő kilábalást követően a mutató csökkenése
várható, ugyanakkor Kína esetében folyamatos növekedést figyelhetünk meg, ami
komoly kockázati tényezőt jelenthet a jövőre nézve.
A bruttó államadósság GDP-arányos értéke mellett fontos ismérv az adósság
szerkezete és lejárata, melyekre most nem térünk ki, de megjegyezzük, hogy az
adósság belföldi hitelezők által történő finanszírozása kevesebb kockázattal jár, ez
Japánra és Olaszországra is jellemző. (Abszolút értékben, euroban kifejezve az Európai
Unióban Olaszországban a legnagyobb az adósságállomány, míg GDP-arányosan
Görögország van a legrosszabb helyzetben.) Csehország, Lengyelország és Románia
még így is teljesíti az euro bevezetés feltételeként szabott államadósság
referenciaértéket, más kérdés, hogy a három ország közül egyedül Románia törekszik
11

European Commission: European Economic Forecast Winter 2021. Luxembourg, 2021
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a közös pénz bevezetésére. A fenti idősorok is felhívják a figyelmet annak
fontosságára, hogy a nemzetgazdaságok a fellendülési időszakokban fokozottan
törekedjenek az adósságcsökkentésre.
2. táblázat: A világ egyes országainak bruttó államadóssága (a GDP %-ában)
2018
2019
2020B 2021P 2022P
Ország/év
Amerikai Egyesült
106,9
108,7
131,2
133,6
134,5
Államok
Kína
48,8
52,6
61,7
66,5
71,2
India
69,6
72,3
89,3
89,9
89,5
Japán
236,6
238,0
266,2
264,0
263,0
Franciaország
98,1
98,1
118,7
118,6
120,0
Németország
61,6
59,5
73,3
72,2
Oroszország
13,5
13,9
18,9
19,0
Olaszország
134,8
134,8
161,8
158,3
Lengyelország
48,8
46,0
60,0
60,2
Egyesült Királyság
85,7
85,4
108,0
111,5
Magyarország
70,2
66,3
77,4
75,9
Csehország
32,1
30,2
39,1
41,4
Szlovákia
49,5
48,0
61,8
60,6
Románia
36,4
36,8
44,8
49,6
Ukrajna
60,6
50,1
65,7
64,3
Forrás: IMF: World Economic Outlook, Washington, 2020

68,5
18,5
156,6
59,2
113,4
73,2
42,5
59,0
54,4
61,8

Trendek 2021-ben
1.A világgazdaság növekedése az év első felében mérsékeltebb lesz, majd a második
felében felgyorsul. Kockázatot jelenthet azonban a járvány esetleges felerősödése 2021
második felében, hiszen a világ jelentős részén alacsony marad az átoltottság.
2. A világgazdaság szereplőinek figyelme fokozottan a környezetvédelem felé fordul.
3. A nemzeti bankok monetáris politikája rugalmasabb lesz: várhatóan nem az infláció
felső plafonját tűzik ki célul, hanem az éves átlagát.
4. A bankok továbbra is nagyvonalú pénzkibocsátást fognak megvalósítani (inflációs
nyomást generálva), amit az év közepe körül a gazdasági mutatók fényében
felülvizsgálnak.
5. A késztermékek ára várhatóan az átlagnál gyorsabban fog növekedni. Az ellátási
lánc problémáinak megoldása – rövidítése – középpontba kerül. Az olajárak az
élelmiszeráraknál kevésbé jelentősen növekedhetnek, amely nehéz helyzetbe hozhat
egyes olajtermelő országokat.
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6. Az amerikai gazdaság az év első felében lassabban, a második felében gyorsabban
fog növekedni.
7. A stimuláló csomagok folytatása és hatása pontosan nem felmérhető: várhatóan
hozzájárulnak a gazdaság stabilizálásához és növekedéséhez.
8. A kínai gazdaság szerepe erősödni fog, ami egyrészt Kína erősödéséhez – és
valószínűleg agresszivitásának fokozódásához – vezet, másrészt viszont segíteni fogja
a világgazdaság egészének növekedését.
9. A dollár és a renminbi várhatóan erősödik, az euró viszont gyengül a rossz oltási
teljesítmény miatt. A feltörekvő piacok valutái volatilisek lesznek.
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Globális időjárás-előrejelzés
Szerző: Litkei Máté János, MCC Klímapolitikai Intézet
2021-ben közepesen erős La Niña időjárási jelenség 12 alakulhat ki a csendes-óceáni
térségben. La Niña akkor jön létre, amikor erős szél fúj a Csendes-óceán meleg felszíni
vizein Dél-Amerikától Indonézia irányába. Ennek köszönhetően az óceán mélyéről
érkező hidegebb vizek kerülnek a felszínre. A La Niña jelenség, amely várhatóan 2021
első negyedévének végéig tart majd, 13 valószínűleg hűsítő hatással lesz a globális
hőmérsékletre. 14 Ezt követően április és június között az ENSO középső, semleges
fázisába való lassú átmenet fog bekövetkezni. 15 A jelenség jelentős időjárási
változásokhoz vezet a világ különböző részein. Ha valóban erős La Niña hatás jön
létre, a kutatások szerint az Egyesült Királyságban és Észak-Európában nagyon
nedves téli időszak elé nézünk 2021 végén. Az előrejelzések szerint a La Niña KeletAfrikában, Közép-Ázsiában az átlagos szint alatti csapadékmennyiséget, Dél- Kelet
Ázsiában, a csendes-óceáni térségben és Dél-Amerika északi régióiban a normál szint
feletti csapadékmennyiséget eredményez.16
1F

12F

13F

14F

15F

Kelet-Afrika nagy részén a La Niña egybeesik az ültetési időszakkal, amely az
átlagosnál szárazabbnak ígérkezik. A La Niña, az elmúlt időszakban pusztító és
jelenleg is tartó sivatagi sáskainvázió hatásaival együtt 17 aggasztó fejlemény, amely
növelheti az eleve igen sebezhető régió élelmezésbiztonsági kihívásait. Kanadában és
az Egyesült Államok északi részén valószínűleg több hóvihart okozhat a jelenség,
miközben az Egyesült Államok déli államait inkább az aszály sújthatja. ÉszakAmerikában a 2021-es évre átlag feletti hurrikánszezont jósolnak a szakértők:
legnagyobb valószínűség szerint 12-15 nagyobb vihar, 6-8 „partot érő” hurrikán és 23 nagyobb erejű, pusztítóbb hurrikán valószínűsíthető. 18 A Karib-térségben a La Niña
események hozzájárulhatnak a hurrikánszezon intenzitásának növekedéséhez. 19 A La
16F

17F

18F

Az El Niño Déli Oszcilláció (angol rövidítéssel: ENSO) időjárási jelenség három szakaszból áll. A
tengeráramlatokkal összefüggő, természetes éghajlati jelenség három szakasza magában foglalja az El Niño
elnevezésű melegedési fázist, illetve a hűvösebb La Niña-t, valamint a köztes semleges fázist.
13 „Quick Look”. In International Research Institute for Climate and Society, 2021. január. Web:
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
14 „Cooling La Niña is on the wane, but temperatures set to rise: UN weather agency“. Web:
https://news.un.org/en/story/2021/02/1084222
15 „El Niño/Southern Oscillation (Enso) Diagnostic Discussion”. In International Research Institute for Climate
and Society, 2021. február 11. Web:
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
16 „Global Seasonal Climate Update”. In World Meteological Organization, 2021. január 22. Web:
https://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/mingyue/GSCUWMO/Forecasts/GSCU_FMA2021_Jan2021-fin.pdf
17 „East African countries better prepared, but desert locust threat ‘not over’“. Web:
https://news.un.org/en/story/2021/01/1082512
18 Qualitative Discussion of Atlantic Basin Seasonal Hurricane Activity (colostate.edu)
19 La Niña has developed | World Meteorological Organization (wmo.int)
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Niña hatására a szokásosnál jóval több eső eshet Indonéziában és Ausztráliában 20,
illetve aktívabb monszun szezon éri Ázsia délkeleti részét, ami áradásokhoz és
földcsuszamlásokhoz vezethet.
19F

Fontos megjegyezni, hogy El Niño és La Niña nem az egyetlen tényező, amely a
globális és regionális éghajlati rendszereket vezérli. Nincs két egyforma La Niña vagy
El Niño esemény, ezek helyi éghajlatra gyakorolt hatása az évszaktól és egyéb
tényezőktől függően változhat.
Az Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) lassulása folytatódott 2020-ban,
de a legújabb kutatások szerint az Európát fűtő meleg tengeráramlat hirtelen leállása
a közeljövőben nem várható. Az 2100-ig 35-45 százalékkal gyengül, ami megnöveli az
extrém időjárás valószínűségét az Atlanti-óceán mindkét partján. 21
20F

20
21

Climate Driver Update (bom.gov.au)
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210225113357.htm
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Katonai költségvetések és hadiipari trendek
Szerző: Dr. Tomka Barnabás, független hadiipari tanácsadó
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
A 2021-es védelmi költségvetésekről még csak előzetes adatok állnak
rendelkezésünkre, de világos, hogy a legtöbb országban a védelmi kiadások a járvány
ellenére sem csökkennek, általában stagnálnak, egyes esetekben növekednek. Az
Egyesült Államok 740 milliárd dollárt tervez védelemi kiadásokra fordítani, ebből 705
milliárd jut a Pentagonnak. 22 Az amerikai katonai költségvetés – a 2011-15 közötti
rövid időszak kivételével – 2001-es New York és Washington elleni támadások óta
folyamatos emelkedést mutat, bár GDP arányosan 2010-hez képest egy százalékkal
csökkent. 23
21F

2F

A kínai katonai költségvetés nominálisan az amerikainak alig több, mint negyede, de
vásárlóerő paritáson nem ekkora a különbség. Kína GDP-je 2, az USA 3,5-4 százalékát
költötte védelemre az elmúlt évtizedben. 24 Kiugró érték Németország 4. helye a
világon, az USA, Kína és India után, megelőzve az Egyesült Királyságot. Oroszország
csak 11. a listán, lemaradva Ausztráliától és Franciaországtól, 25 ami utal az orosz
gazdasági nehézségekre, de arra is, hogy Moszkva jelenleg elégségesnek értékeli
fegyveres erejét stratégiai céljai eléréséhez.
23F

24F

Térségünkben Lengyelország, Ukrajna és Románia költségvetése a legnagyobb.
Lengyelország GDP-je közel 2,4 százalékát költi haderejére. Varsó modernizálni
kívánja 142 LEOPARD 2A4-es harckocsiját, de a program csúszásban van, csak 2023ra készülnek el az utolsó LEOPARD 2PL verziójú eszközök. A program költsége 700
millió euró. A lengyel haderő tervezi T-72M harckocsijai felújítását is. 26 A NATO keleti
tagállamai közül egyértelműen Lengyelország rendelkezik a legerősebb haderővel.
25F

Ukrajna GDP-je több, mint 5%-át költi védelemre, ami a keleti régióban továbbra is
zajló konfliktus miatt érthető. Fegyverimportja folyamatosan növekszik, 2021-ben

22https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2079489/dod-releases-fiscal-year-2021-

budget-proposal/
23https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/military-spending-defensebudget#:~:text=U.S.%20military%20spending%2Fdefense%20budget%20for%202019%20was%20%24731.75B,a%2
01.08%25%20increase%20from%202016.
24https://www.statista.com/statistics/266892/military-expenditure-as-percentage-of-gdp-in-highest-spendingcountries/#:~:text=In%202019%2C%20military%20expenditure%20of,nation's%20total%20gross%20domestic%20
product.
25 https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp
26 https://euro-sd.com/2020/09/articles/armed-forces/18858/major-polish-procurement-programmes/
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várhatóan el fogja érni a 650 millió dollárt. 27 Ugyanakkor a magas személyi és műveleti
költségek miatt az új beszerzések ilyen volumene nem teszi lehetővé a haderő gyors
modernizálását. Románia GDP-je közel 2,5 százalékát költi haderejére, és a
költségvetés 25 százalékát modernizációra. Ez igen jelentős szám, 2020-ban a térségben
csak Magyarország és Szlovákia költ többet új felszerelésre (ld. a táblázat 28).
26F

27F

A nemzetközi fegyvereladásokat globálisan, illetve tágabb időkeretben is érdemes
vizsgálni. Öt éves periódusokat alapul véve a globális fegyvereladások mértéke 5,5%kal nőtt 2015 és 2019 között a 2010-14-es időszakhoz képest, míg a 2005 és 2009 közötti
periódushoz viszonyítva már 20%-os a növekedés. 29 A világ vezető 5 fegyverexportőre
2015-19-ben az Egyesült Államok, Oroszország, Franciaország, Németország és Kína
volt, amely országok, pontosabban az ott bejegyzett vállalatok, együttesen a globális
fegyverkereskedelem 76%-át adták ebben az időszakban.
28F

Az Egyesült Államok bonyolította le a globális fegyverkereskedelem 36%-át a 2015-19es időszakban, eladásai 23%-kal nőttek 2010-14-hez viszonyítva, amely időszakban
részesedése 31%-os volt. Fegyverexportjának több, mint fele, 51% irányult a KözelKeletre, 30% Ázsiába és Óceániába, míg Európa eladásaiból 13%-kal részesült. Az
európai eladások jelentős, 45%-os növekedést mutatnak a 2010-14-es időszakhoz
https://www.trade.gov/knowledge-product/ukraine-defense
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/10/pdf/pr-2020-104-en.pdf
29 https://www.sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2019
27
28
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képest. Az amerikai fegyvereladási dominanciát szemlélteti, hogy a második helyen
szereplő Oroszország lemaradása látványosan nőtt az Egyesült Államokhoz képest.
Az amerikai eladások 2010 és 2014 között 17%-kal előzték meg az oroszokat, míg 201519-re 76%-ra nőtt a különbség. Az Egyesült Államok a világ 96, míg Oroszország 47
államának szállított fegyvereket.
Az orosz fegyverexport 21%-át tette ki a globális eladásoknak 2015-19-ben, ám
egyidejűleg 18%-os visszaesést realizált a megelőző, 2010-14-es időszakhoz képest.
Fegyverexportjának 57%-a irányult Ázsiába és Óceániába, 19% a Közel Keletre, 17%
Afrikába és csupán 5,7% Európába. Érdemes megjegyezni, hogy a vizsgált időszakban
Oroszország az Európai Unió fegyverembargója alatt állt. Az Európai Unió
tagországainak összesített fegyvereladásai 26%-át tették ki a globális exportnak 201519-ben, és ezzel 9%-os növekedést realizáltak a korábbi öt éves periódushoz
viszonyítva. Európa öt legnagyobb fegyverszállítója változatlanul Franciaország,
Németország, Egyesült Királyság, Spanyolország és Olaszország. A 2009 és 2014
közötti 20%-os részesedéshez képest ez az öt állam együttesen már 23%-át adta a
globális fegyverkereskedelemnek az elmúlt 5 éves időszakban. A növekedés még
inkább szembetűnő annak ismeretében, hogy bár az Egyesült Királyság és Olaszország
eladásai csökkentek, Franciaország, Németország és Spanyolország növelni tudta
fegyverexportját és ezzel egyidejűleg együttes részesedésüket is. A globális
fegyvereladások 11%-a irányult Európába 2010-15-ben, ami 3,2%-os növekedés a
korábbi öt éves periódushoz képest. Az európai fegyverimport 41%-át az Egyesült
Államok, 14%-át Németország, 10%-át Oroszország adta.
A francia fegyvereladások 7,9%-át tették ki a globális exportnak 2015-19-ben, amivel
Franciaországnak harmadik helyet biztosították a világ vezető fegyverexportőreinek
listáján. Az eredmény köszönhető annak, hogy a vizsgált időszakban a francia
fegyverexport 1990 óta egyetlen 5 éves periódusban sem mért nagyságrendet ért el. Az
eladások 52%-ban a Közel-Keletre, 30%-ban pedig Ázsia és Óceánia térségébe
irányultak. Németország 5,8%-kal részesedett 2015-2019-ben a globális
fegyverkereskedelem piacából, és ezzel 17%-os növekedést könyvelhetett el 2009-14es időszakhoz viszonyítva. Eladásainak 30%-a Ázsia és Óceánia térségébe, 26% más
európai országokba, 24%-a a Közel-Keletre irányult. A tíz legnagyobb fegyverexportőr
között találjuk még az 5. helyen Kínát 5,5%-os részesedéssel, a 8. helyen Izraelt 3%-os
részesedéssel, amely 77%-kal növelte eladásait 2010-14-hez képest, továbbá a 10.
helyen álló Dél-Koreát 2,1%-os részesedéssel.
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2019-ben a világ legnagyobb 25 hadiipari cégének összesített eladásai 361 milliárd
dollárt tettek ki, ami 8,5%-os növekedést jelent az előző évhez képest. 30 Az Egyesült
Államok továbbra is a világ legjelentősebb fegyverexportőre, hiszen a lista első öt
helyén álló cég amerikai (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon
Technologies, General Dynamics), együttesen 166 milliárd dollárnyi eladást
realizáltak. A 25-ös listán összesen 12 amerikai vállalat szerepel, amelyek együttesen
61%-át adják a Top 25 eladásainak. Négy kínai vállalat szerepel a Top 25-ben,
összesített eladásaikkal (16%) Kína a világ második számú fegyverexportőrének
minősül. Három cég (AVIC, CETC, NORINCO) az első 10-ben, míg a negyedik
(GSGC) a lista 24-ik helyen szerepel. A kínai cégek térnyerése folyamatos, négyen
együttesen 4,8%-kal növelték eladásaikat. Jóllehet a növekedésüket egyelőre
elsősorban belföldi értékesítéseikkel, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg katonai
modernizációs programjával hozzák összefüggésbe. Érdekesség, hogy először
szerepel közel-keleti cég ebben a listában. A 22. helyet elfoglaló, egyesült arab
emirátusokbeli EDGE 2019-ben jött létre 25 kisebb cég összeolvadásából, és 1,3%-kal
veszi ki részét a Top 25 eladásaiból. Az EDGE esete kiválóan példázza, hogy a belföldi
haditechnikai fejlesztési igények és a külföldi beszállítóktól való függőség kettős
vágyának kombinációja hogyan vezethet egy hadiipari óriásvállalat létrejöttéhez.
29F

A Top 25 között 3,9%-nyi eladás részesedéssel két orosz cég (Almaz-Antey, United
Shipbuilding) szerepel, amelyek eladásai a korábbi évhez képest együttesen 634 millió
dollárral csökkentek. A United Aircraft már jelentősebb, 1,3 milliárd amerikai dollár
eladáscsökkenést realizált, ami a listából történő kiszorulásához vezetett. Az orosz
eladások visszaeséseit egyértelműen a hazai kormányzati megrendelések
csökkenésével magyarázzák. A Top 25-ben hét nyugat-európai vállalat (BAE Systems,
Leonardo, Thales, Airbus, Dassault Aviation Group, Rolls Royce) kapott helyet,
amelyek együttesen az eladások 18%-át produkálták.
Az eladási adatok mellett a hadiipari vállalatok nemzetközi jelenlétéből és
összeolvadásából is lehet következtetni a várható tendenciákra. 2019-ben a tizenöt
legnagyobb hadiipari vállalat 49 országban volt jelen többségi tulajdonú vegyes- és
leányvállalatain, valamint kutatóközpontjain keresztül. Nemzetközi jelenlétben az
európai vállalatok egyértelműen megelőzik az amerikai versenytársaikat, hiszen míg
az Airbus és a Thales 24-24, a Leonardo 21, addig a Boeing 21, a Lockheed Martin pedig
19 különböző országban van jelen. Az ilyen formájú céges megjelenéstől az említett
vállalatok könnyebb hozzáférést remélnek a lehetséges piacokhoz, illetve a
fegyvervásárlásokat ipari együttműködéshez és technológiai transzferhez kötő fogadó
országok politikájához. A 49 befogadó országból 17 minősül alacsony vagy közepes
30https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-arms-industry-sales-top-25-companies-85-cent-big-

players-active-global-south
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jövedelmű államnak, amelyek az odatelepült technológiától remélik hadiipari
programjaik beindulását. Kimondottan ilyen szándék vezeti a magyar kormányt is,
amikor a Zrínyi2026 hadiipari modernizációs program keretében az utóbbi két évben
olyan nemzetközi hadiipari vállalatokkal kötött vásárlással egybekötött ipari
együttműködési megállapodást mint az Airbus vagy a Rheinmetall. Míg a közel
azonos méretű francia és olasz vállalatok egymás ellen küzdenek a nemzetközi piacon,
addig egyre nehezebben veszik fel a versenyt amerikai versenytársaikkal szemben.
Saját és az európai hadiipar súlyának megőrzése érdekében iparági szereplők szerint
egy lehetséges forgatókönyv a francia Thales és az olasz Leonardo vállalatok jövőbeni
egyesülése. Ezt a feltevést erősítheti a tény, hogy az elmúlt években az amerikai
hadiipari piacon önmagukban is óriásnak számító vállalatok egyesültek. Míg 2019-ben
az L3 Technologies és a Harris Corporation összeolvadásából létrejött az L3Harris
Technologies, addig 2020-ban a Raytheon és a United Technologies házasságából
megszületett a Raytheon Technologies gigavállalat.
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2. Nemzetközi szervezetek és együttműködések
Bevezető
Szerző: Dr. Gyarmati István
Általános jelenség, hogy a hidegháború alatt kialakult nemzetközi intézmények,
akármennyire is próbálnak – néha akár mérsékelt sikerrel – alkalmazkodni az új
kihívásokhoz, képtelenek a jelenkor problémáinak hatékony kezelésére. Ennek az oka,
hogy a világ fejlődése nem lineáris, hanem egy szakadás, paradigmaváltás kellős
közpén találjuk magunkat. Egyrészt a liberális demokrácia megkérdőjelezhetetlen
egyeduralmának vége. Ez nem jelenti a demokrácia végét, de azt igen, hogy az
eddigieknél sokkal sokrétűbb, változatosabb és összetettebb megközelítésre van
szükség a demokrácia lényegének változatlansága mellett, annak intézményi és jogi
megvalósítása tekintetében. Ez komoly kihatással lesz a demokratikus rendszerek
együttműködésére és a demokratikus átalakulás támogatására is. Ezzel együtt az 1648ban elkezdődött vesztfáliai nemzetközi- és államrendszer alapjaiban változik,
elkezdődött a posztvesztfáliai rendszer és a posztmodern állam – kialakulása, amit a
korábbi módszerekkel nem igazán lehet irányítani. A világ, a nemzetközi rendszer
válságban, átmenetben van a vesztfáliai és a posztvesztfáliai rend között. A
paradigmaváltás kikezdi a létező – és részben elavult – nemzetközi intézmények
hatékonyságát. Ennek kezelése a multilateralizmushoz való új hozzáállást követel, ami
nem következhet be egyik napról a másikra. Az átmeneti helyzetben a konfliktusok
kezelése megnehezül. A nagy kérdés, hogyan sikerül menedzselni az átmenetet és az
átmenet problémáit.
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NATO 2021
Szerző: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Az Észak-atlanti Szövetség térségünk biztonságának alapja. Ugyanakkor az elmúlt
néhány év bebizonyította, hogy ez az alap jóval kevésbé szilárd a korábban
feltételezettnél. Bár már tíz állam elérte a 2%-os védelmi költségvetési célt, és a
Szövetség 30 tagállamának katonai költségvetése együttesen ezer milliárd dollár,
amely sokszorosa a kínai vagy orosz ráfordításnak, de egyetlen állam, az USA adja a
szövetség katonai költségvetésének 70%-át. Telepíthető katonai erő tekintetében az
USA ereje nagyjából a 80%-a Szövetség potenciáljának, de vannak olyan fontos
részterületek (UAV-ok, felderítő műholdak bizonyos típusai) ahol az amerikai
hozzájárulás még nagyobb. Amerika szerepe azonban azért igazán meghatározó, mert
a nukleáris elrettentés is Washington kezében van. A francia és a brit arzenál 2020-ban
együtt véve is kevesebb, mint tizede az orosznak, 31 nem jelent hiteles visszatartó erőt.
30F

Az európai NATO államok közötti szolidaritással is jelentős problémák vannak. 2020ban olyan jelentős szövetséges államok közvéleményének többsége ellenezné a NATO
V. cikkelyén alapuló segélynyújtást egy megtámadott NATO tagországnak, mint
Törökország (55% ellene), Németország (60% ellene), és Olaszország (66% ellene). 32
31F

A NATO alapja tehát az Egyesült Államok elkötelezettsége Európa biztonsága iránt.
Az USA nélkül nem képzelhető el sikeres európai védelem az egyetlen ma számba
jöhető nagyhatalmi ellenféllel, Oroszországgal szemben. Ez az elkötelezettség azonban
megkérdőjeleződött Donald Trump elnöksége alatt. Néhány európai vezető, pl.
Emmanuel Macron (ld. a NATO agyhalott kijelentés 33) kétséges viszonyulása szintén
aláásta a szövetségesek közötti bizalmat. Franciaország Európa stratégiai
autonómiáját megcélzó koncepciója az USA számára nehezen elfogadható.
32F

2021-ben a Trump adminisztrációt felváltotta a Biden adminisztráció, mely
határozottan kinyilvánította az erős NATO iránti amerikai érdeket. Ez nem csak
retorika: a Biden-adminisztráció egyik legelső intézkedésével leállította a
csapatkivonásokat Németországból. De Trump elnöksége bebizonyította: az amerikai
elkötelezettség a NATO iránt csak a hagyományos centrista politikai eliten alapul. A
kül- és biztonságpolitikában sokáig meglévő demokrata-republikánus konszenzus
felbomlóban van – de nem a pártok közötti, hanem a pártokon belüli törésvonalak
https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
https://www.pewresearch.org/global/2020/02/09/nato-seen-favorably-across-member-states/
33 https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-braindead
31
32
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miatt. Az amerikai társadalom elfáradt a 2001 óta tartó folyamatos háborúkban.
Mindazt az erőforrást, amit az USA globális katonai jelenlétének fenntartására fordít,
inkább költenék az amerikai egészségügyre baloldalon, vagy adócsökkentésekre egyes
jobboldali körökben.
Ilyen előzmények mellett a Biden-adminisztrációnak komoly erőfeszítéseket kell
tennie, hogy helyre tudja állítani a szövetségesek bizalmát az amerikai
elkötelezettségben. Ráadásul eközben 2021-ben fel kell gyorsítani a Szövetség
alkalmazkodását az új geopolitikai helyzethez. Ezek közül a legnagyobb kérdés, hogy
a NATO lehet-e releváns támasz az USA számára a keleten emelkedő
szuperhatalommal szemben. A „Nyugat” a feltartóztatás irányába mutató Kínapolitikája ugyanis elsősorban Washington politikája. A NATO relevanciáját az USA
számára az tudná jelentősen megnövelni, ha a Távol-Keleten is szerepet tudna vállalni.
Ez azonban nem könnyű, hiszen jelentős kohéziós problémát vet fel: Washington
véleménye nem feltétlenül ugyanaz Pekingről, mint Berliné. A kohéziós problémát
Kínával kapcsolatban a NATO 2030 koncepció is elismeri. 34
3F

A szervezeten belül azonban nem csak a globális szerepvállalást érintő nézeteltérések
és érdekkülönbségek mutatnak mély törésvonalakat. A NATO második legnagyobb
szárazföldi haderejével rendelkező Törökország legalább három szövetségessel,
Görögországgal, Franciaországgal és az Egyesült Államokkal is nyílt konfliktusban áll.
Török-amerikai viszonylatban egyenesen példátlan, ami az elmúlt néhány évben
történt. Bár a görög-török viszony látott már komolyabb összeütközést, a két vezető
NATO hatalom között ilyen jellegű kölcsönönös vádaskodás még nem volt. Ankara
gyakorlatilag terroristák támogatásával, felfegyverzésével vádolta meg Washingtont,
az USA számára viszont a török légvédelmi rendszer beszerzés az elfogadhatatlan,
mert az eladó Oroszország volt. Amerikai vádak szerint az S-400-as rendszer a török
légvédelembe történő integrálása közvetlenül veszélyeztetné az F-35-ös programot,
ezért kizárták Törökországot abból. A francia-török viszony is mélypontra jutott. Bár
török részről 2021 elején volt egy kisebb nyitás az USA felé, a mély érdekkülönbségek
nem fognak megszűnni ebben az évben sem: a török geopolitikai elképzelések nem
kompatibilisek az említett három NATO tagország érdekeivel.
Éles, bár kevésbé látható a törésvonal az USA és Németország között is. Berlin
összeütközésbe került Washingtonnal az Északi-Áramlat II. gázvezeték és a német
katonai költségvetés kapcsán is. A hangnem a jövőben lehet finomabb, de az alapvető
nézetkülönbségek meg fognak maradni.

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-ReportUni.pdf
34
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Lehetnének az új keleti szövetségesek a megújulás motorjai, de Lengyelország
kivételével egyikük sem elég nagy, az pedig kérdés, hogy Varsó össze tudja-e fogni a
régiót. A térséget szabdaló történelmi ellentétek megfelelő rendezése nélkül a keleti
szárny könnyen megosztható. Oroszország ismeri és használja ezeket a problémákat,
egyes tagállamok egyre restriktívebb nemzetiségpolitikája pedig csak növeli az orosz
mozgásteret 2021-ben.
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Európai Unió 2021
Szerző: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Az EU 2020-ban rendkívül jelentős veszteséget szenvedett el az Egyesült Királyság
kilépésével. Lakossága 12%-kal, 66 millió fővel csökkent 513 millióról kevesebb mint
448 millióra. A GDP 15,900 milliárd euróról 13,500 milliárd euróra zsugorodott, az EU
költségvetéséből pedig 5% esett ki. Jelentősen csökkent az EU katonai ereje, különösen
a globális erőprojekciós képesség, aminek nagy részét a brit flotta adta. Változott az
Európai Parlament ideológiai összetétele, a nemzetállamokból álló EU-t támogató
pártok gyengülését hozva, és erősödött a föderalisták pozíciója Brüsszelben. Ez a
jövőben tovább élezheti az EU jövőjéről szóló vitákat.
A kül- és biztonságpolitika területén a Brexit lökést adott az EU „stratégiai
autonómiáját” támogatóknak, azaz az USA-tól független önálló katonai képességek
kialakítását akaró erőknek. EU szinten ez a fogalom először 2010-ben jelent meg, és
2013-tól került magas szinten is napirendre. Az EU Közös Kül- és
Biztonságpolitikájának (KBVP) valódi eszközrendszerrel történő felruházása a
transzatlanti kapcsolatot előtérbe helyező Egyesült Királysággal szemben nem lett
volna lehetséges, 2021-től viszont Franciaország támogatásával várhatóan egyre
erőteljesebben napirendre fog kerülni. A 2010-es évek geopolitikai eseményei,
elsősorban az ukrajnai háború, illetve az Egyesült Államok növekvő globális
leterheltsége és belpolitikai nehézségei is erősítették ezt a nézetrendszert. A
keményedő nagyhatalmi versengés és az átalakuló geopolitikai erőtér miatt az
Uniónak kétségtelenül érdeke, hogy saját biztonságát saját erőből is megerősítse.
Párizs érvelése az, hogy ez stratégiai szinten is lehetséges. A nagyobb autonómia
úgymond nem a partnerek (azaz az USA) ellen irányul, hanem a velük való kölcsönös
és komparatív előnyökön alapul. Európa eszerint a saját szomszédságra, Afrikára és a
Közel-Keletre tudna koncentrálni (ami a franciák szerint határozottan nem Amerika
szomszédsága) és végre beleszólása lenne a kontinens biztonságát érintő kérdésekbe. 35
34F

Ezt Washingtonban nem feltétlenül így látják, hanem úgy, ahogy 1990–1995 között:
francia kísérletnek az USA kiszorítására Európából. Az a kísérlet Európa
képtelenségén bukott meg, hogy a délszláv háborúkat kezelje. Ma az ukrajnai
események miatt az amerikai befolyás jelentősebb az EU számos tagállamában, mint
2014 előtt volt. A Baltikumban, Varsóban vagy Koppenhágában erős a szkepticizmus
a francia elképzeléssel kapcsolatban. Az EU önvédelmének jelentős erősítéséhez a
tagállamoknak meg kellene tudni egyezni abban, mik is a biztonsági érdekeik. Könnyű
belátni, hogy például Észtország és Franciaország biztonsági érdekei nem minden
35

https://news.usni.org/2021/02/08/french-president-macron-calls-for-european-strategic-autonomy
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esetben esnek egybe, sőt jórészt nem esnek egybe. Míg Párizs inkább kooperálna és
kiegyezne Oroszországgal és Afrikára koncentrálna, addig Tallinn számára Moszkva
a teljes látóteret betöltő fenyegetés.
A megfelelő katonai képességek kiépítése hatalmas költségekkel járna, és egy igen
érzékeny területen, a nukleáris elrettentés erősítésében, hatalmas belpolitikai
viharokat hozna. Ahogy az előző fejezetben szó volt arról, az Egyesült Államok nélkül
az EU csak nagyon részleges önvédelemre lenne képes saját, a jelenlegi franciánál
sokkal nagyobb nukleáris elrettentő képesség hiányában. A hagyományos erők
területén is olyan nagy méretű fejlesztésekre lenne szükség, amelyek alighanem
meghaladják az európai társadalmak tehervállaló hajlandóságát. Ráadásul a szükséges
katonai képességek megléte nem elég, kellene egy hatékony EU szintű vezetésirányítási képesség, végső soron pedig az, hogy az államok egy EU hadsereg
felállításával feladják nemzeti szuverenitásuk rendkívül jelentős részét.
A fentiek miatt nem várható, hogy Európa komolyan meg tudná erősíteni önvédelmi
képességeit a következő évtizedben. Kisebb részterületeken azonban lehetne sikereket
elérni. Az EU határozott határvédelme, közös kibervédelmi képességeinek, stratégiai
felderítésének fejlesztése jó és egyben reális cél. A kérdés az, hogy az egyre inkább
ideológiai töltetű vita nem okoz-e ezen a területen is olyan meghasonlást, mint a
jogállamiság és a migráció kérdésben?
A Brexit mellett a járványkezelés is az EU gyengülését hozta 2020-ban. Sem a
tagállami, sem az európai szintű válaszok nem voltak megfelelőek. Különösen a
nyugati államok szenvedtek el komoly gazdasági veszteségeket. A vakcinabeszerzés
lassúsága komoly presztízsveszteség az európai elit és személyesen Ursula von der
Leyen számára. 36
35F

A 2021-es évet az fogja meghatározni, hogy mennyire torzítják el az agendát ideológiai
viták. A Bizottság átpolitizáltsága jelentős, és ha folytatódik az a folyamat, hogy
minden vitás kérdés egyben ideológiai kérdéssé válik, az EU még kevésbé tud
hatékony válaszokat adni a kihívásokra, mint eddig. Európa újjáépítésére összesen 1,8
milliárd euró áll rendelkezésre, 37 de ha elosztása politikai kérdés lesz, garantáltak az
eddiginél is élesebb viták. Ha viszont az európai helyreállítási terv sikeresen kezeli a
válságot, akkor az erősítheti a racionális politika híveit az ideológiai politizálás
támogatóival szemben.
36F

Erre utaló pozitív jeleket is lehet találni. A Bizottság a 2019–2024 közötti időszakra
vonatkozó hat prioritása között vannak kifejezetten előremutató pontok, megjelent
például az „erős határok” gondolata. 38 A 2020 végén elfogatott terrorellenes agenda is
37F

https://www.bbc.com/news/world-europe-56009251
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu
38 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
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végre a nevén nevezi a problémákat és a valós fenyegetésre alapuló válaszokat ad. 39 A
Barroso és Juncker bizottságok rendkívül ideologikus megközelítése után tehát még él
a remény, hogy Ursula von der Leyen racionálisabban, a tényeket és nem a vágyakat
figyelembe véve irányítja a Bizottságot.
38F

39https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_e
u_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
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Visegrádi Négyek 2021
Szerző: Vigóczki Máté György, MCC Geopolitikai Műhely
2020. július 1-én hatodik alkalommal vette át az elnöki széket Lengyelország. Az egy
éves, 2021. június 30-ig tartó periódusnak a „Back on Track” mottót választotta Varsó,
s kezdeményezései három nagyobb területre összpontosulnak majd: gazdaság és
konnektivitás, biztonság, valamint a társadalom. Ezeken belül négy elérendő célt
tűzött ki a lengyel vezetés: erős V4 egy erős Európában, ami az együttműködés
elmélyítését jelenti uniós szinten; visszatérés a normális élethez, azaz a koronavírusjárvány és következményeinek a minél gyorsabb és összehangolt megoldása; emberek
közötti kapcsolatok erősítése, ami tulajdonképpen a V4 társadalmainak és
közösségeinek mélyebb integrációját jelenti; illetve a digitális V4, azaz a térség digitális
szektorban megvalósuló mélyebb és szélesebb kooperációja. 40
39F

A tavalyi évben a V4 képviselői februárban közös nyilatkozatot adtak ki a NyugatBalkánnal kapcsolatban, márciusban a német külügyminiszterrel írtak alá közös
bizalomerősítő dokumentumot, áprilisban a Keleti Partnerség jövőjével kapcsolatban,
júniusban a Nordic-Baltic Eight (NB8) országaival tartottak videókonferenciát,
ugyanebben a hónapban a kultúráért felelős miniszterek tanácskoztak, szintén még
júniusban hosszútávú terveket tartalmazó dokumentum született a védelmi
együttműködés kereteiről, szeptemberben a pénzügyminiszterek adtak ki
nyilatkozatot a pénzügyi együttműködésről, szintén szeptemberben hét másik
térségbeli ország agrárminisztereivel írtak alá egy 2021–2027 közötti időszakot lefedő
együttműködésről, illetve közös a migrációs kérdéskörrel kapcsolatos álláspontot
tartalmazó dokumentum is született 2020-ban. 41
40F

2021-ben jubileumi év kezdődik a V4 életében, mivel idén február 15-én volt a
harmincéves évfordulója az együttműködés felújításának. A tavalyi év végén kijelölt
stratégiai célok három területre koncentrálnak. 42 Első, a visszatérés a Visegrádi
Együttműködés alapjaihoz. Ez olyan projektek támogatását jelenti, melyek a
kooperáció fontosságát hangsúlyozzák, illetve az állampolgárok közötti kapcsolatokat
mélyítik. Kiváló keretet szolgáltathat ehhez a harmincéves évforduló. Második pont a
a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból való kilábalást célozza meg. Erre
alkalmas lehet olyan programok támogatása, melyek az egészségügy, a gazdaság és a
társadalom területén jelentkező kihívások kezelésére összpontosítanak. Harmadik
41F

https://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs/2020-2021-polish
https://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements
42 https://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs/2020-2021-polish
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stratégiai cél pedig a térségen belüli turizmus támogatása, illetve a régió imázsának
idegenforgalmi célú népszerűsítése más régiókban.
Az említetteken kívül az Európai Green New Deal-lel kapcsolatos közös álláspont
kialakítása is várható 2021-ben. Ennek egyik legfontosabb eleme a bányászatot érintő
részletkérdések kidolgozása adja, ami elengedhetetlen a karbonsemlegességi célok
eléréséhez, és ami leginkább a lengyel felet érinti. Energiapolitika terén is várhatók
fejlemények, hiszen az energiabiztonság, a klímacélok elérése és a gazdaság
újraindítása is a régió jobb összeköttetését és fejlettebb infrastruktúráját követeli meg.
Ebben akár a megújuló energiaforrásoknak is nagy szerep juthat. Továbbra is
meghatározó lesz a bevándorlás kérdésében kialakított közös álláspont az EU-s
vitákban. Ugyanígy rendkívül fontos marad a transzatlanti kapcsolatok fejlesztése,
illetve a közös V4 együttműködés például a Három Tenger Kezdeményezés
országaival, illetve ad-hoc területeken Ukrajnával, Georgiával, Örményországgal,
Azerbajdzsánnal, Moldovával.
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Fontosabb tervezett csúcstalálkozók és diplomáciai események
Szerző: Dr. Gyarmati István
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, Geopolitikai Műhely
Megjegyzés: a lista válogatás, a dátum még nem minden rendezvénynél dőlt el.

USA-EU csúcs (2021 első félév)
Egyértelmű, hogy az EU és az USA kapcsolatrendszer – Trumptól függetlenül is –
újradefiniálásra szorul. Az EU megtette az első lépést „EU-US: A new transatlantic
agenda for global change” című dokumentum publikálásával. 43 Ennek főbb
megállapításai erős kooperációt és koordinációt irányoznak elő számos fontos
területen az EU és az USA között, mint pl. Kína, demokrácia védelme, klímaváltozás,
jövőbeni lehetséges járványok kezelése, digitalizálás, mesterséges intelligencia és
egyebek. Kérdés, hogy az EU által erőteljesen szorgalmazott „stratégiai autonómia”
ebben az új kapcsolatrendszerben hogyan fog érvényesülni.
42F

Tervezett „demokrácia csúcs”, Washington, Egyesült Államok
Biden fontos területnek tartja az amerikai külpolitikában a demokrácia és az emberi
jogok érvényesülésének elősegítését a világban. Azt gondoljuk, hogy a múltból
tanulva ez nem a korábbi évek erőszakos demokrácia terjesztése lesz, hanem inkább
egy finomabb politika, „jutalmazás és büntetés” sajátos kombinációja – a hangsúly az
elsőn, és nem annyira a „terjesztés”, mint a fenntartás, erősítés és javítás fogja
jellemezni. Ennek érdekében feléleszteni szándékszik a „Demokráciák Szövetsége”
intézményét, megtartva annak következő csúcstalálkozóját is.
Globális Egészségügyi Csúcstalálkozó (G20), május 21., Olaszország
Keveset tudunk róla, de a koronavírus-járvány tükrében nyilvánvalóan nem
hagyhatják figyelmen kívül az akkorra talán már csituló járvány további kezelésének
problémáit, valamint a közös felkészülést az esetleges következő járvány(ok)
kezelésére.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2279
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Biológiai Diverzitás ENSZ Konvenció, május 17–30., Kunming, Kína
A találkozó agendája szinte magától értetődik: a biodiverzitás fenntartása 2030-as
perspektívával. Fontos célkitűzés lehet a „30x30” kampány felerősítése, amelynek
célja, hogy a Föld szárazföldjének és vízfelületének 30-30%-át érintetlenül megóvják a
civilizáció terjedésétől.
57. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia, 2021 nyara, München, Németország
A hagyományos időpontban, 2021. február 19-én megtartott négyórás online
rendezvényt a nyáron a járványhelyzet függvényében személyes részvételű, több
napos konferenciaként is megvalósítják. Már az előzetes, nyilvános rendezvény is
megmutatta, hogy a központi téma a járvány kezelése mellett a transzatlanti
együttműködés újraindítása. Az erős német-orosz és német-kínai kapcsolatok
feszültséget keltettek Berlin és Washington között. Biden első nagy nemzetközi
megszólalásában kompromisszumkereső volt, a járványra, a klímaváltozás
problémájára az európai megközelítéshez hasonló receptet adott, de Kína és
Oroszország, illetve Ukrajna ügyében határozott álláspontot foglalt el. Emannuel
Macron viszont az Oroszországgal folytatandó párbeszéd és Európa stratégiai
autonómiájának kérdésében határozottan szembe ment az amerikai vonallal.
G7 csúcstalálkozó, 2021 nyara, Nagy-Britannia
Oroszország visszavételele a G7-ek közé – Trump elnökkel ellentétben – a Bidenadminisztrációban nem fog felmerülni, viszont komoly megfontolás tárgya lehet a
csúcstalálkozóra már meghívott Ausztrália, India és Dél-Korea integrálása a ”D10demokratikus tízek” fantázianevű tömörülésbe.
NATO-csúcs, 2021 nyara, Brüsszel, Belgium
A csúcs a transzatlanti partnerség megerősítéséről fog elsősorban szólni, miután a
Trump-adminisztráció alatt megkérdőjeleződött az amerikai elkötelezettség a
szövetség iránt.
WTO miniszteri találkozó, 2021 júniusa, Nur-Szultan, Kazahsztán (nincs végleges
döntés)
A világkereskedelem a koronavírus és az erősödő protekcionizmus miatt lelassult. A
Trump-adminisztráció folyamatosan a szervezet marginalizálására, illetve Kína ellen
való felhasználására törekedett. Fontos lenne, hogy a miniszteri találkozó elhatározza
a következő csúcstalálkozó megtartását, valamint a WTO vitamegoldó
33

mechanizmusának felelevenítését és megtörténjen a következő vezérigazgatóról
történő megegyezés.
NPT (Non-Proliferation Treaty) felülvizsgálati konferencia, 2021 augusztusa, New
York, Egyesült Államok
A 80-as évektől kiépült fegyverzetkorlátozási rendszer az elmúlt fél évtizedben jórészt
az amerikai-orosz ellentétek áldozata lett. Nem igazán szükséges ennek a jelentőségét
magyarázni: egy súlyos válságban lévő rendszer válságának megállítása lehet a
minimális (valószínűleg a maximális) cél is. A szervezetnek számos kihívással kell
szembenéznie, például Irán kérdése, vagy az ENSZ Közgyűlése által elfogadott, a
„Nukleáris Fegyverek Betiltásáról szóló ENSZ Szerződés” kezelése.
ENSZ Közgyűlés, 2021. szeptember 14–30, New York, Egyesült Államok
Kiemelkedő alkalom lesz a Biden-adminisztráció világszemléletének és cselekvési
programjának kifejtésére a világ előtt, valamint számos találkozóra a világ vezető
politikusaival. Az USA vélhetően ki fogja hangsúlyozni a multilateralizmus és a
nemzetközi szervezetek iránti elkötelezettségét, amit az ENSZ esetében megmutatott
a WHO-ba történt visszatérésével.
G20-csúcs, 2021. október 30–31., Róma, Olaszország
Az „Emberek, Prosperitás és a Föld” elnevezésű csúcstalálkozó egyik legfontosabb
témája a környezetvédelem érdekében történő multilaterális együttműködés
megerősítése lesz.
UNFCCC COP26, 2021. november 1–12., Glasgow, Egyesült Királyság
A párizsi megállapodás továbbfejlesztése fontos feladat lesz. Jó előjel, hogy az USA
visszatért a klímavédelmi szerződés kötelékébe, de a szerződés végrehajtása még nem
biztosított, nem is beszélve arról, hogy ma már világos, hogy annak előírásai nem
elegendőek, szükség van tovább fejlesztésükre. A Biden-adminisztráció óriási
kihívások és feladatok előtt áll, ha a klímavédelem terén vezető szerepet akar betölteni.
Ennek oka nem csak a Trump-adminisztráció ellenséges politikája, hanem az az
objektív tény, hogy a nagyhatalmak közül egy főre vetítve az USA a legnagyobb
széndioxid-kibocsátó. 44
43F
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34

3. A magyar érdekek belső köre: A szomszédos
államok
Bevezető
Szerző: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
A horizont, melyen belül Magyarország jelentősen alakítani is tudja az eseményeket,
nem túl széles, noha a NATO és EU tagság ugyan némileg kiterjesztette azt. A
hazánkkal szomszédos hét ország azonban mindenképpen ezen a horizonton belül
van. Egy kapcsolatrendszer sohasem egyirányú, különösen akkor, ha a két ország
hasonló méretű, és egyik sem aránytalanul ráutalt a másikra. Magyarországnak
nagyhatalmi vagy középhatalmi szomszédja nincsen, és egyetlen környező államra
sem vagyunk kizárólagosan ráutalva még energiabiztonsági szempontból sem. Ez
természetesen fordítva is igaz, bár Románia közúti és vasúti kereskedelmének nagyon
jelentős része Magyarországon keresztül zajlik – kevés alternatív útvonallal.
Potenciálisan pusztán egyetlen szomszédunk ereje haladja meg sokszorosan
Magyarországét, ez Ukrajna. Jelenleg a méretbeli különbség kizárólag a katonai
erőben mutatkozik meg, az ukrán GDP nominálisan kisebb a magyarnál, vásárlóerő
paritáson pedig nem sokkal több, mint másfélszeres. Románia valós hatalmi
potenciálja jóval kevesebb a kétszeresnél, de a már említett román közlekedési
kitettség miatt a kapcsolat még ennél is kevésbé aszimmetrikus. A többi szomszédos
állam hasonló (Ausztria) vagy kisebb potenciállal rendelkezik. Az erő (beleértve a
katonai erőt is) fontossága természetesen a NATO és EU tagságnak köszönhetően
leértékelődött, de nem tűnt el.
A szomszédos országgokkal kapcsolatban számos kiemelkedő és a legtöbb
szomszédsági viszonyra általánosságban is jellemző magyar érdek van:
energiabiztonsági, kereskedelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi és vízgazdálkodási –
és a sor még hosszan folytatható. Van ugyanakkor egy különleges magyar érdek: a
szomszédos országokban élő magyarság megmaradása, a szomszédos országok
területére került magyar kulturális és történelmi örökség fennmaradása, de akár a
frissen megtalált régészeti leletek védelme és kutathatósága is. A szomszédos
államokban élő magyarság a nemzet akkora részét alkotja, hogy e nemzetrészek jövője
központi kérdés az egész magyar nemzet jövője szempontjából. Biztonságuk, nemzeti
önazonosságuk fenntartásának biztosítása ugyanolyan fontosságú nemzeti érdek,
mint a Magyarországon élő magyar állampolgárok biztonsága, vagy ahogy a Nemzeti
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Biztonsági Stratégia fogalmaz „a határon túli magyarság helyzete elválaszthatatlan
Magyarország biztonságától. 45
4F

Magyarország és a szomszédos országok viszonya rendkívül különböző. Szlovéniával
vagy Ausztriával évtizedek óta stabilan jó, Horvátországgal időnként hullámzó, de
alapvetően jó. A szerb(jugoszláv)-magyar viszony a katonai feszültségtől jutott a
jelenlegi jó kapcsolatokig, míg a 2014-ig kiváló ukrán-magyar viszony rendkívül
kiéleződött. A román-magyar és szlovák-magyar viszony harminc éve vegyes, de
legalább annyi negatív, mint pozitív időszakkal.
Sajnos az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy sem a közös szövetségi rendszer
vagy a NATO/EU csatlakozásra való törekvés, sem a szabályokon alapuló nemzetközi
rend nem akadályoz meg akár súlyos magyar érdeksérelmeket, amelyek a magyar
nemzeti közösségek jövőjét, megmaradását rendkívül negatívan befolyásolják.
Bár számunkra a kétoldalú kapcsolatok a legfontosabbak, az alábbi fejezet elemzései
lényegükben nem Magyarország és az adott ország viszonyáról szólnak, hanem az
szomszédos állam viszonyrendszereinek teljességéről – a terjedelem adta korlátok
között.
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Ukrajna
Szerző: Vigóczki Máté György, MCC Geopolitikai Műhely
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 44,000,000 (Krímmel együtt, becslés), 41,629,926 (Krím nélkül), 37,289,400
(Krím és Donbasz nélkül, 2020-as elektronikus népszámlálás)
Népszaporulat: -0,78%, -323,278 fő (a Krím-félsziget és Donbasz adatai nélkül)
Etnikai megoszlás: ukrán 77,8%, orosz 17,3%, magyar 0,3%
Magyar lakosság: 156,600 fő (2001)
GDP (PPP): 527 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 12,710 dollár
Gazdasági növekedés: -5,7%
2020 legfőbb eseményei Ukrajnában
Január 8-án az ukrán állami légitársaság 752-es számú, Teheránból Kijevbe tartó
repülőgépét lelőtte az Iráni Forradalmi Gárda, 176 főnyi utas és legénység halálát
okozta. Január 23-án a kormány bejelentette, hogy a 2019-es elektronikus népszámlálás
szerint az ország központi ellenőrzés alatt álló területének lakossága 37,3 millió.46
Kárpátalja állandó lakossága 924,7 ezer főre csökkent, 47 a korábban hivatalosan
megadott 1,25 millió főről. Az ukrán lakosság 55%-a immár a demográfiai katasztrófát
jelöli meg a legnagyobb fenyegetésnek Ukrajna számára, nem az orosz agressziót. 48
Tény, hogy 2013-ban még több, mint félmillió gyermek született az országban, míg
2019-ben csupán 308 ezer. A 2020-as részadatok további jelentős csökkenést
mutatnak, 49 a születésszám egy előzetes adat szerint 293 ezer csupán, miközben a
halálozás közel 617 ezer fő. Az, hogy egy évben kétszer annyian halnak meg, mint
születnek, példátlan az ország történetében, bár ebben szerepe van a járványnak is.
45F

46F

47F

48F

Márciusban a törvényhozás elfogadta a miniszterelnök és több miniszter lemondását,
az új kormányfő Denisz Smihal lett. Október 27-i döntésével Ukrajna
Alkotmánybírósága alkotmányellenesnek nyilvánította a 2014-es korrupció-ellenes
reformot és megfosztotta a korrupcióellenes ügynökséget több hatáskörétől is.
Volodimir Zelenszkij október 30-án a parlament elé terjesztett egy javaslatot, amiben
megsemmisítené ezt a döntést, javasolva, hogy válasszanak új bírókat, ezzel egy
https://www.rferl.org/a/ukraine--population-shrinks-23-percent-2001/30393838.html
https://ain.ua/en/2020/01/27/electronic-census-in-ukraine/
48 https://gordonua.com/news/society/samoy-aktualnoy-ugrozoy-dlya-strany-ukraincy-schitayut-massovuyuemigraciyu-opros-713180.html
49 http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/express1120.pdf
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alkotmányos válságot elindítva, újév előtt, pedig rendelettel távolított el egy bírót
hivatalából.
A legjelentősebb esemény 2020-ban a koronavírus és a járvány gazdasági kihívásai
jelentették, az év végéig több mint 18,500 fő hunyt el a hivatalos adatok szerint, 50 míg
az előző évhez képest a többlethalálozás 35 ezer fő. 51
49F

50F

Kelet-Ukrajnában folytatódott a konfliktus, márciusban kiemelkedően sok, 19 civil
vesztette életét a harcok miatt. Július 27-én sikerült egy, a korábbiaknál szélesebb körű
fegyverszüneti megállapodást kötni, aminek következtében jelentősen csökkent az
összecsapások intenzitása és az ukrán veszteségek száma. Eközben a koronavírus
miatti lezárások a Donyeck és Luhanszk térségében élőket is érintették, akik
Oroszország irányába szabadabban utazhattak. Zelenszkij elnök második évét a
közvélemény 42%-ban csalódásnak élte meg, és mindössze 20% támogatja továbbra
is. 52 Ez egyértelmű jele annak, hogy a lakosság nem érzi úgy, hogy az elnök be tudná
tartani a választáskor megígért reformokat, a korrupció csökkentését és a békét KeletUkrajnában. A lakosság alig több, mint fele véli úgy, hogy az idei év jobb lesz a
tavalyinál. 53 Az áram és a gázár többszöri, jelentős emelkedése 2020 végén-2021 elején
még tovább rontott a lakosság hangulatán és tiltakozásokhoz vezetett.
51F

52F

Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
Ukrajna kilátásai rendkívül rosszak, 2021-et egyes szakértők már most a „turbulencia”
évének nevezik, 54 utalva arra, hogy párhuzamosan több válságot is meg kell tudnia
oldania Kijevnek, mások viszont „ellenőrzött destabilizációs” állapotnak írják le. 55
Első ezen válságok közül az ország területi integritásának problémája, második az
alkotmányos válság és a korrupció/oligarchák kérdése, harmadik pedig a gazdasági
recesszió és természetesen ezzel párhuzamosan a járvány kezelése. A gazdasági
növekedés a Világbank szerint rendkívül alacsony lesz, mindössze 1,5%, 56 ami messze
nem ellensúlyozza a 2020-as veszteséget.
53F

54F
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Zelenszkij elnök, illetve pártjának népszerűségvesztése miatt valószínűsíthető az
oligarchikus csoportok további erősödése. 57 A Nép Szolgája párt képviselőinek egy
jelentős része oligarcháknak dolgozik, Ukrajnában ez nem szokatlan, de jelentősen
56F

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Ukraine#Current_vital_statistics
52https://www.dw.com/ru/kommentarij-2021-j-jekvator-vlasti-zelenskogo-god-pod-znakom-ne-tolkoprezidenta/a-56076940
53 http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_24_yanvarya.html
54 https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-2021-rik-byudzhet-mvf-ksu/31030420.html
55 https://uifuture.org/publications/prognoz-2021/
56 https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/overview#3
57 https://uifuture.org/publications/prognoz-2021/
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korlátozza a Porosenkóval ellentétben önálló hatalmi potenciállal (TV adó, vagyon)
nem rendelkező elnököt.
Zelenszkij radikális lépésekkel igyekezett 2021 elején stabilizálni hatalmát: a három
„oroszbarátnak” nevezett TV csatorna bezárása erős lépés volt, és nagyon váratlan.
Ezzel Zelenszkij erőt mutatott mindenki felé. A lépés nem csak az orosz propaganda
ellen szólt, saját hatalmát is közvetlenül erősítette ezzel, mivel sok szavazót vesztett a
három adó által sugárzott kritikának köszönhetően. (Zelenszkij szavazótábora jelentős
részben orosz anyanyelvű.) Ezzel valószínűleg egy súlyos konfliktus kezdődik Viktor
Medvedcsukkal, aki a televíziók mögött áll. Zelenszkij politikailag a „nacionalista”
Porosenko és az „oroszbarát” Medvedcsuk között helyezkedik el, eddig népszerűségét
két felől őrölték. A radikális lépéssel Porosenkót „nemzeti” irányban előzte meg, de
egyben gyengítette az oroszbarát tábort is.
A cél ezzel együtt is 2021-ben nem az előrehaladás Zelenszkij számára, hanem a
túlélés. Ukrajna évtizedek óta sokközpontú ország, melyben a központi hatalom csak
egy tényező. A belső politikai erőcsoportok mellett jelentős informális befolyása
maradt Oroszországnak, a nyugati befolyás pedig 2014 óta folyamatosan növekszik.
A korrupcióellenes harcot akadályozó alkotmánybírósági döntés (a bírák közül
négyen is korrupciós vizsgálat alatt állnak) veszélyeztetheti a Nemzetközi
Valutaalappal megkötött 5 milliárd dolláros megállapodást, amit Kijev a koronavírusjárvány kezelésére kapna. Zelenszkij válaszul bejelentette, hogy 2021-ben széleskörű
bírósági reformot fog végrehajtani, ami a korrupcióellenes harc egyik fontos
állomása. 58
57F

A gazdasági válság kezelését ugyanúgy, mint más országokban, Ukrajnában is nagy
mértékben befolyásolja a koronavírus-járvány kezelése, egészen pontosan a tömeges
oltásokhoz elegendő vakcinamennyiség beszerzése. Zelenszkij reményei szerint az év
első negyedévében Ukrajna jelentősebb vakcinakészlethez juthat. 59 Ennek érdekében
tárgyalások folynak Indiával, Kínával és az EU országaival, de Kijev továbbra sem
hajlandó orosz oltást vásárolni. 60 Ezenfelül nyitott kérdések maradnak, hogy valóban
kap-e segítséget Kijev a Nemzetközi Valutaalaptól, valamint, hogy milyen módon
fognak azok a nagyobb gazdaságok fellendülni, amelyek konjuktúrájától Ukrajna is
függ. Mindezek összességében rendkívül bizonytalanná tesznek mindenfajta
prognózist a kiemelkedő munkanélküliségi ráta, a csődhullámok, és a társadalmi
elégedetlenség növekedésének mértékéről. Az ugyanakkor lehetséges, hogy a járvány
58F
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https://www.unian.info/politics/judiciary-zelensky-says-ukraine-to-launch-global-judicial-reform-in-202111261969.html
59 Продовжую розповідати про нашу роботу й... - Володимир Зеленський | Facebook
60 Даже если американская вакцина эффективная, она к нам физически не попадет раньше весны, Молчанов - YouTube
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globális dinamikája miatt a prognosztizált 1,5%-os gazdasági növekedés sem lesz
tartható.

Kül- és biztonságpolitika
Az ukrán hadsereg 2014-es állapotához képest sokat fejlődött, de Oroszország
komolyabb beavatkozása esetén nem lenne képes tartani a jelenlegi frontot. A
rendkívül nehéz körülmények ellenére a védelmi szektor költségvetése nőtt, 61 de nem
elégséges még a meglévő leraktározott fegyverzet rendszerbe állítására sem, nemhogy
jelentős külföldi beszerzésre.
60F

2020 július vége után a korábbiakhoz képest alacsony intenzitású volt az eddig
minimum 13 ezer áldozatot követelt kelet-ukrajnai konfliktus, de ez csak a
fegyverszüneti megállapodás fenntarthatóságát mutatja. Azzal kapcsolatban, hogy a
normandiai négyek, vagy a háromoldalú kontaktcsoport tagjai mikor folytatják a
tárgyalásokat, egyelőre semmit sem tudni. 2021-ben a kelet-ukrajnai konfliktus
kezelésének taktikája megváltozhat, de annak tartalma nem, magyarán továbbra is az
érintett területek reintegrációja lesz a fő ukrán cél. 62 Erre ugyanakkor nincsen
semmilyen esély az orosz politika és hozzáállás gyökeres megváltozása nélkül.
Moszkva vélhetően mindent meg fog tenni, hogy a rendezés szempontjából
Ukrajnának előnyös normandiai formátum ne működjön a gyakorlatban, hanem a
háromoldalú kontaktcsoport legyen a fő platform. Eközben nemzetközi bíróságokon
az ukrán fél folytatni fogja érdekeinek képviseletét. Ukrajna külpolitikájában a tavalyi
évben nem tudott új irányvonalat kialakítani, amit stagnálásnak is fel lehet fogni. Ez
hátráltatja Kijevet a gazdasági válság és a kelet-ukrajnai konfliktus megoldásában
hiszen, ha nem javulnak nemzetközi pozíciói, akkor a világpolitika kulcsszereplőinek
perifériáján kívül kerül. Kérdés, hogyan alakul az ukrán viszony az új Bidenadminisztrációval. Az amerikai külpolitika korábban Porosenkó egykori elnököt
támogatta, miközben Zelenszkij helyzetét nehezíti, hogy szerepe volt a Biden elnök
fiát érintő korrupciós vádak körüli amerikai belpolitikai viharban.
61F

Előrelépés az ország nyugati integrációjával kapcsolatban nem várható, belátható időn
belül mind a NATO, mind az EU tagság esélytelen. A nyugati segélyek és kölcsönök
mértéke csupán az ukrán állam felszínen tartására elégséges, ráadásul a kölcsönök
dominálnak, melyek hosszú távra adósságspirálba taszítják az országot.
Trendek és forgatókönyvek

https://armyinform.com.ua/2020/12/yaki-napryamky-finansuvannya-v-oboronnomu-byudzheti-2021-uprioryteti/
62 https://uifuture.org/publications/prognoz-2021/
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Ukrajna számára a legrosszabb forgatókönyvet 2021-ben a háború kiújulása jelentené.
Ezt okozhatná helyi eszkaláció, de még inkább tudatos döntés valamelyik fél részéről.
Mivel Ukrajna a gyengébb fél, támadást vélhetően csak jelentős nyugati segítség esetén
kezdene, ennek valószínűsége azonban alacsony. A Dnyesztermelléken viszont az
erősödő moldáv-ukrán szövetség, a Tiraszpollal és az orosz csapatokkal szemben való
esetleges fellépés azonban átlépheti az orosz tűréshatárt. Különösen, hogy a 2021-ben
a kiéleződő orosz belpolitikai helyzet növelheti a kockázatvállalási hajlandóságot
Moszkvában. Ukrajna számára ugyanakkor esélyt is jelenthetne, ha Oroszországban a
belpolitikai válság egy bizonyos szinten túlnőne, az ugyanis erőforrásokat vonna el a
Krímtől és a szeparatista régiók támogatásától.
De nemcsak Oroszország a probléma a Krímben és a Donbaszban. Az elvesztett
területek lakosságának hűségét aligha növelik az orosz nyelvvel szembeni
intézkedések. A 2019-ben elfogadott nyelvtörvény 2021 januárjában lépett életbe,
melynek hivatalosan hangsúlyozott célja az ukrán nyelv erősítése a kulturális,
kormányzati, üzleti és oktatási területeken, de valójában az orosz és a többi kisebbségi
nyelv visszaszorításáról szól, és eddig megadott jogokat vesz el. Amennyiben
betartását komolyan ellenőrzik, és a nem ukránt használókat szankcionálják, az
növelheti az elégedetlenséget elsősorban a jelentős orosz anyanyelvű lakosággal
rendelkező Kelet- és Dél-Ukrajnában. Megbízható források nincsenek, de
feltételezhető, hogy a Krím és a Donbasz lakosságának többsége ma sem kívánna
visszatérni az ukrán állam fennhatósága alá, az orosz nyelv körüli új helyzetben ez
pedig még kevésbé képzelhető el a jövőben. A nacionalista csoportok ereje várhatóan
2021-ben nőni fog, így Zelenszkij eredetileg toleránsabb elképzeléseit az orosz
anyanyelvűek, az oroszok és más nemzeti kisebbségek tekintetében türelmetlenebb
megközelítésre cserélheti. Ez a vonal különösen erősen érvényesülhet a kárpátaljai
magyarokkal szemben, akik belpolitikai szempontból jelentéktelenek, de a velük
szemben való fellépés támogatást hozhat a nacionalista szavazók körében. A
szétfejlődés a 2014-ben elvesztett és a kormányzati ellenőrzés alatt maradt területek
között tovább fog erősödni, amit aláhúzhat az, ha Oroszország a vakcina birtokában
sikeresebben kezelheti a járványt a Krímben és a megszállt területeken.
Ukrajnában 2021-ben a szélsőséges nacionalizmus erősödése miatt jelentős veszély a
belső erőszakos cselekmények növekedése. Az állami ellenőrzés egyes fegyveres
csoportok felett – néhány évnyi javuló tendencia után – ismét egyre inkább kétséges.
A legjobb, de nem egyetlen példa az Azov Zászlóalj, amely papíron ugyan a Nemzeti
Gárda része, a gyakorlatban azonban egy ideológiához és egyes személyekhez lojális. 63
Az Azov és más szélsőséges csoportok egyértelműen fizikai fenyegetést jelentenek az
ukrajnai kisebbségekre és másként gondolkodókra. Az állam gyengülésével 2021-ben
szerepük vélhetően erősödni fog. Kérdéses, hogy a 29 ezer fős Ukrán Biztonsági
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https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-azov-regiment-has-not-depoliticized/
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Szolgálat, az SZBU reformjára tett kísérlet hova vezet. A szervezet központi akarattól
akár független bevetése nem csak lehetséges, hanem jelenleg a helyi politikai
nyomásgyakorlás bevett módszere. A legvalószínűbb forgatókönyv ez esetben is az
állami kontroll további gyengülése, nem pedig erősödése.
Ukrajna általános, szinte minden területre kiterjedő gyengülése azonban minden külső
vagy belső eszkaláció nélkül is folytatódni fog 2021-ben. A lakosságot sújtó
nehézségek akár külső hatás nélkül is politikai robbanáshoz vezethetnek,
kiszámíthatatlan következményekkel.
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Románia
Szerző: Dr. Manzinger Krisztián intézetvezető-helyettes egyetemi adjunktus, KRE
ÁJK TNTI; tudományos segédmunkatárs, NKE STI
Adatok (2020):
Lakosság: 19,317,000 fő
Népszaporulat: -0,66%, -120,000 fő
Etnikai megoszlás: román 88,9%, magyar 6,1%, roma 3,0%
Magyar lakosság: 1,227,623 fő (2011)
GDP (PPP): 584,852 millió dollár
GDP/fő (PPP): 30,140 dollár
Gazdasági növekedés: -5%
2020 főbb eseményei Romániában
Románia a 2020-as évet egy parlamenti többséggel nem rendelkező jobbközép
kormánnyal és egy jobbközép államfővel kezdte, ami hosszú idő után először
teremtett lehetőséget arra, hogy a politikai élet ne a balközép kormányzat és a
jobbközép államfő politikai torzsalkodásáról szóljon. A kormánytól azonban a
parlament 2020 februárjában megvonta a bizalmat, de a koronavírus-helyzetre
tekintettel az ellenzéki balközép Szociáldemokrata Párt (PSD) szavazataival
márciusban a parlament ismét bizalmat szavazott a kormánynak. A nyárra tervezett
önkormányzati választást szeptember 27-én tartották meg, ami 50% alatti részvétellel
zajlott és a PSD összeomlását, illetve a jobbközép erősödését mutatta. Magyar
szempontból kiemelt fontosságú siker volt Szatmárnémeti polgármesteri székének
megtartása és Marosvásárhely visszaszerzése. A következő szavazás a 2020. december
6-i parlamenti választás volt, amely rekordalacsony, 33%-os részvétellel zajlott. A
választást a várakozásokkal ellentétesen a PSD nyerte, de kormányt végül a jobbközép
román pártok és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tudott alakítani.
Társadalmi szempontból a 2020-as évet a járványhelyzet uralta. A járvány tavaszi
hullámát óriási káosz kísérte, a politikai elit ezt a parlament előtt levő, Székelyföld
autonómiáját célzó törvénytervezet okán magyarellenességgel igyekezett
kompenzálni, így terelve el a közbeszéd irányát. A koronavírus kapcsán egész évben
feszültség uralkodott a járványintézkedések betartását erőltető kormányzat és az azok
ellen tiltakozó, nagyon erős társadalmi beágyazottsággal rendelkező Román Ortodox
Egyház között. Az általuk propagált lezárásellenesség azonban a társadalom széles
köreiben erős támogatást élvez, jelentős részben ez segítette a parlamentbe
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decemberben a szélsőjobboldali-populista Románok Egyesüléséért Szövetséget
(AUR). Gazdasági téren Románia két olyan döntést is hozott 2020-ban, amelyek –
különös figyelemmel az erősödő térségi kínai jelenlétre – jelzésértékűnek és
geopolitikai szempontból kiemelt fontosságúnak tekinthetőek: májusban a jobbközép
kormány „a partner és a finanszírozás” fontosságára hivatkozással felmondta a kínai
GCNPC-vel 2015-ben az akkori szociáldemokrata kormány által a cernavodă-i román
atomerőmű fejlesztésére kötött megállapodást, majd októberben az Egyesült
Államokkal állapodtak meg a projekt kivitelezéséről; illetve augusztus folyamán
egyértelművé tette az ország vezetése, hogy a készülő 5G-szabályozás célja a Huawei
kiszorítása, az elsők között csatlakozva ezáltal az USA vonatkozó
kezdeményezéséhez. Románia számára kedvező fejleménynek tűnik a román
állampolgársággal is rendelkező Maia Sandu moldovai államfővé választása 2020
novemberében.
Várható gazdasági és belpolitikai folyamatok
A 2019-es 4,1%-os gazdasági növekedést elvitte a 2020-as járványév 5%-os recessziója,
és a 2021-re szóló prognózisok szerint lassú kilábalás várható – az EBRD 3%-os, 64 a
Világbank 3,5%-os, 65 a Román Nemzeti Bank pedig 3-4% közötti 66 gazdasági
növekedést vár. Elszállt a költségvetési hiány 2020-ban, a kormány elsősorban az
egészségügybe öntött pénzt, illetve a kkv-k munkaerőmegtartását és
fizetőképességének megőrzését próbálta elősegíteni. 67 Ennek ellenére 2021
januárjában egy közvéleménykutatás szerint a lakosság 69%-a szerint rossz irányba
mennek a dolgok. 68 Az állam és a gazdaság működését több tényező is kifejezetten
hátráltatja, ezek közül a jogállamisági hiányosságok és a korrupció gyakran kerül
említésre. 69 Az infrastruktúrafejlesztés minden román kormánynak vállalt prioritása,
de ennek ellenére lassan halad: 2020-ban mindössze 65,5 km-nyi autópályát adtak át,
csupán 912 km-re növelve a hálózat hosszát. 70 A vasúti infrastruktúra még rosszabb
állapotban van; mindez pedig jelentős mértékben rontja Románia pozícióit a
63F
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65F
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Transition Report 2020-2021 Romania, https://2020.tr-ebrd.com/countries/#
Global Economic Prospects: Europe and Central Asia, January 2021,
http://pubdocs.worldbank.org/en/974441599838734070/Global-Economic-Prospects-January-2021-RegionalOverview-ECA.pdf, 2.
66 BNR: România va reveni la nivelul din 2019 abia la jumătatea anului 2022. Prognoza BRD de creștere pentru
2021: 1,4% (2021. január 26.) https://www.economica.net/bnr-romania-va-reveni-la-nivelul-din-2019-abia-lajumatatea-anului-2022_196076.html
67 Transition Report 2020-2021 Romania, https://2020.tr-ebrd.com/countries/#
68 Sondaj de opinie la nivel național – Ianuarie 2021, https://curs.ro/wp-content/uploads/2021/01/nationalianuarie-2021.pdf 3.
69 Report from the Commission tot he European Parliament and the Council On Progress in Romania under the
Cooperation and Verification Mechanism {SWD(2019) 393 final} (2019. október 22.),
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2019-com-2019-499_en.pdf
70 A Romániánál két és félszer kisebb területű Magyarországon 2020-ban mintegy 128 kilométernyi gyorsforgalmi
utat adtak át, 1739 km-re növelve ezzel a teljes hosszot.
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működőtőkéért folytatott regionális versenyben. 2021 sem ígérkezik az áttörés évének:
mindössze 40 kilométernyi új autópályaszakasz átadása várható. 71
70F

A lakosság helyzetével kapcsolatban továbbra is jelentős kérdés a járványhelyzet. A
lakosság nem bízik a kormány járványkezelésében. A zárás nem csak gazdasági
szempontból volt megterhelő, vélhetően abban is szerepet játszik, hogy egy 2021.
januári felmérés szerint a lakosság 62%-a vár tüntetéseket és utcai megmozdulásokat
Romániában az idei évre, 72 ez pedig még az AUR decemberi választási eredményénél
is mélyebb társadalmi feszültségek meglétét sejteti. A Nemzeti Liberális Pártból (PNL),
a Mentsétek meg Romániát Szövetség–Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártjából
(USR-PLUS) és az RMDSZ-ből álló kormány jelenlegi stabil parlamenti többsége több
okból is ingatagnak bizonyulhat 2021-ben: a PNL és az USR-PLUS vezetői közötti
személyi ellentétek már a 2020. decemberi kormányalakítást is veszélyeztették, míg a
két párt nem teljesen azonos, de a városi szavazók révén jelentős átfedésben levő
választói bázisra épít, ami a rivalizálásuk állandósulását eredményezheti.
71F

A politikum számára kihívás lehet a központi és a területi pártérdekek
összehangolása: az önkormányzatok költségvetési lehetőségeit korlátozni szándékozó
jogszabálytervezetre reagálva a Romániai Megyei Jogú Városok Szövetsége (AMR) –
amelynek elnöke a PNL-s Emil Boc volt miniszterelnök, jelenlegi kolozsvári
polgármester – 2020. december 29-én konzultációra szólította fel a kormányt. 73 Az
aláírók között valamennyi kormányerő polgármesterei szerepelnek; a politikai
nézetkülönbség akár az EU-tól a járvány hatásainak kezelésére érkező 80 milliárd
eurónyi forrásnak a lehívását is veszélyeztetheti. 74
72F

73F

Kihívás Románia számára a népességcsökkenés: az 1992-ben még 22,8 millió fős
lakosság 2011-re – hivatalosan – 20,1 millióra csökkent, ma pedig a becslések szerint
19,3 millió körül van. A 2021-es népszámlálás eredményeinek nyilvánosságra hozása
során ki fog derülni a lakosság elvándorlásának és elöregedésének vélhetően az
általánosan vártnál nagyobb mértéke, egyes térségek etnikai arculatának átalakulása:
valószínűsíthetően a szórványmagyarság ismét jelentős mértékben csökken (20022011 között a csökkenés közel 25%-os volt; ilyen csökkenésre mutatnak az elmúlt évek
választási eredményei is), illetve várható, hogy a székelyföldi románok száma és
aránya is esik. Ez a politikai életre is hatással lehet: az RMDSZ választói bázisának
Autostrăzi în execuţie, http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/AUTOSTRAZI%20IN%20EXECUTIE%20%20PROIECTARE%20SI%20EXECUTIE%20LUCRARI.pdf
72 Cum văd românii anul 2021: Speranţe şi predicţii. Partea I – Politică şi guvernare,
https://ires.ro/articol/413/cum-vad-romanii-anul-2021--speran%C8%9Be-%C8%99i-predic%C8%9Bii.-partea-i--politic%C4%83-%C8%99i-guvernare 23.
73 Comunicat de presă (2020. december 29.)
http://docs.amr.ro/AMR_Comunicat%20de%20presa_29%20dec%202020.pdf
74 Romania in 2021: New Centre-right Majority Faces Stormy Year (2021. január 4.)
https://balkaninsight.com/2021/01/04/romania-in-2021-new-centre-right-majority-faces-stormy-year/
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egyre nagyobb részét teszi ki a székelyföldi lakosság, ami a szövetség politikai
céljainak módosulását eredményezheti, ez pedig további feszültséget generálhat a
romániai politikában.
Habár a „magyar kártya” kijátszásért a tradicionális román pártoknak sem kell a
szomszédba menniük – jó példa erre a 2020-ban megszavazott Trianon-törvény, amely
helyi önkormányzatokban is megünneplendő állami emléknappá nyilvánította június
4-et, további biztos feszültségforrást generálva a magyar-román kapcsolatokba
Románián belül és államközi szinten is – a részben az Úz-völgyi katonatemető révén
játszott szerepe miatt népszerűvé vált és december 6-án a parlamentbe is bejutott AUR
politikai életbe emelkedése komoly hatással lehet az interetnikus és az államközi
magyar-román viszonyra. Az AUR nem a korábbi szélsőjobboldali Nagy-Románia
Párt (PRM) örököse: választóik mindössze 6%-a nyugdíjas, így nem nacionalistakommunista nosztalgia a párt sikerének oka. Szavazóinak 40%-a 18-35 év közötti,
alacsony iskolázottságú, de rendkívül elégedetlen személy; a párt pedig sikeresen
használta ki az ortodox egyház és az állam között járványügyi téren feszültségeket
politikai haszonszerzés céljára – egyetlenként a román pártok közül. 75 Fő üzenetei
„nem” jellegű populista szlogenek: oltásellenesség, 76 az energiapiaci liberalizáció
elleni fellépés 77 és persze a magyarellenesség. 78 A 2020 tavaszi magyarellenes
hangulatkeltés, a Trianon-törvény elfogadása és az AUR parlamentbe jutása alapján jó
eséllyel feltételezhető, hogy 2021-ben – nehézségek esetén – ismét a magyar kártya lesz
a leghatékonyabb figyelemelterelő eszköz a politikum számára.
74F
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Kül- és biztonságpolitika
Külpolitikai tekintetben Románia prioritásai állandóak: regionális középhatalomként
megjelenni a NATO keleti szárnyán, bástyaként Oroszországgal szemben, illetve a
pozíciók erősítése Moldova Köztársaságban – bízva abban, hogy esetleges térségi
geopolitikai változások valamikor az 1918-as egyesüléshez hasonló csillagállást
teremtenek. 79 A 2020. december 24-én hivatalba lépett Maia Sandu moldáv államfő
78F

Care e profilul votanților partidelor câștigătoare și cum a reușit AUR marea surpriză (2020. december 9.)
https://spotmedia.ro/stiri/alegeri-parlamentare-2020/alegeri-parlamentare-2020-care-e-profilul-votantilorpartidelor-castigatoare-si-cum-a-reusit-aur-marea-surpriza-electorala-interviu-cu-sociologul-dan-jurcan
76 AUR cere respectarea libertăţii individuale, manifestată prin consimţământ informat şi neviciat la vaccinare
(2020. december 28.)
https://www.partidulaur.ro/aur_cere_respectarea_libertatii_individuale_manifestata_prin_consimtamant_infor
mat_si_neviciat_la_vaccinare
77 AUR: Liberalizarea pieţei de energie este o bătaie de joc la adresa cetăţenilor (2020. december 31.)
https://www.partidulaur.ro/aur_liberalizarea_pietei_de_energie_este_o_bataie_de_joc_la_adresa_cetatenilor
78 Trădătorii României se regăsesc în coaliţia de guvernare (2020. december 22.)
https://www.partidulaur.ro/tradatorii_romaniei_se_regasesc_in_coalitia_de_guvernare
79 Akkor Oroszország összeomlott az első világháborús vereségét követően és polgárháborúba süllyedve nem
tudta megtartani a korábban hozzá tartozó területet, a nyugati – antant és központi hatalmak – országok pedig
különböző okból, de egyöntetűen támogatták Romániát a térség bekebelezésében.
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első külföldi vendége Klaus Iohannis román államfő volt, míg Sandu első külföldi útja
Kijevbe vezetett. A szép szavak mellett azonban Románia korlátozott mértékben
rendelkezik anyagi ösztönzőkkel. Erre kiváló példa a tíz éve zászlóshajóként kezelt és
2020 júliusában végre elkészült a Iaşi-Ungheni román-moldáv gázvezeték, amely
egyelőre nem szállít gázt, illetve egyáltalán a használhatósága érdekében fejlesztések
szükségesek a romániai hálózat vezetékein is. 80 Ez utóbbi annyira neuralgikus kérdés,
hogy 2020 márciusában a romániai gázhálózatot működtető Transgaz állami vállalat
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) írt alá megállapodást, a romániai
vezetékhálózat EBRD-s forrásból való fejlesztéséről. 81
79F

80F

A térség országaihoz hasonlóan Romániában is haderőfejlesztés zajlik, bár 2020-ban
két helyet visszacsúsztak a Global Firepower világranglistáján. 82 A 2020 őszén
nyilvánosságra hozott román Védelmi Fehér Könyv 83 új jellegű válaszokat ajánl az új
típusú kihívásokra, így az ellenállóképesség, a technológiai fejlesztések, a digitalizáció
és az intézményközi együttműködés javításának szándéka is megjelenik a tárgyi
fejlesztések mellett. A fejlesztés főleg amerikai közreműködéssel zajlik: 2020
szeptemberében Patriot rakétát állítottak hadrendbe a Fekete-tenger melletti Capu
Midia-ban, szintén 2020-ban megérkezett négy darab F-16-os vadászgép, 2021. február
4-én pedig a bukaresti amerikai nagykövetség ügyvivőjének és az avianoi
(Olaszország) amerikai légibázis parancsnokának a jelenlétében gyakorlatoztak egy
MQ-9 Reaper drónnal az aranyosgyéresi (Câmpia Turzii) légibázison; 84 de például a
francia-román együttműködésben megépítendő négy korvettről szóló, évek óta
húzódó megállapodást a 2020 októberi párizsi kormányfői találkozón sem sikerült
aláírni. 85
81F
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Gazoductul Iași-Chișinău este, tehnic, gata / Practic, este încă o țeavă goală (2020. július 31.)
https://economie.hotnews.ro/stiri-energie-24204485-gazoductul-iasi-chisinau-este-tehnic-gata-practic-nu-aretransporta.htm
81 EBRD invests in Ungheni-Chisinau gas pipeline (2020. augusztus 27.)
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-invests-in-unghenichisinau-gas-pipeline.html
82 România coboară două locuri în clasamentul ţărilor cu cele mai puternice armate (2021. február 2.)
https://monitorulapararii.ro/romania-coboara-doua-locuri-in-clasamentul-tarilor-cu-cele-mai-puternice-armate1-35317
83 Cartea Albă a Apărarii, https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/CARTA-ALBA-AAPARARII.pdf
84 Chargé d’Affaires David Muniz at Campia Turzii Media Event (2021. február 4.)
https://ro.usembassy.gov/charge-daffaires-david-muniz-at-campia-turzii-media-event/
85 De ce nu are România corvete. Un procuror militar scoate în evidenţă bâlbâielile din procesul de achiziţie (2020.
október 18.) https://monitorulapararii.ro/de-ce-nu-are-romania-corvete-un-procuror-militar-scoate-in-evidentabalbaielile-din-procesul-de-achizitie-1-33804
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Trendek és forgatókönyvek
Az Egyesült Államokban január 20-án lezajlott adminisztrációváltás nagy
valószínűséggel a moldáv-ukrán térség felértékelődését jelenti majd Washingtonban –
ezt erősíti Joseph R. Biden amerikai elnök ebbéli tisztségében Vladimir Putyin orosz
elnökhöz intézett első telefonhívása is, amelynek során megerősítette országa kiállását
Ukrajna szuverenitása mellett, 86 de erre mutat Victoria Nuland új pozíciója is a State
Department-ben.
85F

Románia 2021-ben a gazdasági kilábalással fog próbálkozni egy hagyományosan
instabil belpolitikai környezetben, amelyet még a kormányon belüli és az egyes
koalíciós pártok központi és területi politikusai között is szándékkülönbségek
gyengítenek. A politikai bizonytalanságok könnyen eredményezhetik a gazdasági
nehézségek folytatódását, ami viszont a nacionalista retorika erősödéséhez vezethet –
ezt elősegítheti a decemberben parlamentbe jutott szélsőjobboldali, magyarellenes
AUR, de akár más pártok is politikusai is előhúzhatják a „magyar kártyát” a
figyelemelterelés érdekében. Külpolitikai orientációban a Washingtonnal ápolt
kapcsolatok további erősítése várható a moldovai és kelet-európai román pozíciók
javítása érdekében.
Románia valószínűleg továbbra is próbálja magát a legmegbízhatóbb térségbeli
szövetségesként pozícionálni Washington szemében, illetve várható, hogy a
székelyföldi autonómiatörekvéseket vagy ezek magyarországi támogatását – hamisan
– a térséget gyengítő oroszpárti beavatkozásként fogja prezentálni.

Readout of President Joseph R. Biden, Jr. Call with President Vladimir Putin of Russia (2021. január 26.),
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/26/readout-of-president-joseph-rbiden-jr-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
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Szerbia
Szerző: Dr. Szeghő Patrik, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020 – Koszovó nélkül):
Lakosság: 6,926,705 fő
Népszaporulat: -4%, -34,864 fő
Etnikai megoszlás: szerb 83,3%, magyar 3,5%, roma 2,1%, bosnyák 2%, egyéb 9%
Magyar lakosság: 253,899 fő (2011)
GDP (PPP): 130 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 18,840 dollár
Gazdasági növekedés: -1,8%
2020 főbb eseményei Szerbiában
A 2020. április végére kiírt, egyfordulós parlamenti választásokat a koronavírusjárvány miatt június közepére halasztották Szerbiában. A választások időpontjától
függetlenül a meghatározó ellenzéki pártok Szövetség Szerbia néven olyan „koalíciót”
hoztak létre, amely a választások bojkottjára hívta fel a választópolgárokat. 87 A remélt
alacsony részvételi aránnyal az új kormány legitimitását kívánták aláásni, amíg az
ellenzéki képviselőik hiányával az új összetételű parlamentben – saját olvasatukban –
a szerbiai demokrácia bolhacirkusz jellegére, a fékek és egyensúlyok elcsúszására,
valamint a választások egyenlőtlen feltételeire akarták felhívni az Európai Unió
figyelmét. 88
86F

87F

A nagyobb ellenzéki pártok távol maradása révén a rendszerváltás óta legalacsonyabb
választói részvétel mellett zajlottak le végül a parlamenti választások: a szavazók
mintegy 49%-a járult az urnák elé, amely a 2016-es parlamenti választásokhoz képest
majdnem 8%-os csökkenéssel volt egyenlő, ami összességében – az ellenzéki bojkott
ellenére – mégsem jelentett drasztikus csökkenést. 89 A választások legitimitását
8F

„DS, SDS i Zajedno za Srbiju za bojkot izbora.” In RTV online, 2019. szeptember. Web:
14.http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/i-demokratska-stranka-odlucila-da-bojkotuje-izbore_1048281.html;
„Aleksić: Ako bi izbori bili na jesen, razmotrili bismo mogućnost izlaska.” In Nova 1 online, 2020. április 25. Web:
https://rs.n1info.com/vesti/a592888-miroslav-aleksic-o-izlasku-szs-na-izbore/
88 CESID elemzés: http://www.cesid.rs/wp-content/uploads/2020/06/Preliminarni-izve%C5%A1taj_CeSID.pdf
89 A Szerb Választási Bizottság (RIK) hivatalos közleménye és dokumentumai: Избори за народне посланике
Народне скупштине, 21. јун 2020. године. Web: https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/1550/izbori-zanarodne-poslanike-narodne-skupstine-26-april-2020-godine-.php, „Izbori u Srbiji: Ubedljiva pobeda naprednjaka,
u parlamentu još SPS, Spas i manjinske stranke.” In BBC online, 2020. június 22. Web:
https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-53121536
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erősítendő a szerb kormánypártok a választási küszöböt 5%-ról 3%-ra módosították.90
A választók – a nemzetiségi kisebbségi listákkal együtt – 21 pártlistára adhatták le
szavazatukat. A választásokat a szavazatok több, mint 60%-val a regnáló Szerb Haladó
Párt köré épülő, több kisebb pártot is felölelő választási koalíció („Gyermekeinkért”)
nyerte meg, s ezzel 188-at sikerült megszereznie a 250 mandátumból. A szerb
kormánykoalíció kisebbik pártja, a Szerb Szocialista Párt a szavazatok 10%-át, azaz 32
mandátumot szerzett. A szerbiai magyarság legnagyobb pártja és a korábbi
kormánykoalíció tagja, a Vajdasági Magyar Szövetség – köszönhetően az alacsonyabb
részvételnek – történetének legjobb választási eredményét érte el, s kilenc
mandátumot szerzett. 91 A választásokat követően a haladókból, a szocialistákból és a
magyar kisebbségi képviselőkből álló eddigi kormánykoalíció folytatta munkáját Ana
Brnabić miniszterelnök vezetése alatt.
89F

90F

Az évek óta tartó népességfogyás 2020-ban folytatódott, a születések aránya 2,7%-kal
csökkent, a halálozások aránya pedig 5,9%-kal nőtt, s a becslések alapján az ország
lakossága 34 ezer fővel csökkent az előző évhez képest. A népességcsökkenésben
részben szerepet játszó koronavírus–világjárvány áldozatainak számát az
Egészségügyi Minisztérium hivatalos adatbázisa mintegy 3400 főre becsüli 2020-ra
vonatkozóan, 0,98%-os halálozási aránnyal. Ugrásszerű növekedés a második
hullámban, novembertől figyelhető meg. 92 A szerb kormány gyors, szigorú korlátozó
intézkedéseket vezetett be a járvány terjedésének meggátolására, amely a
kereskedelmi egységek bezárását, a 65 éven felüli állampolgárok általános kijárási
tilalmát, esti vagy hétvégi kijárási tilalom bevezetését ölelte fel. 93
91F

92F

A Szerb Ortodox Egyház nem bizonyult segítő partnernek a járványkezelésben, az
ostya kiosztására szabad téren, de ugyanazzal a kanállal került sor. Az egyház
vezetője, Irinej pátriárka koronavírusban hunyt el novemberben, amelyet
feltételezések szerint a montenegrói pártikárka, Amfilohije temetésén kaphatott el pár
héttel korábban. (A temetésre nagy számban gyűltek össze a hívek, akik sem a
távolságot nem tartották, sem maszkot nem viseltek, mi több a koporsót, vagy az
elhunyt homlokát is megcsókolták.) A szerb egyházfő halála miatt háromnapos gyászt

Veljko Popović. „Šta sve nosi moguća promena pravila pred trku i izborni cenzus od tri odsto.” In Glas
Amerike, 2020. január 12. Web: https://www.glasamerike.net/a/%c5%a1ta-sve-nosi-mogu%c4%87a-promenapravila-pred-trku-i-izborni-cenzus-od-3-odsto/5242120.html
91 A Szerb Választási Bizottság (RIK) hivatalos közleménye és dokumentumai: Избори за народне посланике
Народне скупштине, 21. јун 2020. године. Web: https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/1550/izbori-zanarodne-poslanike-narodne-skupstine-26-april-2020-godine-.php, „Izbori u Srbiji: Ubedljiva pobeda naprednjaka,
u parlamentu još SPS, Spas i manjinske stranke.” In BBC online, 2020. június 22. Web:
https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-53121536
92 https://covid19.rs/objave-centra-za-javno-zdravlje/
93 A Világbank őszi gazdasági jelentése a nyugat-balkáni országokról:
https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report
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hirdettek Szerbiában, a kellő járványügyi intézkedések mellett megszervezett
temetésén a fontosabb politikai szereplők lerótták tiszteletüket. 94
93F

Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
Az erős parlamenti többség ellenére Aleksandar Vučić köztársasági elnök 2020
októberi nyilatkozatában kifejtette, hogy a jelenlegi kormánykoalíció előreláthatólag
nem tölti ki négyéves ciklusát, ugyanis a 2022 áprilisában esedékes köztársasági
elnökválasztást egybekötnék parlamenti választásokkal. 95 A 2021. évre kitekintve az
államfő hat pontban foglalta össze a kormányzat prioritásait, amelyek között a járvány
elleni védekezésen túl a Koszovó ügyének kezelése, a csatlakozási tárgyalások
folytatása, gazdaságélénkítés, a szervezett bűnözés elleni harc, valamint Szerbia
külpolitikai függetlenségének megteremtése szerepelt. 96 Mindezek a külpolitikai
hintapolitika folytatását jelentik, a 2020-hoz képest aktívabb állami gazdasági
segítségnyújtással, amelyben segítséget nyújthat az Európai Unió által a nyugatbalkáni gazdaságok számára elkülönített 400 millió euró értékű pénzügyi
segélykerete.97
94F

95F

2021. január 1-én került sor a közös orosz-török projekt keretében megvalósult Törökáramlat gázvezeték átadásra, amely Bulgárián keresztül juttat földgázt Szerbiába. A
projekt nem titkolt szándéka, hogy a közeljövőben Délkelet-Európa és Magyarország
földgázellátása Ukrajnát megkerülve is biztosítva legyen újabb szakaszok
kiépítésével.98
Kül- és biztonságpolitika
A csatlakozási dátum kitolódásával Belgrád lelkesedése és elköteleződése az európai
integráció iránt alábbhagyott, s a szükséges reformok megvalósítása is lelassult.
Eközben a 2019-2020-es évben Szerbia a gazdaság terén Kína, Oroszország és az
Egyesült Államok irányába is erősítette kapcsolatait. Az Európai Unió prioritásait és

„Ko je sve od poznatih prisutan na sahrani Irineja.” In NovaTV, 2020. november 22. Web:
https://nova.rs/vesti/drustvo/ko-je-sve-od-poznatih-prisutan-na-sahrani-irineja/
95 Lidija Valtner. „Novi parlamentarni izbori već 2022?” In Danas online, 2020. október. Web:
https://www.danas.rs/politika/novi-parlamentarni-izbori-vec-2022/
96 Szerbia Kormányának hivatalos közleménye: Composition of new Serbian government to be presented in
coming days, 2020. október 20. Web: https://www.srbija.gov.rs/vest/en/162304/composition-of-new-serbiangovernment-to-be-presented-in-coming-days.php
97 Nikola Burazer. „Vuksanović: Kineski uticaj u Srbiji će ojačati nakon pandemije.” In European Western Balkan,
2020. március 24. Web: https://europeanwesternbalkans.rs/ewb-intervju-vuksanovic-kineski-uticaj-u-srbiji-ceojacati-nakon-pandemije/
98 „Vučić: Deo gasovoda Turski tok kroz Srbiju biće pušten u rad 30. decembra.” In Nova 1 online, 2020. december
25. Web: https://rs.n1info.com/biznis/a687707-vucic-deo-gasovoda-turski-tok-kroz-srbiju-bice-pusten-u-rad-30.decembra/
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belső vitáit szem előtt tartva, az opportunista, nyitott ajtók politikájával a hazai
gazdaság tartós növekedését kívánja Belgrád bebiztosítani az elkövetkezendő évekre.
2020 őszén a kínai Huawei techóriás megbízást kapott a szerb Állami Adatközpont
kiépítésre. Szoftverei és adattechnológiája révén Kína szerephez juthat a szerbiai ekormányzat korszerűsítésében.99 Ezt megelőzően újabb kínai építőipari vállalattal
került szerződéskötés, ezúttal az Újvidéket tehermentesítő szerémségi közlekedési
korridor kiépítése okán.100 A megbízással a kínai jelenlét a szerbiai infrastruktúrafejlesztésben – ami a korábbi években is tetten érhető volt híd- és rövidtávú vasútépítés
terén – újabb 4-5 éves időszakra terjedt ki.101
Az Egyesült Államok ismét szerepet vállalt a koszovói-kérdés rendezésében, amikor
2020 nyarán vendégül látta Koszovó és Szerbia vezetőit Washingtonban. Mindez
részben annak tudható be, hogy Donald Trump amerikai szövetségi elnök külpolitikai
babérok felmutatásával kívánta újraválasztási esélyeit növelni. Ezenfelül a belgrádi
kormány Kínával és Oroszországgal kötött hadi és digitális technológiát érintő
vásárlásai is felkeltették Washington figyelmét.102 A globális kínai-amerikai vetélkedés
szellemében a találkozó alkalmat biztosított az amerikai kormányzatnak, hogy
ösztönözze és előmozdítsa az amerikai tőkeberuházást a térség infrastruktúrájában és
kitermelő ágazatában, amelyekben Kína már aktívan jelen van.103 Szeptember végén a
Fejlesztési Pénzügyi Társaság (DFC) képviselői látogatást tettek Szerbiában és
regionális irodát nyitottak Belgrádban, amelynek feladata lesz a térség fejlesztésére
létre hozott befektetési és beruházási alap kezelése.104 Térvesztést érzékelve
Oroszország „vakcina diplomáciával” és energiapolitikával igyekezett ellensúlyozni
Kína és az Egyesült Államok szerbiai aktivitását. Szergej Lavrov külügyminiszter

Leonardo Dinic. „At Geopolitical Crossroads: Serbia Should Look East.” In China-US Focus, 2019. december 19.
Web: https://www.chinausfocus.com/society-culture/at-a-geopolitical-crossroads--serbia-should-look-east
100 „Kínai vállalatra bízták a Fruška gora-i korridor kiépítését.” In Magyar Szó Online, 2020. október 6. Web:
https://www.magyarszo.rs/hu/4422/vajdasag_ujvidek/227437/K%C3%ADnai-v%C3%A1llalatrab%C3%ADzt%C3%A1k-a-Fru%C5%A1ka-gora-i-korridor-ki%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9t.htm
101 Leon Hartwell, Stefan Vladisavljev. „Serbia’s Delicate Dance with the EU and China.” In Just Security, 2020.
december 20. Web: https://www.justsecurity.org/73885/serbias-delicate-dance-with-the-eu-and-china/
102 „Vuksanović: Vašington razbio iluziju o balansiranju Srbije između velikih sila.” In Nova 1, 2020. szeptember
17. Web: https://rs.n1info.com/vesti/a640733-vuksanovic-vasington-razbio-iluziju-o-balansiranju-srbijeizmedju-velikih-sila/
103 „Grenel: Srbija i Kosovo saglasni da Jezero Gazivode postane Jezero Tramp.” In Danas, 2020. szeptember 25.
Web: https://www.danas.rs/politika/grenel-srbija-i-kosovo-saglasni-da-jezero-gazivode-postane-jezero-tramp/
104 „Direktor DFC-a: Nova era odnosa Srbije i SAD.” In RTS online, 2020. szeptember 25. Web:
https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/4091394/dfc-direktor-boler-srbija-sad.html;
„Ambasada SAD: Spremna kancelarija DFC u Beogradu.” In Danas online, 2020. szeptember 21. Web:
https://www.danas.rs/ekonomija/ambasada-sad-spremna-kancelarija-dfc-u-beogradu/; Tóth Péter.
„Minimegállapodás nagy esélyekkel.” In Magyar Szó online, 2020. szeptember 8. Web:
https://www.magyarszo.rs/hu/4397/velemeny_jegyzet_raforditasok/225935/%E2%80%9EMinimeg%C3%A1ll
apod%C3%A1s%E2%80%9D-nagy-es%C3%A9lyekkel.htm
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belgrádi látogatását követően105 december végére megérkezett Szerbiába a
koronavírus ellen kifejlesztett orosz vakcina első szállítmánya.106
2020 februárjában, majd augusztusában a szerb kormány előbb orosz, majd utóbb
kínai haditechnológia vásárlását jelentette be. Az orosz Panstir S1 légvédelmi rakéták
mellett kínai harci drónok és FK-3 föld-levegő rakéták kerülnek a szerb hadsereg
tulajdonába.107 Belgrád jelezte érdekeltségét további orosz rakéták vásárlásában,108
miközben az ország továbbra is NATO-partnerként tekint magára, ugyanakkor a
katonai semlegességét fenn kívánja tartani. Szerbia a Balkán országai közül az
egyetlen, ami továbbra sem tervez csatlakozni a NATO-hoz.109 2020-2021 fordulóján
ismét szárnyra kapott a hír a sorkatonai kötelezettség visszaállításáról,110 de járvány
okozta bevételkiesés, továbbá a 2022-re beharangozott választások miatt nem
valószínű, hogy erre a számottevő költségvetési kiadásokkal járó lépésre elszánná
magát a kormányzat.
Trendek és forgatókönyvek
A szerb kormányzatra jellemző hintapolitikát 2021-ben is szabadon folytathatja tovább
Belgrád, hiszen az Európai Unió számára – az európai integrációval szembeni
„kilengései” ellenére – is kifizetődőbb politikailag és gazdaságilag Szerbiát
partnerként tudni és alkalmanként engedményekkel megnyerni, mint elidegeníteni és
megkockáztatni a térség destabilizációját, valamint Oroszország és Kína további
térnyerését.
Szerbia legfontosabb regionális törekvése az ún. mini-Schengen megvalósítása,
amellyel egy olyan részleges gazdasági unió alakulna ki a Nyugat-Balkánon, ahol a
„Komentari posete: Lavrov u Beogradu da preduhitri uticaj Bajdenove ekipe.” In RTV online, 2020. december
17. Web: http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/komentari-posete-lavrov-u-beogradu-da-preduhitri-uticajbajdenove-ekipe_1189597.html
106 Marija Stojanović. „Lavrov i Vučić o vakcinama, Srpskoj i Kosovu.” In Danas, 2020. december 15. Web:
https://www.danas.rs/politika/lavrov-i-vucic-o-vakcinama-srpskoj-i-kosovu/; Nevena Bogdanović. Vakcinacija
’Sputnjikom V’ u Srbiji do kraja sedmice. In Radio Slobodna Evropa, 2021. január. Web:
https://www.slobodnaevropa.org/a/vakcinacija-sputnjikom-v-u-srbiji-do-kraja-sedmice/31034985.html
107 Petar Vojinovic. „Balkanska bezbednosna mreža: Jugoimport SDPR potvrdio u svom godišnjem izveštaju –
Srbija kupila kineski PVO sistem srednjeg dometa FK-3.” In Tangosix.rs online, 2020. augusztus 2. Web:
https://tangosix.rs/2020/02/08/poslednja-vest-balkanska-bezbednosna-mreza-jugoimport-sdpr-potvrdio-usvom-godisnjem-izvestaju-srbija-kupila-kineski-pvo-sistem-srednjeg-dometa-fk-3/; Dusan Stojanovic. “Another
European country has bought Russian anti-aircraft weapons at Putin's suggestion — and over US warnings.” In
Business Insider, 2020. február 24. Web: https://www.businessinsider.com/more-russian-weapons-for-serbiadespite-us-sanction-threats-2020-2
108 Radomir Ralev. „NATO accepts Serbia's decision to buy arms from China, Russia - report. „In SeeNews, 2020.
szeptember 21. Web: https://seenews.com/news/nato-accepts-serbias-decision-to-buy-arms-from-china-russiareport-714307
109 „Vulin: Kakva vojska, takva i država.” In 021.rs Online, 2020. október 11. Web:
https://www.021.rs/story/Info/Srbija/255599/Vulin-Kakva-vojska-takva-i-drzava
110 „Vučić a kötelező sorkatonaságról: Még mérlegelünk.” In Szabad Magyar Szó, 2021. január 5. Web:
https://szabadmagyarszo.com/2021/01/05/vucic-a-kotelezo-sorkatonasagrol-meg-merlegelunk/
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közös piac mintájára megvalósulna az áru, munkaerő, tőke és szolgáltatások minél
szabadabb, akadálymentes áramlása.111 A kezdeményezés Szerbiának, a régió
legnépesebb államának és legstabilabb gazdaságának kedvezne. Az eredetileg
céldátumként kitűzött 2020 vége a járvány miatt tarthatatlanná vált, s elodázta a
kereskedelmi övezet létrehívását, amelyhez jelen pillanatban sem BoszniaHercegovina, sem Montenegró nem kíván csatlakozni.112 Nyitott kérdés, hogy 2021ben sikerül-e létrehozni a gazdasági zónát Albániával, Észak-Macedóniával és – a
washingtoni szerződésben vállaltak szerint – Koszovóval.
Donald Trump választási veresége kétségeket vetett fel a szerb kormányzatban, hogy
a Biden-adminisztráció mennyire kívánja a washingtoni találkozó során bejelentett
beruházások megvalósítását.113 Koszovó kérdése és az energiaellátás miatt a szerb
vezetésnek baráti viszonyt kell ápolnia Moszkvával, ugyanakkor a színfalak mögött a
kölcsönös bizalmatlanság magvai lapulnak meg: gazdasági okokból és érdekekből
kifolyólag az Európai Unió, hosszú távon Kína, s alkalomadtán akár az Egyesült
Államok is tartósan fontosabb partnerré válthat Szerbia számára, mint Oroszország.114
Mivel a nyugat-balkáni bővítés dátuma bizonytalan időre kitolódott, a szerb
kormányzat megengedheti magának a Koszovó-kérdés csigaléptékű rendezését,
amelynek hosszú távon nem lehet más a célja, mint az egykori tartomány
függetlenségének elismerése mielőtt az ország csatlakozna az Európai Unióhoz. Az
Európai Unió égisze alatt 2019-ben abbamaradt tárgyalások 2021-ben folytatódnak, de
előrelépés nem várható.

„Trump, Vučić i Hoti u Bijeloj kući: Potpisan sporazum između Srbije i Kosova.” In Jutarnji List, 2020.
szeptember 4. Web: https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/trump-vucic-i-hoti-u-bijeloj-kuci-potpisan-sporazumizmedu-srbije-i-kosova-15017180
112 Goran Miletić. „Mini Šengen – šta nam je još neophodno osim brisanja granica.” In Remarker, 2020. január 15.
Web: https://remarker.media/region-2020/mini-sengen-sta-nam-je-jos-neophodno-osim-brisanja-granica/;
Andy Heil and Nevena Bogdanovic. „It's No 'Mini-Schengen,' But Balkan Scheme Could Still Abolish Nagging
Barriers.” In Radio Free Europe, 2019. december 5. Web: https://www.rferl.org/a/it-s-no-mini-schengen-butbalkan-scheme-could-still-abolish-nagging-barriers/30309254.html
113 „Vuksanović: Vašington razbio iluziju o balansiranju Srbije između velikih sila.” In Nova 1, 2020. szeptember
17. Web: https://rs.n1info.com/vesti/a640733-vuksanovic-vasington-razbio-iluziju-o-balansiranju-srbijeizmedju-velikih-sila/
114 Vuk Vuksanović. „From Russia With Love? Serbia's Lukewarm Reception of Russian Aid and Its Geopolitical
Implications.” In LSE Ideas, 2020. június: 4–5, 9–10. Web:
https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/updates/LSE-IDEAS-From-Russia-With-Love.pdf
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Horvátország
Szerző: Dr. Szeghő Patrik, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 4,058,165 fő
Népszaporulat: -0,61%, -25,037 fő
Etnikai megoszlás: horvát 90,4%, szerb 4,4%, bosnyák 0,7%, olasz 0,4%, magyar 0,3%
Magyar lakosság: 14,048 fő (2011)
GDP (PPP): 111,98 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 29,207 dollár
Gazdasági növekedés: -9,3%
2020 főbb eseményei Horvátországban
2020 januárjában került sor az elnökválasztás második fordulójára, amelyet a balközép
ellenzék jelöltje, Zoran Milanović nyert meg az addigi államfő és a jobbközép
kormánypárt jelöltjével, Kolinda Grabar-Kitarović-tyal szemben. Az eredetileg 2020
áprilisában esedékes köztársasági parlamenti választásokat a koronavírus-járvány
miatt júliusra halasztották. A választásokat az addig kormányzó jobbközép Horvát
Demokratikus Közösség nyerte, így Andrej Plenković kormányfő koalíciós kormánya
folytathatja munkáját. Májusban utcai tüntetésekre került sor Zágrábban, miután az
áprilisi zágrábi földrengések károsultjai szerint a kormányzat nem tett meg minden
tőle telhetőt a helyzetük kezelésére.115 Mindebben a járvány első hulláma és a
parlamenti választások is szerepet játszottak, ugyanis a károsultak megsegítéséhez
szükséges részletes jogszabályi keret kidolgozását és elfogadását a választások után
összeülő új parlamentre kívánta bízni a kormány. Az áprilisi földrengés Zágrábot és a
fővárost körbe vevő Krapin-Zagorje megyét érintette, s az utórengésekkel együtt több,
mint 11 millió eurónyi kár keletkezett. A kormány az Európai Uniótól kért segítséget,
miközben a tagállamok és a szomszédos országok egyéni felajánlásokkal próbáltak
enyhíteni a kialakult helyzeten.116

„Ogorčeni čelnici stranaka ljevice prosvjeduju na Markovu trgu, najavljuju da će tamo ostati do sutra.” In
Jutarnji List, 2020. május 17. Web: https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/foto-zagreb-vam-ovo-necezaboraviti-ogorceni-celnici-stranaka-ljevice-prosvjeduju-na-markovu-trgu-najavljuju-da-ce-tamo-ostati-do-sutra10316563
116 „Šteta od potresa u Zagrebu procijenjena je na vrtoglav iznos. Vlada traži novac od Europske komisije.” Evo
koliko maksimalno možemo dobiti. In Novi List, 2020. június 10. Web:
https://www.novilist.hr/novosti/hrvatska/steta-od-potresa-u-zagrebu-procijenjena-je-na-vrtoglav-iznos-vladatrazi-novac-od-europske-komisije-evo-koliko-maksimalno-mozemo-dobiti/; „Sedam zemalja dosad je ponudilo
pomoć Hrvatskoj, zbog potresa i epidemije.” In N1 Hrvatska, 2020. március 26. Web:
https://hr.n1info.com/vijesti/a494591-sedam-zemalja-dosad-je-ponudilo-pomoc-hrvatskoj-zbog-potresa-iepidemije/
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Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A tavaszi földrengések nemcsak a fizikai javakban okoztak jelentős károkat, de az
államirányítás szempontjából nélkülözhetetlen intézmények működését is veszélyébe
sodorták. Több közigazgatási létesítmény olyan mértékű károkat szenvedett, amelyek
kijavítása éveket vehet igénybe, miközben mindez a hatékonyságukat csökkenti. A
járvány súlyos gazdasági recesszióval járt, amely az elmúlt öt év szociál- és
gazdaságpolitikai eredményeit is aláásta. (2019-ben első ízben volt pozitív az
államháztartási mérleg.) A munkanélküliség 1,5%-kal 9,3%-ra növekedett, az
államadósság pedig a GDP 90% fölé emelkedett, az infláció pedig 0,3% értéket ért el.
Az utazási korlátozások miatt a legnagyobb bevételkiesést a vendéglátás és az ahhoz
kapcsolódó iparágak és a közlekedés szenvedték el, amelyen a nyári újranyitást követő
turistaroham csupán enyhíteni tudott. A lakosság 66% a szolgáltató szektorban
dolgozik, s a turizmus vendégforgalmának 71%-os visszaesése miatt majdnem 20%uk a megélhetési minimum alá került. A koronavírus-járvánnyal járó gazdasági
gondok kezelésére a kormány a szolgáltató szektorban dolgozó 400 ezer munkavállaló
fizetését vállalta át a munkavállalótól két hónapra minimálbér értékében. 2021-ben
4,9%-os gazdasági növekedés várható, de a prognózist a 2021 januári földrengés és a
nemzetközi turizmus újraindulása körüli bizonytalanságok negatív irányba
befolyásolhatják.117
Kül- és biztonságpolitika
Horvátország olyan félprezidenciális rendszer, amelyben a külpolitikai kapcsolatok
alakulásában és a védelempolitika kérdésében az államfő és a kormányfő egyaránt
szerepet játszanak. A balközép és jobbközép nagypártok vetélkedése és részsikerei
révén az utóbbi évtizedben az egyik párt az államfőt, amíg a másik a kormányfő
személyét adta. A kényszerű politikai kohabitáció nem zökkenőmentes: a két vezető
párt eltérő szemlélete miatt a horvát külpolitikát is kettőség jellemzi. Az EU
csatlakozás előtt Zágráb – részben kényszerűségből – építő jellegű és rugalmasabb
viszonyt ápolt szomszédjaival. Az EU tagság elnyerését követően azonban a nyugatbalkáni szomszédokkal szemben használja fel jogosítványait a bővítési folyamat során:

„Za turizam 2020. povijesno najgora godina - milijardu turista manje putovalo svijetom.” In Minstratsvo
turizma i sporta Online, 2021. január 29. Web: https://mint.gov.hr/vijesti/za-turizam-2020-povijesno-najgoragodina-milijardu-turista-manje-putovalo-svijetom/22263; Tatjana Miščančuk. „Šef HTZ-a: Turizam se ipak dobro
snašao u 2020., dogodine mogući bolji rezultati.” In Index.hr, 2020. december 20. Web:
https://www.index.hr/vijesti/clanak/sef-htza-turizam-se-ipak-dobro-snasao-u-2020-dogodine-moguci-boljirezultati/2240611.aspx „Croatia: Overview.” In World Bank Online, 2020. október 13. Web:
https://www.worldbank.org/en/country/croatia/overview; „Croatia: Economic and Political Overview.” In
Nordea Online. Web: https://www.nordeatrade.com/dk/explore-new-market/croatia/economical-context;
„Statistika u nizu.” In Drzavni navod za statistiku Online. Web: https://www.dzs.hr/default.htm
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vétójogával élve Zágráb időlegesen megakadályozta az újabb tárgyalási fejezetek
megnyitását Szerbiával és Montenegróval.118
Az Európai Parlament horvát képviselői elsősorban Bosznia és Hercegovina esetében
aktívak és a boszniai horvátok érdekképviseltét látják el. A horvát pártok osztják azt a
felfogást, hogy mivel az egykori zágrábi kormány a boszniai horvátok nevében írta alá
a daytoni szerződést, így Horvátországnak joga és egyben kötelessége is a határon túli
horvátok helyzetével törődni. A horvátok a boszniai államalkotó nemzetek
egyenlőségét hangsúlyozzák ki a különböző nemzetközi szervezeteknél és a boszniai
horvátok jogainak tiszteletben tartását kérik.119
Horvátország a NATO elkötelezett tagja, és az Egyesült Államokkal jó viszonyt ápol,
s gyakorlatilag az ország a nyugati hatalmak legfontosabb szövetségesévé lépett elő
az utóbbi években az orosz térnyeréssel szemben a Balkánon.120 Ennek a ténynek az
elsődleges oka azonban nem az euroatlanti irányultság, hanem a Szerbia
kiegyensúlyozására való törekvés, ami a horvát politika kevés állandó tényezőjének
legfontosabbika. A hosszútávú és következetes regionális külpolitikai stratégia hiánya
ellenére, a horvát kormányzat eltökélt célja az eurózónához és a schengeni övezethez
való mielőbbi csatlakozás. Az euró 2023-re tervezett bevezetésének szempontjából a
2021-es évre előirányzott konvergenciaprogramok sorsdöntők, megvalósításukat
azonban a járvány és a földrengések okozta forráskiesések és -elvonások
veszélyeztetik.121
Trendek és forgatókönyvek
A horvát gazdaság nagy mértékben turizmus és külkereskedelem függő, ezért
rendkívül sebezhető. Az ország a jóval nagyobb Szerbiával igyekszik lépést tartani
katonai területen, illetve a boszniai befolyásban. Mindezek, valamit az eurózóna és a
schengeni övezet kérdése miatt a horvát kormányzat az EU-val – különösen a nyugati
Dejan Jović. „U EU, Hrvatska treba novi vanjsko-politički cilj.” In OBC Transeuropa, 2018. június 29. Web:
https://www.balcanicaucaso.org/bhs/zone/Hrvatska/Dejan-Jovic-U-EU-Hrvatska-treba-novi-vanjsko-politickicilj-188806; Senada Šelo Šabić. „A year in review – foreign policy in Croatia in 2018.” In China-CEE Intitute
Weekly Briefing, vol 13., no 4. Web: https://china-cee.eu/wpcontent/uploads/2019/01/2018er1252%EF%BC%8812-Croatia.pdf
119 Dejan Jović. „U EU, Hrvatska treba novi vanjsko-politički cilj.” In OBC Transeuropa, 2018. június 29. Web:
https://www.balcanicaucaso.org/bhs/zone/Hrvatska/Dejan-Jovic-U-EU-Hrvatska-treba-novi-vanjsko-politickicilj-188806; Senada Šelo Šabić. „A year in review – foreign policy in Croatia in 2018.” In China-CEE Intitute
Weekly Briefing, vol 13., no 4. Web: https://china-cee.eu/wpcontent/uploads/2019/01/2018er1252%EF%BC%8812-Croatia.pdf
120 Dagmar Skrpec. „Croatia, Russia, and the Balkan Great Game: Why the West Needs Zagreb.” Foreign Affairs
Online, 2017. július 25. Web: https://www.foreignaffairs.com/articles/croatia/2017-07-25/croatia-russia-andbalkan-great-game
121 „Hrvatska ugrožena, neće biti evra!.” In Alo.rs, 2020. december 23. Web:
https://www.alo.rs/vesti/ekonomija/hrvatska-korona-virus-evro/367666/vest; „Plenković: Hrvatska želi što
pre u Šengen i zonu evra.” In Danas.rs, 2020. január 13. Web: https://www.danas.rs/svet/plenkovic-hrvatskazeli-sto-pre-u-sengen-i-zonu-evra/
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államokkal – nemcsak együttműködő, de rendszerint igazodónak is bizonyul. A
migrációsválság idején Zágráb idomulása kiváltképp szembetűnővé vált, ami miatt a
Visegrádi Négyek jelenleg is távolságtartók Horvátországgal szemben. Horvátország
gyakorlatilag az összes szomszédjával területi, politikai vagy gazdasági vitában áll, és
emiatt a saját nemzetközi mozgástere és befolyása is korlátozott. Bár az EU
csatlakozási folyamat során ezek a problémák a felszínre kerültek, de azok a
csatlakozást követően sem oldódtak meg. Magyarországgal a viszony – amelyet az
INA-MOL ügy terhel meg – csak akkor javul, ha a legnagyobb konzervatív párthoz
kerül az államfői és a kormányfői poszt is. A magyar kisebbség helyzete ugyanakkor
jó, a magyar közösség létszámának az elmúlt évtizedekben bekövetkezett drámai
csökkenése jelentős részben a szerb megszállásnak köszönhető. A jelenlegi kohabitáció
miatt Budapest és Zágráb előreláthatólag tartani fogja a távolságot. A Piran-öböl
vitáját Szlovénia és Horvátország nemzetközi döntőbíróság bevonásával próbálta
rendezi, ami előbbi számára hozott kedvező ítéletet. Horvátország azonban halogatja
a határrendezést Ljubljanával, s a nemzetközi döntésről tudomást sem vesz.
Hasonlóképp a Prevlaka-félsziget hozzátartozásával kapcsolatban is kitér a rendezés
elől Montenegró esetében.122
A politikai kohabitáció rugalmatlanná teszi a horvát diplomáciát, akadályozza a
hosszútávú regionális stratégia megfogalmazását. A nyugat-balkáni bővítés taktikai
gátolása az önálló külpolitika látszatát kelti ugyan, de összeségében az ország nem
tudja a geopolitikai helyzetét – ami a dunai és a földközi-tengeri régióval való
együttműködést lehetővé tenné – hatékonyan a maga javára fordítani. Ennek ellenére
Horvátország a térség gazdaságilag és politikailag legstabilabb állama, de relatív ereje
a jövőben tovább csökken Szerbiához és Magyarországhoz képest. A regionális
szövetségesek hiánya és a szomszédságpolitika kudarcai előreláthatólag a
közeljövőben nem lesznek orvosolva, ugyanis a patthelyzetek feloldása az azt
foganatosító nagypárt népszerűségcsökkenésével és bukásával járna együtt.123

Dejan Jović. „U EU, Hrvatska treba novi vanjsko-politički cilj.” In OBC Transeuropa, 2018. június 29. Web:
https://www.balcanicaucaso.org/bhs/zone/Hrvatska/Dejan-Jovic-U-EU-Hrvatska-treba-novi-vanjsko-politickicilj-188806; Senada Šelo Šabić. „A year in review – foreign policy in Croatia in 2018.” In China-CEE Intitute
Weekly Briefing, vol 13., no 4. Web: https://china-cee.eu/wpcontent/uploads/2019/01/2018er1252%EF%BC%8812-Croatia.pdf
123 Dejan Jović. „U EU, Hrvatska treba novi vanjsko-politički cilj.” In OBC Transeuropa, 2018. június 29. Web:
https://www.balcanicaucaso.org/bhs/zone/Hrvatska/Dejan-Jovic-U-EU-Hrvatska-treba-novi-vanjsko-politickicilj-188806; Senada Šelo Šabić. „A year in review – foreign policy in Croatia in 2018.” In China-CEE Intitute
Weekly Briefing, vol 13., no 4. Web: https://china-cee.eu/wpcontent/uploads/2019/01/2018er1252%EF%BC%8812-Croatia.pdf
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Szlovénia
Szerző: Dr. Szeghő Patrik, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 2,078,938 fő
Népszaporulat: +0,01%, +284 fő
Etnikai megoszlás: szlovén 83,1%, horvát 1,8%, szerb 2%, bosnyák 1,6%, roma 0,4%,
magyar 0,3%, olasz 0,1%, egyéb 11,1%
Magyar lakosság: 6,243 fő (2001)
GDP (PPP): 83 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 40,343 dollár
Gazdasági növekedés: -6,7%
2020 főbb eseményei Szlovéniában
Az egészségügy és a nyugdíjrendszer tervezett átalakítása miatt 2020 januárjában
felbomlott Marjan Šarec kormányfő vezette
addigi liberális-balközép
kormánykoalíció. Miután a kisebbségi kormány munkája akadályokba ütközött, Šarec
lemondott és előrehozott választások kiírását kezdeményezte.124 Végül választások
nélkül Janez Janša jobbközép pártja (Szlovén Demokrata Párt) vezetésével új
kormánykoalíció állt fel 2020 márciusában, a koronavírus-járvány kibontakozásának
kezdetén. A korábbi kormány középtávra tervezett költségvetés-optimalizáló
politikája révén az új kormány kellő kerettel rendelkezett a koronavírus-járvány
kezelésére: a munkanélküliség elenyésző mértékben növekedett 2019-hez képest,
miközben az infláció -1,1%-os értéket mutatott 2020 végére.125
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A Šarec-kormány korábbi intézkedései nyomán az új kormány több forrásból
gazdálkodhat szociálpolitika terén. Miközben a 2021-as év általánosságban mindenhol
a gazdaság helyreállításáról szól majd, a szlovén kormány elképzeléseiben a
családpolitika ezentúl is központi szerepet fog betölteni. A bankszektor stabilitása és
tőkeerőssége hozzájárulhat a gazdaság beindításához a kormánynak nyújtott
beruházási hitelek révén is. Az előrejelzések szerint 2021-ben a szlovén gazdaság 5%
„Slovenia: Prime minister steps down amid stalled reform drive.” In Focus Economics, 2020. január 29. Web:
https://www.focus-economics.com/countries/slovenia/news/politics/prime-minister-steps-down-amidstalled-reform-drive
125 „Autumn 2020 Economic Forecast.” In European Commission Report. Web:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_2020_overview_en.pdf
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körüli növekedést ér el.126 A Janša-kormány eltökélt szándéka, hogy nyárra a lakosság
70%-a részesüljön a koronavírus elleni védőoltásból. A stratégia alapján a vírus által
jobban veszélyeztetett állampolgárok elsőbbséget élveznek majd a folyamatban.127 Az
újranyitástól nemcsak a gazdasági mutatók megélénkülését, de a korlátozásokkal
szembeni polgári elégedetlenség feloldódását is remélik, amely a választások előtt egymásfél évvel maradandó foltokat ejthetnek a kormánypártok megítélésén.
A koalíció baloldali pártjainak középre tolódása felveti a kérdést, hogy szavazóik
mennyire fogadják el a korábban elutasított Janez Janšaval való együttműködést.
Kétségkívül Marjan Šarec volt kormányfő stratégiai célja 2021-ben az lesz, hogy a
megkezdett reformokhoz – amelynek mélyreható adóoptimalizálás is része volt –
olyan széles támogatóbázist építsen ki, hogy a 2022 választásokat követően minél
kevesebb partnerre legyen szüksége egy esetleges kormányalakításhoz.128
Kül- és biztonságpolitika
Az Európai Unió tagállamain túl Szlovénia fontos partnerként tekint az egymással
vetélkedő Kínára és az Egyesült Államokra is. Mike Pompeo amerikai
külügyminiszter 2020 augusztusi ljubljanai látogatása során szlovén kollégájával
közös nyilatkozatott tettek a megbízhatatlan 5G technológiák elvetése mellett. Ezt
követően a szlovén kormány magas kockázatú besorolásba helyezte a Huawei kínai
technikai óriás termékeit. Noha a kereskedelmi partnerek sorában Kína megelőzi az
Egyesült Államokat, a kereskedelmi mérleg Peking ígéretei ellenére sem javult az
elmúlt években. Kína a maribori repülőtér megépítésének joga mellett a Gorenje
háztartási berendezéseket gyártó szlovén céget is megszerezte az utóbbi években.
Amíg az előbbi projektre a kínai partner megbízását Szlovénia visszavonta, az utóbbi
felvásárlást létszámleépítés követte. Mindezek hozzájárultak Kína megítélésnek
romlásához a szlovén lakosság körében, ugyanakkor nyitott kérdés, hogy az új Bidenadminisztráció mennyire kívánja folytatni az elődje opportunista aktivizálódását a
térségben. A szlovén kormányzat továbbra is partnernek bizonyul az
együttműködésre Washingtonnal.129

„Slovenia: Economic Outlook.” In Focus Economics, 2020. október 27. Web: https://www.focuseconomics.com/countries/slovenia
127 „Janša Expects 70% of Population to Be Vaccinated by Summer.” In Total Slovenia News, 2021. január 20. Web:
https://www.total-slovenia-news.com/politics/7656-jansa-expects-70-of-population-to-be-vaccinated-bysummer
128 Helena Motoh. „Expectations on the developments in Slovenian Politics in 2020.” In China – CEE Institute
Weekly Briefing, vol. 25, no 1. Web: https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2020/05/2020p01_Slovenia.pdf
129 „SHS terminates Maribor Airport concession.” In Ex-Yu Aviation Online. Web:
https://www.exyuaviation.com/2019/01/shs-terminates-maribor-airport.html; „Hisense increases stake in
Gorenje to 95% in takeover bid.” In Slovenia Times, 2018. június 28. Web: https://sloveniatimes.com/hisenseincreases-stake-in-gorenje-to-95-in-takeover-bid/; Slovenia’s dance with the superpowers. In MERICS Online,
2020, december 4. Web: https://merics.org/en/opinion/slovenias-dance-superpowers
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A szomszédos országok közül Horvátországgal a tengeri kijáratot érintő vita miatt a
viszony távolságtartó. A tengeri folyosó kérdésének rendezése olyan előfeltétel, ami
nélkül Horvátország nem csatlakozhat a schengeni övezethez. Mivel az Európai
Bíróság nem rendelkezik illetékességgel a szlovén-horvát határ kérdésében, ezért a
megoldás Ljubljanától és Zágrábtól függ.130 A korábbi tapasztalatok alapján a
mindenkori szlovén kormány rugalmas és együttműködő tud lenni a horvát féllel,
kiváltképp, mert Szlovénia támogatja a Nyugat-Balkánt érintő bővítését a schengeni
egyezmény estében is. A magyar-szlovén kapcsolatok kiegyensúlyozottak, a
szlovéniai magyar kisebbség helyzete jó.
Trendek és forgatókönyvek
A NATO, az EU és a schengeni egyezmény mellett Szlovénia az euróövezet tagja is,
amely révén gazdasága magas szinten integrálódott az Európai Unióba. Bár a
migrációsválsággal kezdődően közeledett a Visegrádi Négyekhez, az ország
csatlakozása a közép-kelet-európai együttműködéshez végül elmaradt. A jó viszony
ápolása és fenntartása ellenére, Szlovénia gazdasági érdekei a nyugati tagállamokkal
való együttműködés előtérbe helyezését kívánják meg. Amellett, hogy a NATO és az
európai integráció mellett elkötelezett Ljubljana, 2004 óta a szlovén külpolitika – a
migrációsválság időszakát kivéve – nem rendelkezik a NATO és az EU általános
céljain túlmutató egyértelműen saját irányvonallal és hosszútávú stratégiával.131
Az alacsony születési számok és a magas várható élettartam miatt Szlovénia lakossága
elöregszik, noha a népességfogyás a volt jugoszláv tagköztársaságokból bevándorló
munkaerő révén az elmúlt évtizedben megállt. A demográfiai mutatók alapján az
előző kormány által megkezdett, de elmaradt egészségügyi- és a nyugdíjreform
továbbra is aktuális kérdések, amelyek kezelése hosszútávon megkerülhetetlen.132 A
választások előtt másfél évvel, valamint az átfogó átalakításokat nem támogató
baloldali koalícióspartnerek mellett Janez Janša kormányfő a ciklus vége előtt
előreláthatólag nem fog sem az egészségügyhöz, sem a nyugdíjrendszerhez nyúlni.

„EU court will not intervene in Croatia-Slovenia border dispute.” In Reuters Online, 2020. január 31. Web:
https://www.reuters.com/article/us-croatia-slovenia-border-idUSKBN1ZU105
131 Ana Bojinović Fenko, Zlatko Šabič. „Slovenia’s Foreign Policy Opportunities and Constraints: The Analysis of
an Interplay of Foreign Policy Environments.” In CIRR, vol. 22., no 79. Web:
https://core.ac.uk/download/pdf/141543455.pdf; „Slovenia in the World: Outlook.” In Slovenia 25, 2016.
december. Web: http://www.slovenia25.si/i-feel-25/timeline/slovenia-in-the-world/outlook/index.html
132 Tim Judah. „Slovenia’s Rising Population Belies Demographic Woes.” In Balkan Insight, 2020. június 18. Web:
https://balkaninsight.com/2020/06/18/slovenias-rising-population-belies-demographic-woes/; „Population:
Demographic Situation, Languages and Religions – Slovenia.” In European Commission Report, 2019. december
13. Web: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situationlanguages-and-religions-77_en
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Ausztria
Szerző: Kiss Zsombor, MCC Kutatócsoport
Adatok (2020):
Lakosság: 8,935,112 fő
Népszaporulat: +0,70 %, +62,768 fő
Etnikai megoszlás: osztrák 83,3%, német 2,23%, román 1,38%, szerb 1,36%, török
1,31%, bosnyák 1,06%, magyar 0,97%, egyéb 9,74%
Magyar lakosság: 55,038 fő (2014)133
GDP: 493,170 millió dollár
GDP/fő: 55,406 dollár
Gazdasági növekedés: -6.7 %
2020 főbb eseményi Ausztriában
2020. január 7-én lépett hivatalba az új osztrák kormány, miután 2019 őszén
előrehozott választásokat kellett tartani Ausztriában az akkori alkancellár HeinzChristian Strache „Ibiza-ügyként” elhíresült botránya miatt. A Sebastian Kurz
kancellár vezette kereszténydemokrata, konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) – az
ország történetében először – az Osztrák Zöld Párttal (Die Grünen) lépett koalícióra és
alkotott kormányt. A koronavírus-járvány kezelésében rendkívül keményen lépett fel
a Kurz-kormány; a határozott fellépésnek köszönhetően sikerült ellaposítani a tavasz
végére az első hullám járványgörbéjét és enyhítéseket is bevezethettek.134
November 17-én kellett újabb komoly lezárásokat foganatosítani a járvány második
hullámának begyűrűzése miatt.135 A járvány kezelése alapvetően sikeresnek
mondható, de nemzetközi kritika is érte az országot,136 ugyanis kiderült, hogy februármárcius fordulóján a tiroli hatóságok tartva a gazdasági következményektől haboztak
lezárni egy gócpontként azonosított síparadicsomot (Ischgl) és az onnan hazautazók
számottevően gyorsították a vírus európai terjedését. Október elején helyhatósági
választásokat tartottak Bécsben, ahol a várakozásoknak megfelelően a
szociáldemokraták (SPÖ) fölényes győzelmet arattak; meglepetésként azonban nem a
zöldekkel, hanem a liberális NEOS-al alkottak koalíciót.137 November 2-án
Csak az Őrvidéken élő néhány ezres közösség tekinthető őslakosnak.
https://www.politico.eu/article/europes-leaders-rated-on-their-coronavirus-response/
135 https://kurier.at/politik/inland/harte-lockdown-massnahmen-ab-dienstag-der-gesamte-entwurf-imdetail/401097510
136 https://www.politico.eu/article/the-austrian-ski-town-that-spread-coronavirus-across-the-continent/
137 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2082695-Rot-pinke-Koalition-stellt-erste-Inhaltevor.html
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terrortámadás rázta meg Bécset. Az Iszlám Állam által szervezett támadásban 4-en
vesztették életüket és további 22-en megsebesültek, többen súlyosan.138
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
Az Osztrák Gazdaságkutató intézet szerint a koronavírus-járvány hatására a recesszió
mértéke meg fogja haladni a 2008-2009-es világgazdasági válság nyomán kialakult
visszaesés mértékét.139 A gazdasági visszaesés mértéke 7,1%-os volt 2020-ban és a
következő években csak lassú visszarendeződés várható: elképzelhető, hogy 2022
végéig sem fog visszaállni a gazdasági növekedés a pandémia előtti szintre, 2021-re
3,5%-os növekedést jósolnak.140 2021 előreláthatólag az osztrák gazdaság
újraindításáról fog szólni. 2020 júniusáig közel 50 milliárd eurós gazdaságélénkítő
csomagot dolgozott ki az osztrák kormány, és gazdasági válságtámogatások
igénybevételét 2021 júniusáig meghosszabbította. A már meglévő támogatásokon felül
újabb segítségként februártól igényelhető lesz az úgynevezett „veszteségi bónusz”:
legfeljebb 60 ezer euróra tarthatnak számot havonta azok a cégek, akik legalább 40%os veszteséget könyveltek el 2019 azonos hónapjához képest; további intézkedésként
az Ausztriában kötelező FFP2-es maszkok áfáját megszüntették.141
Az európai politika nagy kérdése volt, hogy a történelmi jobbközép-balközép koalíciós
osztrák kormány tud-e majd sikeresen együttműködni. Végül a 2020-as évben
nagyobb fennakadások nélkül folyt a kormányzás, és ez várható 2021-ben is, ugyanis
a koronavírus-járvány miatt elhúzódó krízis kezelésének a tétje óriási, ami a
mindennapi politikai ellentétek háttérbe szorulását, és a gördülékenyebb
együttműködést segíti elő.
Kül- és biztonságpolitika
Az 2020-as bécsi terrortámadásra válaszul terrorellenes intézkedéscsomaggal
erősítené az osztrák kormány a biztonságon. A csomag két nagyobb részre bontható:
egyrészt részét képezi a Szövetségi Alkotmány- és Terrorelháritási Hivatal (BVT)
reformja, másrészt pedig „politikai iszlám” elleni fellépés hatékonyabbá tételére
vonatkozó intézkedésekből áll.142 A törvénytervezetet rendkívül gyorsan, egy héttel a
támadások után mutatták be, de a BVT 2021-es év elején felszínre került korrupciós

https://www.diepresse.com/5921791/kein-waffenverbot-vor-wien-terror
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-stability-programme-austria_en_1.pdf
140 http://www.oecd.org/economy/austria-economic-snapshot/
141 https://www.tips.at/nachrichten/linz/wirtschaft-politik/525452-corona-wirtschaftshilfen-werdenverlaengert-und-erweitert#
142 https://www.oesterreich.gv.at/nachrichten/allgemein/Anti-Terror-Paket-gegen-Extremismus.html
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botrányai,143 és a „politikai iszlám” kapcsán felmerülő emberi jogi aggodalmak végett,
csak február első hetében ér véget a törvény felülvizsgálati időszaka.144 Azonban
bizonyos, hogy a törvénytervezet – ha módosításokkal is, de keresztül fog menni az
osztrák törvényhozáson és Ausztriában szigorodni fog a „politikai iszlám” elleni
fellépés. Külpolitikájában az bécsi terrortámadás csak megerősítette az osztrák
kancellár markáns álláspontját, Európa külső határainak szigorúbb védelmével, és a
menekültek helyben való megsegítésével kapcsolatban.145 Kurz és az ÖVP eddig is
sikerrel érvényesítette akaratát a menekültkérdésben kisebb koalíciós partnere felett,
és ez így folytatódhat 2021-ben is. Erre utal, hogy a zöldek parlamenti frakciójának
vezetéséből kikerült Ewa Ernst-Dziedzic, aki az egyik leghangosabb kritikusa volt
Kurz menekültpolitikájának.146
Trendek és forgatókönyvek
A koronavírus-járvány negatív gazdasági következményei ellenére Ausztria kitart
azon elköteleződése mellett, hogy az Európai Unión belül is vezető szerepet vállaljon
a klímaváltozás elleni harcban. Ez az úttörő szerep meghatározó pontja az új
kormányprogramnak is. Az EU-s célkitűzéseket túllicitálva, 2050 helyett 2040-re
szeretne Ausztria teljesen karbonsemlegessé válni; 2030-ra pedig az ország teljes
villamosenergia-ellátását megújuló energiaforrásokból fedeznék.147
Ausztria egyfajta politikai laboratóriumként is működik azáltal, hogy a konzervatív
ÖVP a Zöldekkel lépett koalícióra, és valószínűleg hasonló koalíció várható
Németországban is a 2021-es szövetségi választások után. Sebastian Kurz kiválónak
tartja a konzervatív-zöld együttműködést, igaz kisebb koalíciós partnerként a zöld
alkancellárnak Werner Koglernek kell többet engednie; óvatosabban is fogalmaz a
kormánymegállapodásról: „nem csodálatos”. Mindennek ellenére sikeres receptnek
tűnik a következő évek kihívásaira az osztrák kettős védelem – határvédelem és
környezetvédelem – együttes mozgása.148

https://www.derstandard.at/story/2000123580868/bvt-beamter-soll-rund-um-casinos-verkauf-illegalspioniert-haben
144 https://www.derstandard.at/story/2000123667845/viele-kritische-stimmen-zum-geplanten-anti-terror-gesetz
145 https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-09/sebastian-kurz-moria-fluechtlinge-eu-aufnahmeoesterreich
146 https://www.derstandard.at/story/2000123368791/sigi-maurer-holt-sich-neue-stellvertreterinnen-fuergruenen-klub
147 https://www.iea.org/news/in-new-policy-review-iea-commends-austria-s-efforts-to-accelerate-its-cleanenergy-transition
148 https://nzzas.nzz.ch/international/rechtsgruen-wird-oesterreich-zum-politischen-vorbildld.1531912#register
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Szlovákia
Szerző: Hajdú András kutatótanár, MCC Társadalomtudományi
Politikatudományi Műhely
Közreműködők: Újhelyi János Ábel, MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola

Iskola,

Adatok (2020):
Lakosság: 5,464,060 fő
Népszaporulat: + 0,1%, +6,187 fő
Etnikai megoszlás: szlovák 80,7%, magyar 8,5%, cigány 2,0%, cseh 0,6%, ruszin 0,6%,
ukrán 0,1%, lengyel 0,1%, morva 0,1%, német 0,1%
Magyar lakosság: 458,467 fő (2011)
GDP (PPP): 175,653 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 32,184 dollár
Gazdasági növekedés: -7,1 %
2020 főbb eseményei Szlovákiában
2020-ban Szlovákia legfontosabb politikai eseménye a február 29-én tartott parlamenti
választás volt, amely a Robert Fico által dominált politikatörténeti korszak (2006–2020)
lezárását vetítette előre. Az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) 2006-tól kezdődően
négy parlamenti választást nyert és a 2010–2012 közötti, ellenzékben töltött időszakot
követően a 2012-es választáson egyedül szerzett parlamenti többséget, ami arányos
választási rendszerekben rendkívüli teljesítménynek számít. Fico a Kuciakgyilkosságot követő tüntetések hatására 2018 tavaszán lemondott a kormányfői
tisztségéről, azonban pártelnökként hivatalban maradt és a 2020-ig megkerülhetetlen
személynek számított a kormányoldalon.
A kampány napirendjét elsősorban a Fico- és Pellegrini-kormányokkal szembeni
ellenzéki kritikák határozták meg, amelyek többnyire korrupcióval, az alvilággal
történő összefonódással vádolták a kormánypártokat, különösen a Smert. Igor
Matovič és pártja, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OL’aNO)
képviselte ebben a kérdésben a legradikálisabb álláspontot, azt ígérve, kormányra
kerülve megteremti annak a lehetőségét, hogy a korrupciós ügyekben megalapozott
feljelentést tevők megkaphatják majd az elcsalt összeg ötven százalékát.149

Korrupció elleni harc és közvetlen demokrácia – az OĽANO bemutatta választási programját.
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/02/11/korrupcio-elleni-harc-es-kozvetlen-demokracia-az-olanobemutatta-valasztasi-programjat/
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Az uniós összehasonlításban nem rossz gazdasági mutatókat a kormánypártok a
ciklus során nem tudták politikai népszerűségre váltani, ami miatt az utolsó hetekben
szociális ígéretlicitbe kezdtek. A Smer a családi pótlék duplájára emelését és 13. havi
nyugdíj bevezetését kívánta még a választás előtt,150 amihez a Szlovák Nemzeti Párt
(SNS) is csatlakozott az autópályadíjak 3,5 tonna alatti járművekre vonatkozó
eltörlésével.151 Az ellenzéki képviselők és a Most-Híd tiltakozása miatt az erről szóló
törvényjavaslatokat már nem tudták elfogadtatni, azonban meg kell jegyezni, hogy
egy 2006 óta, két év megszakítással kormányzó párt esetében egy ilyen szociális
csomag nem is válhatott trendfordulóvá a kampány utolsó fázisában.
A Smer 2016-os eredményéhez viszonyítva 10%-ot veszített, a négy évvel korábban
kényszerből kötött koalíció pedig valamennyi partnerét felőrölte. A 2016 előtt még az
ellenzék vezetésére pályázó, Radoslav Proháczka által vezetett Háló (Siet), a harmadik
Fico-kormány alakulását követően szétesett, a Most-Híd és a Szlovák Nemzeti Párt
(SNS) pedig messze a parlamenti küszöb alatt szerepelt 2020-ban. Új jelenség volt,
hogy a szlovák pártok – mindenekelőtt Matovič és pártja – tudatosan törekedtek a
magyar szavazók megszólítására. Ebben központi szerepet játszott Grendel Gábor, aki
2017-től 2019-ig annak az Új Többség (NOVA) nevű politikai mozgalom volt az elnöke,
amely már 2016-ban is az OL’ANO szövetségeseként indult a parlamenti választáson.
A választást Matovič pártja nyerte, aki gyorsan megegyezett korábbi szövetségese,
Richard Sulík Szabadság és Szolidaritás (SaS), Boris Kollár vállalkozó Család Vagyunk
(Sme Rodina) és Andrej Kiska korábbi államfő Emberek (Za’ludí) pártjával. A
parlamenti választást követő napokban úgy tűnt, hogy a minősített, háromötödös
többséggel rendelkező, négypárti koalíció új fejezetet nyithat az ország történetében,
az újtípusú koronavírus megjelenése azonban a szlovák politikában is mindent
megváltoztatott.
A válsághelyzetet152 még Pellegrini ügyvezető kormánya hirdette ki 2020. március 12én, a Matovič-kormány március 21-én lépett hivatalba. A koalíciós pártok fő ígérete a
korrupció felszámolása volt, a kormányzás fő kérdése azonban a járvány egészségügyi
és gazdasági következményeinek kezelése lett, amit a tavaszi első hullám során
viszonylag határozottan és sikeresen kontroll alatt tartottak. A válsághelyzet azonban
gyorsan felszínre hozta a koalíciós pártok vezetői között – személyiségük miatt –
kódolt feszültséget. A személyes, pártpolitika és szakpolitikai ellentéteket Matovič
2020 őszétől önálló kommunikációs stratégiával próbálta mederben tartani, ami az év
Emelnék a családi pótlékot és 13. havi nyugdíjat vezetnének be Szlovákiában.
https://infostart.hu/kulfold/2020/02/12/emelnek-a-csaladi-potlekot-es-13-havi-nyugdijat-vezetnenek-beszlovakiaban
151Az autópálya-matricák eltörlését is megszavazták. https://ujszo.com/kozelet/az-autopalya-matricakeltorleset-is-megszavaztak
152 https://korona.gov.sk/hu/elfogadott-intezkedesek/
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végére nem csupán a koalíciós pártok közötti bizalmat, hanem a tavasszal tapasztalt
hatékony válságkezelés eredményeit is felemésztette. Az első hullám során
alkalmazott szigorral szemben Matovič tömeges teszteléseket hirdetett, amivel a
fertőzött személyek gyors és nagyszámú kiszűrésére törekedett. A szakmai és politikai
bírálatok sorát kiváltó akció végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 2021
elejére Szlovákiában „elszabadult” a koronavírus, amit február végéig szigorú
korlátozásokkal sem sikerült kontroll alá vonni.
A Matovič-kormány 2020-ban nem ellenségesen, hanem meglepően korrekten lépett
fel a magyarokkal kapcsolatban.153 Maga Igor Matovič miniszterelnök június 2-án a
pozsonyi várban a trianoni békeszerződéssel kapcsolatban mondott beszédében a
jelen lévő felvidéki magyarok előtt ígéretet tett a szlovákiai magyarság kultúrájának
támogatására, valamint a múltra utalva kijelentett, hogy „legyen hát merszünk
kimondani, hogy a magyar történelem a mi közös történelmünk.”154
A választás után ellenzékbe szorult Smer belső konfliktusai fokozódtak. Peter
Pellegrini vezetésével egy csoport új pártot alapított június végén. A korábbi
kormányfő mellett további 10 parlamenti képviselő hozta létre a Hang (Hlas) nevet
viselő pártot, amely ősszel átvette a vezetést a közvélemény-kutatásokban, az év végén
pedig már magasabb támogatottságot mértek számára, mint ami a Smer 2020-as
választási eredménye volt. Pellegrini pártalapítása, valamint a Fico-korszak
meghatározó, Kuciak-gyilkossággal kapcsolatba hozott személyei ellen induló
eljárások jelentősen csökkentették a Smer támogatottságát. Milan Lučanský korábbi
országos rendőrfőkapitány vizsgálati fogságban elkövetett öngyilkossága, a
letartóztatásokat kísérő médiavisszhang (az újságírók több esetben az
igazságszolgáltatás képviselői előtt érkeztek az őrizetbe vett személyek lakhelyére),
valamint a járvány második hullámának elszabadulása azonban 2021 elején
megakasztotta a Kuciak-ügy felderítésének folyamatát, illetve ideiglenesen enyhült a
Ficora nehezedő nyomás is.
Az ellenzéki térfél másik fontos változását Marián Kotleba pere hozta,155 amelynek
végén a Mi Szlovákiánk Néppárt (L’SNS) elnökét „alapvető emberi jogok elnyomására
irányuló mozgalmak támogatásának és népszerűsítésének bűncselekménye miatt”
több, mint négyéves börtönbüntetésre ítélték. A roma-, magyar-, EU- és elitellenes
jelszavakkal kampányoló párt korábban komoly támogatottságra tett szert az
egzisztenciális problémákkal küzdő szavazók körében. A párt, és különösen elnöke
Szlovák állampolgársági törvény: mintha olvadna a jég.
https://infostart.hu/tudositoink/2020/08/03/szlovak-allampolgarsagi-torveny-mintha-olvadna-a-jeg
154 Igor Matovič trianoni beszéde – Először magyar fordításban a Körképen.
https://korkep.sk/cikkek/szemle/igor-matovic-trianoni-beszede-eloszor-magyar-forditasban-a-korkepen/
155 Több év börtönt kapott Kotleba. https://ma7.sk/aktualis/tobb-ev-bortont-kapott-kotleba
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körül koncentrálódó botrányok felgyorsították az L’SNS bomlását: az év végére csak 9
képviselője maradt a februári választáson mandátumot szerző 17-ből, továbbá már
mindkét EP-képviselője távozott. A párt képviselői elitjének felbomlásával
párhuzamosan támogatottsága is jelentősen csökkent, aminek következtében az L’SNS
– korábban is korlátozott – politikai súlya várhatóan tovább csökken majd.
A magyar érdekképviselet szempontjából a 2020-as parlamenti választás történelmi
kudarcot jelentett. A Magyar Közösség Pártja más, kisebb szervezetekkel közös listája
2010, 2012 és 2016 után ezúttal sem lépte át a parlamenti küszöböt, miközben a korábbi
ellenfelekkel kormányzó Most-Híd is parlamenten kívülre szorult. A választást
követően több elképzelés is megfogalmazódott a magyar pártok együttműködésére, a
pártok vezetői azonban 2021 elejéig sem jutottak megegyezésre, ami a szlovákiai
magyar politikusok között húzódó mély ellentétek tovább élését tükrözi.
A szlovák gazdaságot is jelentős mértékben megviselte a járványhelyzet, főleg az
ország egyik legfőbb bevételét jelentő turizmus visszaesése miatt, azonban a szlovák
jegybank által a nyár folyamán közzétett előrejelzésekhez képest a recesszió mértéke
végül jóval alacsonyabbnak bizonyult.156
Várható gazdasági és belpolitikai folyamatok
A 2021-es év Szlovákiában is a gazdaság teljesítőképességének helyreállításáról fog
szólni. A szlovák kormány valószínűleg igyekszik minél több munkahelyet teremteni
a 2020-as visszaesés következtében növekvésnek indult munkanélküliségi ráta
ellensúlyozására. Elképzelhető, hogy számtalan egyéb intézkedés között a szociális
támogatásokat is meg fogja nyirbálni a szlovák kormány az állami kiadások
csökkentése végett. Ez esetben azonban számolnia kell a roma kisebbség
elégedetlenségével, mely – 2004-es hasonlóan – akár erőszakos zavargásokba is
torkollhat.
A Matovič-kormány számára azonban a legkomolyabb kihívást az előttünk álló évben
a kormánykoalíció egyben tartása fogja jelenteni, ugyanis a koronavírus-járvány
második hulláma során az OĽaNO és a SaS vezetése több kérdésben is nyíltan
konfrontálódott és úgy néz ki, hogy az ellentétek akár szakításhoz is vezethetnek.
További nyomást helyez Matovičra, hogy a korábbi miniszterelnök, Pellegrini új
pártjának, a Hang-Szociáldemokráciának (Hlas-SD) a támogatottsága a 2020 végén
készült közvéleménykutatások alapján jelentősen nőtt, sőt meg is előzte az OĽaNO
támogatottságát. Így számolni kell Matovičéknak azzal is, hogy ha a koalíciójuk

Szabadesésben a szlovák gazdaság. https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/szabadesesben-aszlovak-gazdasag-2312502/
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felbomlik, megfelelő szövetségeseket találva a szociáldemokraták vehetik át a
helyüket.157 A gazdasági és kulturális élet Fico-ellenes szereplői viszont nehezen
viselnék, ha a Matovič-kormány a 2010–2012 között hivatalban lévő jobboldali koalíció
bukásához hasonló kudarcba fulladna. Erre az együttműködési kényszerre utalt az,
ahogy a koalíciós pártok 2020 során, kritikus helyzetekben rendre összezártak (pl.
Kollár, majd Matovič plágium ügyében). Végül, de nem utolsó sorban pedig a
koronavírus második hulláma következtében az összeomlás szélére jutó szlovák
egészségügyet is meg kell segíteni 2021-ben a kabinetnek, ha nem akar további
támogatókat veszíteni.
Kül- és biztonságpolitika
A 2020 áprilisában elfogadott kormányprogram alapján a jelenlegi szlovák vezetés
határozottan elkötelezett az Európai Unió irányába és az Unión belüli hagyományos
partnerei, a V4-ek és Ausztria felé. Azonban a programnyilatkozat értelmében az
ország V4-en belüli működésének fő kritériuma saját érdekeinek előmozdítása, és az,
hogy a V4-ek hozzájáruljanak az unión belüli közös megoldásokhoz. Ez pedig arra
utal, hogy ha a többi visegrádi állam szembekerül Brüsszellel, akkor nem biztos, hogy
számíthatnak Pozsony támogatására. Szlovákia alapvetően követő magatartást folytat,
kerülni igyekszik a nagyobb nemzetközi konfliktusokat. Matovič első hivatalos
kormányfői útja – a szlovák hagyományoknak megfelelően – Prágába vezetett, a
járvány miatt azonban csak június elején tudott személyesen a cseh fővárosba utazni.
Egyértelmű, hogy a legfontosabb kapcsolatrendszer Pozsony számára továbbra is
Prága.
A Matovič-kormány fontosnak tartja az EU-nak a Nyugat-Balkán irányába történő
bővítését, valamint a szlovák-amerikai kapcsolatok elmélyítését és támogatja Ukrajna
nyugati integrációját, kiemelten hangsúlyozva azt, hogy nem hajlandó elfogadni az
ukrán állam területi integritásának megsértését.158 A kormány retorikája szakítást
jelent a korábban sokszor erős orosz orientációval,159 de a kérdésben a szlovák
társadalom és a politikai elit nem egységes. Moszkva továbbra is erős pozíciókkal
rendelkezik Szlovákiában, Bulgária után a lakosság legnagyobb része, 60%-a itt
szimpatizál leginkább Oroszországgal Európán belül.160 Az erősen oroszellenes
lakosságú Lengyelországgal, Csehországgal, Romániával és Ukrajnával szemben
Szlovákiában társadalmi ellenállásba is ütközhetne egy radikálisan Moszkva ellenes

157Meddig

bírja még egyben a szlovák kormány? https://eustrat.uni-nke.hu/hirek/2020/12/02/meddig-birjameg-egyben-a-szlovak-kormany
158A szlovák külpolitika neokonzervatív doktrínája? https://ma7.sk/tollhegyen/a-szlovak-kulpolitikaneokonzervativ-doktrinaja
159 https://visegradinsight.eu/a-friend-lost-slovakia-elections-russia/
160https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/07/russia-and-putin-receive-low-ratings-globally/
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vonal. Ezen túlmenően további problémát jelenthet az, hogy a szlovák hadseregben él
egyfajta erős oroszbarátság.161
Számos más NATO tagállamhoz hasonlóan Szlovákia képtelen lesz 2021-ben
megfelelni annak a NATO követelménynek, mely szerint GDP-je 2%-át a hadsereg
fejlesztésére kell fordítania. Továbbá még mindig több, mint 20%-kal kevesebb
katonája van az országnak, mint amennyit a korábbi tervekben előírtak. A legnagyobb
gondok és hiányosságok azonban a hadsereg műszaki korszerűsítése terén vannak, a
fő fegyvernemek esetében elavult a felszereltség és hiányosak a készletek. Mindez
negatív hatással van a kiképzés színvonalára és a hadsereg felkészültségére is. Nem
áll rendelkezésre a 30 napra előírt hadikészlet-állomány sem. Ennek következtében a
Honvédelmi Minisztérium arra a megállapításra jutott, hogy „a szlovák haderő
válsághelyzetben nem lenne képes a kívánt szinten biztosítani az ország védelmét.”162
Trendek és forgatókönyvek
A 2020-as parlamenti választás a proteszthangulatra és érzelmekre, minimális
szervezeti hálóra építő pártok fölényét hozta. Matovič győzelme mellett ugyanis az új
törvényhozásban olyan pártok kerültek markáns fölénybe, amelyek egy-egy személy
(pl. Kollár, Kotleba, Kiska, Sulík) politikai projektének tekinthetők, miközben a
mélyebb beágyazottsággal rendelkező, hosszabb történeti múlttal rendelkező pártok
(pl. KDH, SNS, MKP) a parlamenti küszöb alatt maradtak. Kérdés, meddig tudnak
együttműködni a koalíciós pártok „nehéz emberei”, hogyan hat 2021-ben járvány a
gazdaságra. Jelen pillanatban a politikai instabilitás fokozódása valószínűsíthető,
különösen, hogy a járvány a teljesítőképessége határárra juttatta az egészségügyet.
2021-ben, ha sikerül egyben maradnia, a Matovič-kormány továbbra is igyekszik majd
az országot kiegyensúlyozott pályán tartani, folyamatosan javítva kapcsolatait a több
V4-es országgal, valamint Ausztriával és gazdasági okokból valószínűleg
Németországgal is, Moszkvával szemben viszont tartani fogják a távolságot.
Szlovákiában történelmi okokból a nyugati orientáció erős és mély orosz szimpátiával
vegyül. Ezért, illetve az ország mérete és egyéb geopolitikai problémái miatt sem
várható, hogy akár keleti, akár nyugati irányban konfrontatív politikát folytasson.
Magyarországgal sem várható a mostani rendezett viszony megrontása a szlovákiai
magyar közösség jelentősebb jogkorlátozásával, sőt lassú javulás sem zárható ki, bár

Sok az oroszbarát katona a szlovák hadseregben, és a vezérkarban sem ellenzik a „keleti fordulatot”.
https://vilagterkep.atlatszo.hu/2018/12/05/sok-az-oroszbarat-katona-a-szlovak-hadseregben-es-a-vezerkarbansem-ellenzik-a-keleti-fordulatot/
162 Nem megfelelő a szlovák hadsereg felszereltsége. https://felvidek.ma/2020/06/nem-megfelelo-a-szlovakhadsereg-felszereltsege/
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áttörés biztosan nem lesz. Az állampolgársági törvény módosításából163 és azt övező
retorikából164 is következtetve a jelek nem adnak nagyobb bizakodásra okot,165 a
magyar közösség rendezésének helyzetét nagyon mélyen élő szlovák történelmi
előítéletek nehezítik.

https://ma7.sk/aktualis/nesze-semmi-fogd-meg-jol-elfogadta-a-kormany-az-allampolgarsagi-torvenymodositasat-hiaba?fbclid=IwAR1ThLvkqKBXMDaNsNtzcVNv5Otx2FXVXxWzyPLrBV3N_noGOtIODol2vxY
164 https://index.hu/kulfold/2021/02/25/szlovak-allampolgarsagi-torveny-modositas-gyimesi-klus-mkp/
165 https://ma7.sk/aktualis/nesze-semmi-fogd-meg-jol-elfogadta-a-kormany-az-allampolgarsagi-torvenymodositasat-hiaba?fbclid=IwAR1ThLvkqKBXMDaNsNtzcVNv5Otx2FXVXxWzyPLrBV3N_noGOtIODol2vxY
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4. A magyar érdekek külső köre
Bevezető
Szerző: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
A negyedik fejezet azokat az országokat vizsgálja, melyek a szomszédos országok
mellett – vagy időnként akár azoknál nagyobb mértékben is – kiemelkedő hatással
lehetnek a magyar gazdaságra és biztonságra, de úgy, hogy Magyarország kevés
eszközzel rendelkezik (azzal is főként EU/NATO tagsága révén), vagy egyáltalán nem
rendelkezik eszközzel befolyásolásukra. Ezek az országok jórészt, de nem feltétlenül
nagy- és középhatalmak: Magyarország számára természetesen kulcsállam
Németország, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína. A migráció kérdésében
kulcsfontosságú Törökország. Viszont egy dimenzióban ugyan, de kulcsállam a
kevesebb mint hárommillió lakosú Moldova is.
Az Amerikai Egyesült Államok térségünk biztonságának legfőbb garantálója. Arra
ugyanakkor, hogy az USA meddig tartja fent jelenlegi szerepvállalását Európában,
vagy hogyan viszonyul például Ukrajnához, Magyarországnak nincs, a második
esetben minimális a befolyása. A kétoldalú viszony minősége fontos – és ezt
befolyásolja a magyar politika is, de alapvetően meghatározó az amerikai külpolitikai
irány.166 A geopolitikai szempontból kiemelt kérdésekben a legjobb viszony sem
változtatna lényegileg Washington kalkulációin, ezzel tisztában kell lenni.
A magyar gazdaság legerősebben a némethez kötődik – de csekély a magyar befolyás
Németország gazdasági döntéseire, bár a német érdekeltség a magyar gazdaság
sikerében az elmúlt évtizedben növekedett. Oroszország esetében a gáz- és olajimport
diverzifikálásával lehetett csökkenteni az energiabiztonsági kitettséget és ezzel
erősíteni az alkupozíciót, de stratégiai ügyekben Moszkva számára Budapest csak EU
és NATO tagként befolyásoló tényező. Még ennél is féloldalasabb a kínai-magyar
kapcsolatrendszer, ami a két ország méretbeli különbsége miatt természetes – itt is
csak a magyar EU tagság jelent némi kiegyensúlyozó tényezőt.
Törökország földrajzi helyzete kulcsfontosságú a migrációs nyomás elhárítása
szempontjából, az ország egyben fontos partner a magyar haderőfejlesztésben.
Moldova jövője kapcsán egy határozottan építkező magyar politika nagyobb befolyást
tudna elérni – de jelentős és célzott munkára lenne szükség.

166

Orbán Balázs: A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye, MCC, 2020., 175.o
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Németország
Szerző: Fodor Kinga, MCC, Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 83,166,711 fő
Népszaporulat: -0,26%, -215,000 fő
Etnikai megoszlás: német 78,7%, egyéb európai 11% (délszláv, lengyel, román) közelkeleti, észak-afrikai, közép-ázsiai, török és kurd, 5%, egyéb ázsiai 2,7% – a lakosság
22,5%-a migrációs hátterű
GDP (PPP): 4,454 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 53,571 dollár
Gazdasági növekedés: -5,4%
Választások: szövetségi parlamenti választások, hat tartományi választás 2021-ben
2020 főbb eseményei Németországban
Németország számára a koronavírus-járvány kezelése volt a legfontosabb kérdés 2020ban. A nagy nyugat-európai országok közül a német reakció volt a leggyorsabb és
leghatékonyabb, ezért arányaiban jóval kevesebb lett a halálos áldozat, mint
Franciaországban, Olaszországban vagy Spanyolországban. A német gazdaság
veszteségei is csupán alig több, mint felét teszik ki a spanyol, olasz, brit vagy francia
veszteségnek. A társadalmi feszültségek azonban így is kiéleződtek, a korlátozások
miatt számos tüntetésre került sor.
A migráció és a beérkezett bevándorlók beilleszkedésének kérdése továbbra is fontos
ügy maradt Németországban 2020-ban. A társadalom megosztott a kérdésben,
miközben terrorista merényletek történtek mind az iszlamisták,167 mind a
szélsőjobboldal részéről.168 Németországban a muzulmán lakosság aránya 2016-ban
6,1% volt, ez azóta vélhetően jelentősen nőtt. A nők elleni megszaporodott
támadásokra reagálva Annegret Kramp-Karrenbauer kijelentette, hogy határozottabb
intézkedésekre van szükség a bűnelkövető menedékkérőkkel szemben. KrampKarrenbauer utóda a CDU élén, Armin Laschet azon politikusok közé tartozik, akik
nyíltan egyetértettek Merkel 2015-ös migrációs politikájával. 2020-ban a moriai
https://www.dw.com/en/islamist-terrorism-germany/a-55499856
https://www.economist.com/europe/2020/02/27/germany-is-belatedly-waking-up-to-the-threat-of-farright-terrorism
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tűzvész után maga is látogatást tett a leégett menekülttáborban és felszólította az EU
tagállamait egy európai szintű megoldás meghozatalára a menekültek gyors
elosztásával kapcsolatban. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy az összeurópai
megoldás nem jelentheti azt, hogy azokat az államokat, amelyek nem szeretnének
részt venni az elosztásban, többségi döntéssel kényszerítsék rá a menekültek
befogadására.169
2020-ban a Navalnij ügy kapcsán kiéleződött a német-orosz viszony. Az EU-ban
Németország Oroszország első számú gazdasági partnere, hatalmas lobbierőt jelentő
cégek támogatják a kapcsolatok fenntartását és az Északi Áramlat II. vezeték
befejezését, de e kérdésben Berlinnek tavaly komoly amerikai nyomással kellett
szembenéznie.
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
2021 meghatározó évnek számít a német politika szempontjából: a szeptemberben
esedékes szövetségi parlamenti választások mellett hat tartományi választás keretében
mérik össze erejüket a pártok az év folyamán. Bár a pártok pillanatnyi erőviszonya a
tartományi és szövetségi választásokon alapvetően meghatározhatja az ország
külpolitikai irányvonalát, legalább ennyire fajsúlyos kérdés, hogy ki lesz a
Németországot 16 éve kormányzó szövetségi kancellár – Angela Merkel – utódja.
A jelenlegi támogatottsági adatok alapján170 Merkel pártja, a Kereszténydemokrata
Unió (CDU) és annak testvérpártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége
magasan vezet a többi párt előtt. Vagyis egyelőre szinte biztosnak tűnik, hogy a
CDU/CSU közös jelöltje lesz Merkel utódja, ennek a közös jelöltnek a kiléte azonban
tavaszig még kérdéses. Hagyományosan a pártszövetség nagyobbik pártjának, a CDUnak az elnökét jelölik erre a tisztségre. Így, ha 2021-ben is minden a papírforma szerint
történne, akkor a CDU frissen megválasztott elnöke, Armin Laschet lenne a két párt
közös kancellárjelöltje. Bár Laschetnek jó esélyei vannak, jelenleg más nevek is
felmerülnek a kancellárjelölti szerepre: Többek között a CSU elnöke, Markus Söder,
aki egyébként a közvéleménykutatások szerint Laschetnél nagyobb népszerűségnek
örvend a lakosság körében.171

NRW-Ministerpräsident Laschet nach Brand in Moria gegen deutschen Alleingang bei Migration
https://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/nrw-ministerpraesident-laschet-nach-brand-in-moria-gegendeutschen-alleingang-bei-migration-1553976.html [2021.01.29.]
170 Allensbach Institut für Demoskopie: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre
https://www.wahlrecht.de/umfragen/allensbach.htm [2021.01.28.]
171 ZDF-Politbarometer https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-corona-impfen-cdu-vorsitz100.html [2021.01.28.]
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A német gazdaság talpra állása a járványból vélhetően gyorsabb lesz a többi nagy
nyugat-európai országnál, azaz előbb érik el a válság előtti szintet, mint az olaszok,
spanyolok, vagy franciák. Ez a német vezető szerep erősödéséhez vezethet Európában
2021-ben, és azon is túl.
Kül- és biztonságpolitika
Németország mind az EU, mind a NATO politikájában évtizedeken át tartózkodott a
súlyos konfliktusok felvállalásától, és a mindenki számára kielégítő
kompromisszumok megtalálására törekedett. Kérdés természetesen, hogy a legjobban
Angela Merkel által fémjelezett politika hogyan fog változni a kancellárasszony
visszavonulását követően. Armin Laschet külpolitikai elképzeléseire az elnöki
kampány alatt kiszivárgott 10 pontos tervéből lehet következtetni, amely az Impulse
2021 nevet viseli.172 Laschet, aki 1999 és 2005 között az Európai Parlamentben is
politizált, többször szóvá tette, hogy Németországnak – Franciaországhoz hasonlóan
– kezdeményezőbb szerepet kellene vállalnia az európai politikában. Ennek
megfelelően a terv egyik pontja a CDU európai szerepvállalását erősítené. Támogatja
továbbá az EU föderalizációját és a többsebességes Európa tervét, valamint amellett
érvel, hogy az Európai Tanács döntéshozatalában növekedjen a többségi elven
meghozott döntések száma. Ezen elképzelések a gyakorlatba történő átültetése
ugyanakkor nem lenne könnyű, hiszen ez számos EU tagállam stratégiai
elképzeléseivel jelentős ellentétben áll.
A tervezet másik külpolitikát érintő pontja a transzatlanti kapcsolatokra vonatkozik.
Laschet szerint az Egyesült Államok Németország legfontosabb Európán kívüli
partnere és a két ország között egy olyan szövetség-orientált külpolitika
megteremtésére van szükség, amely a felek által képviselt értékeket és érdekeket
egyaránt szem előtt tartja. Így az Egyesült Államokkal a klíma- és
kereskedelempolitika területén is szorosabb együttműködést irányoz elő.173 Az
előbbivel kapcsolatban azonban több alkalommal tett olyan nyilatkozatot, miszerint a
klímaváltozás elleni küzdelem nem mehet a gazdasági teljesítmény rovására.174
Amennyiben Laschet elképzelései érvényesülnek, Németország a többi
nagyhatalomhoz fűződő viszonyát is hasonló pragmatizmus fogja jellemezni:
Oroszországgal kapcsolatban például alapvető hibának tartja, hogy a nyugati vezetők
Laschet und Spahn wollen CDU neu ausrichten https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zehn-punkteplan-laschet-und-spahn-wollen-cdu-neu-ausrichten-17128772.html [2021.01.29.]
173 Laschet und Spahn wollen CDU neu ausrichten https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zehn-punkteplan-laschet-und-spahn-wollen-cdu-neu-ausrichten-17128772.html [2021.01.29.]
174 Laschet warnt vor zu viel, Röttgen und Merz fordern mehr Klimaschutz
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-01/cdu-vorsitz-klimaschutz-armin-laschet-norbert-roettgenfriedrich-merz [2021.01.28.]
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nem hajlandóak tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal.175 Ezen elképzelései
azonban komoly belső és külső ellenállásba ütközhetnek. 176 Laschet reálpolitikus
képét vélhetően tudatosan árnyalják azon kijelentései, miszerint a CDU elnökeként
célja, hogy jobbá tegye a világot, vagy éppen amikor felszólal a déli országok
kizsákmányolása ellen a koronavírus kapcsán.
Természetesen a német külpolitikát nem csak az új kancellár elképzelései fogják
meghatározni. A német külpolitika ugyanis jellemzően kettős-irányítás alá esik, amely
megoszlik a kancellári hivatal és a külügyminisztérium között. A külügyminiszteri
posztot 1966 óta (ekkor volt utoljára kormányalapításhoz szükséges többsége a CDUnak) a párt aktuálisan legnagyobb koalíciós partnere adja, legtöbbször a szociál- vagy
a szabaddemokraták. A jelenlegi felmérések alapján azonban 2021-ben reális esélye
lesz annak, hogy a politikai erőviszonyok miatt zöldpárti politikus tölthesse be a
posztot. Erre eddig a német történelem során csupán egyszer volt példa, Joschka
Fischer személyében.177
A biztonságpolitika területén Németország várhatóan növeli európai és globális
szerepvállalását. A német katonai költségvetés továbbra is alacsony, de 2019-ről 2020ra a legnagyobb mértékben növekedett a 15 legjelentősebb katonai erővel rendelkező
állam közül.178 A 2021-es növekmény jóval kisebb, pusztán 3%, de a katonai
költségvetés így is eléri a rekord 53 milliárd eurót.179
Trendek és forgatókönyvek
2021 fontos kérdése, hogy milyen irányba halad majd a német-orosz viszony. A német
energetikai szektor, különösen a gáz és olajipar területén a leginkább összefonódott az
orosszal Európában. Az Északi Áramlat elsősorban Németország projektje nyugati
részről, amely mögött nagyon komoly gazdasági és geopolitikai érdekek vannak. Az
Északi Áramlat I. tengeralatti gázvezeték lehetővé tette, hogy Németország
közvetlenül Oroszországtól vásárolhasson gázt. Berlin ezzel ugyan nem diverzifikálta
energiaellátását, de csökkentette kitettségét az ukrán-orosz, vagy akár az oroszbelorusz viszony okozta kockázatoknak, ami legitim célnak tekinthető.

5 things to know about German CDU chief Armin Laschet https://www.politico.eu/article/5-things-to-knowabout-german-cdu-chief-armin-laschet/ [2021.01.29.]
176 Der Putin-Versteher Wie steht CDU-Chef Laschet zu Putin und Russland? - Politik - SZ.de (sueddeutsche.de)
[2021.01.28.]
177 5 things to know about German CDU chief Armin Laschet https://www.politico.eu/article/5-things-to-knowabout-german-cdu-chief-armin-laschet/ [2021.01.29.]
178 https://www.dw.com/en/sipri-germany-significantly-increases-military-spending/a-53250926
179 https://www.dw.com/en/germany-reports-record-53-billion-in-nato-defense-spending/a-56491017
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Az Északi Áramlat II. jelentősége ugyanakkor az első vezetékpárnál jóval nagyobb,
mivel negatív következményei vannak számos térségbeli állam számára. Bár első
ránézésre csak az ukrajnai, belorusz, lengyel és szlovák transzfer csökkenése vagy
megszűnése miatt érinti rosszul a régiót, de ez a megközelítés nem veszi figyelembe a
gázpiac törvényszerűségeit. A megnövekedett cseppfolyós gáz import ugyanis új,
árcsökkentő hatású faktort hozott az egyenletbe, de a nyugatról érkező orosz gáz ki
fogja szorítani ezt a gázt a keleti tagállamokból. Az Északi Áramlat II. legnagyobb
nyertese Németország, éves szinten 225 millió euró többlettel, a legnagyobb vesztes
pedig Ukrajna, egyes adatok szerint közel egymilliárd, más adatok szerint kétmilliárd
dollár éves veszteséggel. A vezeték befejezése esetén a V4-es országok közül Szlovákia
fog a legtöbb jövedelemtől elesni, hiszen kihasználatlan lesz kelet-nyugati vezetékinfrastruktúrájának jelentős része.180
Az Északi Áramlat I. és II. voltaképpen csak két országnak hajt komolyabb hasznot:
Németországnak anyagit és ellátásbiztonságit, Oroszországnak pedig anyagit és
politikait. Németország eddig a két ellentétes tábor között egyensúlyozott, kritizálva
az orosz politikát, de nem felrúgva a legfontosabb gazdasági együttműködéseket. A
kiélezett kelet-nyugati helyzetben nem kizárt, hogy Berlinnek áldozatot kell majd
hoznia 2021-ben, azaz az egyik irányban el kell köteleződnie. Ha ez Moszkvával
szemben történik, Oroszország is fog ellenlépéseket tenni és ez rövid távon akár
nagyobb kárt okozhat Németországnak, mint az oroszok veszteségei. Amennyiben az
Északi Áramlat II.-t befejezik, Berlin Kijev, Washington és Varsó neheztelésével kell,
hogy szembe nézzen. Hasonló a helyzet Kínával kapcsolatban is: Berlin támogatja Kína
„Egy övezet egy út” programját, ami érthető, mivel a német export nagyban függ a
kínai gazdaságtól. Ugyanakkor a kínai-amerikai viszony nagymértékű megromlásával
itt is választásra kényszerülhetnek, ami mindenképpen érdeksérelemmel fog járni.
Fontos kérdés, hogy hogyan tudja majd az állam kezelni a német társadalom egyre
nagyobb megosztottságát, és az abból fakadó veszélyeket. Különösen a gyorsan
növekvő muszlim közösség kezelése továbbra is problémás kérdés. Armin Laschet
Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnökeként a hatékony integrációs
politikán és a bevándorlással együtt megjelenő problémák kezelésén dolgozott, nagy
hangsúlyt fektetett például a klánbűnözés felszámolására, valamint zéró-toleranciát
hirdetett a radikális iszlamizmus ellen.181 Kérdés azonban, hogy Németország beáll-e
a politikai iszlám ellen fellépők sorába Franciaország és Ausztria mellé.
Csak az infrastruktúrakezelők vesztesége 125 millió euró lehet éves szinten, amit kiegészít a fogyasztók 91
millió eurós többletköltsége. A magyar összveszteség jelen projekciók szerint évi 61 millió euró, de a
fogyasztóknál lecsapódó veszteség elérheti a 240 millió eurót is. Kotek Péter, Selei Adrienn és Takácsné Tóth
Borbála: Az Északi Áramlat-2 gázvezeték megépítésének hatása a gázárakra és a versenyre,
http://econ.core.hu/file/download/vesz2016/aramlat.pdf.
181 5 things to know about German CDU chief Armin Laschet https://www.politico.eu/article/5-things-to-knowabout-german-cdu-chief-armin-laschet/ [2021.01.29.]
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Amerikai Egyesült Államok
Szerző: Dr. Gyarmati István
Adatok (2020):
Lakosság: 331,002,000 fő
Népességnövekedés: +0,59%, +2,763,000 fő
Etnikai megoszlás: fehér 76,3%, afro-amerikai:13,4%, ázsiai: 5,9%
GDP (PPP): 20,807 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 63,051 dollár
Gazdasági növekedés: -4.27%
2020 legfőbb eseményei az Egyesült Államokban
2020-at az elnökválasztás dominálta, amely megmutatta az amerikai társadalom mély
megosztottságát. A szavazáson mind Biden, mind Trump rekordot döntött, sem
győztesre, sem vesztesre nem adtak még le ilyen sok szavazatot (81 és 74 millió). A
2021 januárban befejeződött szenátusi választás, mely demokrata győzelmet és így
szenátusi demokrata többséget hozott, szintén kiélezett versenyt hozott. Egyes
vélemények szerint az amerikai társadalomban a polgárháború óta nem volt ilyen
mély a szembenállás. Az USA ugyan minden kétséget kizáróan a globalizáció
nyertesei közé tartozik, de annak káros hatásai is voltak az amerikai gazdaságra és
társadalomra, többek között a gyáripar áttelepülése Ázsiába. Trump felismerte a fehér
alsó-középosztály fokozódó lecsúszását, akik eddig rendszerint a demokraták egyik
bázisát alkották. Ma a társadalmi elégedetlenség egyik magját ez, a globalizáció
negatív hatásaitól leginkább szenvedő réteg adja. A migráció néhány aspektusa –
különösen a tömeges illegális migráció – szintén komoly problémákat okozott az
alsóbb társadalmi rétegek számára.
A politikai korrektség jegyében a szélsőséges baloldal által meglovagolt rasszizmus
elleni mozgalom is súlyos zavargásokba torkollott. Egyszerre létezik egy oldalon
frusztráció a globalizáció káros hatásai és a politikai korrektség túlhajtásai miatt, míg
másik oldalon a fekete és más kisebbségi közösségeket érintő kétségtelenül meglévő
hátrányok miatt. De ezt a szembenállást igazán az élezi ki, hogy a társadalom egy
jelentős részében elveszett a hit az amerikai politikai rendszerben és a választások
tisztaságában. Komoly nyomás tapasztalható a választási rendszer felülvizsgálatára,
amire Bidennek valamilyen módon reagálni kell, de az is látható, hogy az elektori
rendszer felülvizsgálata rendkívüli politikai konfliktussal járna.
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Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A Trump korszak után Amerikának szembe kell néznie azzal a kérdéssel, hogy milyen
országot akarnak az amerikaiak a 21. században, hiszen számos olyan kérdés és
ellentmondás került felszínre, amellyel korábban nem számoltak. Az ezekre adott
válaszok – sőt: már maga a kérdés megfogalmazása és a dilemma fennállásának
elismerése is komoly kihívást jelent, nem is beszélve a válaszok kialakításáról és
megvalósításáról. 2021 nagy kérdése, hogy képes-e az Egyesült Államok hidat építeni
a jelenleg súlyosan megosztott társadalom szembenálló csoportjai között, képes-e a
trumpizmus újításainak átgondolására, a hasznos új irányok megtartására és a káros
részletek felszámolására. Az Egyesült Államoknak sürgősen szembe kell néznie és
megoldást kell találnia a migráció problémáira. Ez egy sokrétű kérdés, magában
foglalja a határok védelmét, az illegális migráció megakadályozását, a legális
bevándorlás szabályozását, az illegálisan Amerikában élő migránsok státuszának
rendezését, és a családok egyesítését. Az egészségügyi rendszer is átalakításra szorul
úgy, hogy megoldja egyrészt az ellentmondást a rohamosan növekvő költségek és az
ellátás nélkül maradó állampolgárok szükségletei között, másrészt, hogy kielégítse az
általános ellátást követelményét úgy, hogy az ne kerüljön súlyos ellentmondásba az
amerikaiak alapvetően az öngondoskodást előnyben részesítő hozzáállásával.
Az USA a világ egyik legnagyobb szennyezője. Trump elnöksége alatt több olyan
intézkedés történt, ami növelte az ország károsanyag kibocsátását. Különösen
„fracking” (rétegrepesztéses olajbányászat) engedélyezése védett területeken –
leginkább Alaszkában és a hozzá kapcsolódó vezetékek építése jelentett nagy
kockázatot. Eközben az USA kilépett a párizsi klímaegyezményből. Biden első
intézkedései között volt az alaszkai és kanadai vezeték építésének leállítása és a
klímaegyezménybe törtnő visszalépés, továbbá egy olyan külön elnöki megbízottat
(John Kerry) nevezett ki a környezetvédelem problémáinak kezelésére, aki a
Nemzetbiztonsági Tanács tagja is lesz egyben. (Erre korábban nem volt példa.)
Klímaváltozás elleni harc jegyében Biden alatt az Egyesült Államok visszatért a párizsi
klímaegyezményhez. A klímaügyi fellépés ugyanakkor sok amerikai munkahelyét
veszélyezteti az olaj- és gáztermelő tagállamokban, ez pedig feszültséget kelt.
A társadalmi megosztottságot tovább növelni a véleményszakadék az alapvetően
vallásos társadalmi többség és egy jelentős, befolyásos kisebbség között a
családmodell és az abortusz kérdésében. A konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság
bármikor napirendjére vehet súlyosan megosztó kérdéseket – különösen éles lenne a
konfliktus az abortusz tekintetében.
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A 2020-as recessszió után az előrejelzések szerint 3,7-4,1%-os növekedés várható 2021ben, az év közben fokozatos gyorsulással. Óvatos becslés alapján a munkanélküliség
viszonylag gyorsan fog csökkenni és az év végére 5,5%-ot mutat majd. Az amerikai
belső szabályozás a dollár fokozott eladásához vezethet, így az az évtizedes ciklus,
amelyben a dollár erős volt, 2021-ben véget érhet. Az USA nagy deficitjei (költségvetés,
stimulus, folyó fizetési mérleg) tovább gyengíthetik a dollárt. Az amerikai gazdaság
ugyanakkor elég erős a növekvő adósság és a dollárgyengülés kezelésére. A
járványügyi helyzet várhatóan javulni fog 2021-ben, ugyanakkor lassabban a vártnál.
Kül- és biztonságpolitika
Trump számos kérdésben szakított a hagyományos amerikai politikákkal (ÉszakKorea, Közel-Kelet) – néhány kérdésben (legalábbis rövid távon) nem is
eredménytelenül, de politikája sok területen vezetett a feszültségek kiéleződéséhez
(Irán, Kína, kapcsolatok egyes szövetséges országokkal) és kérdéses, mennyire
fenntarthatók akár az elért eredmények is.
Az Egyesült Államok külpolitikai dilemmái Trump távozásával nem tűnnek el.
Valószínűsíthető azonban, hogy azok kezelése – főleg retorikailag, de részben
tartalmilag is – kevésbé lesz agresszív a Biden-kormányzat idején. Az USA előtt álló
legnagyobb kihívás 2021-ben is minden kétséget kizáróan Kína. De ez igaz az egész
világra is: a 21. század első felének legnagyobb kihívása, hogyan megy végbe Kína, az
új szuperhatalom integrálása a nemzetközi rendszerbe, amikor az maga is válságban,
átalakulóban van. Továbbá lehetséges lesz-e a történelmi tapasztalatoktól eltérően az
új szuperhatalmat nagyobb háborúk nélkül integrálni. Az amerikai-kínai viszony ezért
továbbra is ellentmondásos marad. A fő jellemzője a verseny lesz, amely továbbra is
elsősorban a gazdaság területén folyik majd, de az eddigieknél sokkal
nyomatékosabban megjelenik a politikai (befolyási övezetek) és katonai versengés is:
katonai konfliktusok sem zárhatók ki, bár ezek igen nagy valószínűséggel nem
feltétlenül közvetlenül az USA és Kína közti konfliktusok, hanem proxy háborúk
lesznek és nem terebélyesednek nagyméretű háborúvá.
A második legkomplexebb kihívás az USA számára a közel-keleti konfliktus, azon
belül is Irán kezelése. A közel-keleti konfliktus mára egy igazi poszt-vesztfáliai
konfliktussá nőtte ki magát, ahol nincsenek tiszta frontvonalak. A palesztin kérdés
nagymértékben háttérbe szorult, a hagyományos közvetlen izraeli-palesztin
tárgyalások jelentősége nagymértékben csökkent. A legfontosabb problémává Irán
alakult, amelynek olyan fontos hatása van, hogy még a térség talán két legeltérőbb
államát, Izraelt és Szaúd-Arábiát is „összeboronálta”. Biden várhatóan jóval nagyobb
súlyt helyez a hagyományos béketárgyalások folytatására, a palesztinok bevonására a
folyamatba és a megszokott kétállami megoldás előmozdítására. Ezt érzik a
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főszereplők is: nem véletlen, hogy egy évtized után Mahmud Abbász, a Palesztin
Hatóság elnöke választásokat hirdetett. Biden több tekintetben fenn fogja tartani a
trumpi politika elemeit – a nagykövetséget Jeruzsálemben, az Ábrahám egyezmények
támogatását –, és természetesen továbbra is kiáll Izrael mellett. Egyéb területeken is
változások várhatók: például változhat a kapcsolat Szaúd-Arábiával és
Törökországgal is. Különösen ez utóbbi komoly probléma, melynek kezelése jelentős
erőfeszítéseket fog igényelni.
Oroszország az egyetlen egzisztenciális fenyegetést jelentő hatalom nukleáris
fegyverei miatt az USA számára. Az Egyesült Államok ezzel együtt is inkább – a
Trump-adminisztrációhoz hasonlóan – az erő nyelvén fog tárgyalni. Biden politikája
visszatérés lehet Reagenéhez: együttműködés, ahol lehet (pl. terrorizmus elleni harc,
fegyverzetkorlátozás bizonyos aspektusai), konfrontáció, ahol azt az amerikai
geopolitikai elképzelések diktálják: Szíria, Ukrajna, Georgia, poszt-szovjet térség
egyéb államai. Észak-Korea tekintetében a konfrontáció erőteljesebbé válik. Ez az
egyik terület, ahol a Kínával való együttműködés döntő jelentőségű lehet. Túl nagy és
gyors eredmények nem várhatók. Az EU esetében a kapcsolatok terén javulásra
számíthatunk. A szankcionálás jórészt kikerül az amerikaiak eszközrendszeréből és a
retorika is barátságossá válik. Ezzel együtt, alapkérdésekben az amerikai érdekek
erőteljes képviselete fennmarad, mind a gazdaság, mind a politika (NATO erősítése,
2%-os védelmi költségvetés, orosz és kínai gazdasági-politika behatolás ellenzése)
területén.
Trendek és forgatókönyvek
A trumpizmus – Trumppal vagy akár nélküle – minden bizonnyal velünk marad –
persze, szükséges lesz első lépésben definiálni, mi is a trumpizmus: egy markáns stílus
a politikai kommunikáció, az internet és a szociális média korában. Ha lehántjuk róla
a külsőségeket – amiknek egy része azért hozzá tartozik a lényeghez –, akkor igen
fontos elemek maradnak: a populizmus, a politikai korrektség túlkapásainak hatása és
azok kezelése, a globalizáció hatásai a gazdaságra és a társadalomra, a globalizáció
veszteseinek kezelése, a multilaterális (vesztfáliai) rendszer válsága. Ezek mély és nem
múló konfliktusgócok, amelyeket retorikával aligha lehet kezelni.
Kis valószínűséggel ugyan, de a „trumpizmus” és a kormányzat, illetve a jobb és
baloldali szélsőségek összeütközése jelentős erőszakhoz is vezethet 2021-ben az
Egyesült Államokban. Megnyilvánulhat ez a belső terrorizmus terjedésében, de akár
nyílt összecsapásokban is a két oldal között. Az USA bizonyos mértékű visszavonulása
a világ egyes részeiről hosszabb távú trend, amelyet a Biden kormányzat lassítani és
egyes esetekben megállítani kíván. De ezt az elképzelést egy komolyabb belső zavar
2021-ben ideiglenesen felül is írhatja.
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Ezzel ellentétes és negatív forgatókönyv lehet az intervencionizmus visszatérése. A
kezdeményező amerikai fellépés akár az Aszad-rezsimmel szemben, akár Ukrajnában
vagy más poszt-szovjet államban, akár Tajvanon és a Dél-Kínai tenger térségében csak
tovább növelné a nemzetközi rendszer feszültségeit. A káros következményeket
ugyanakkor elsősorban nem az USA-nak, hanem a regionális országoknak és
Európának kellene viselnie, ahogy az az iraki és líbiai beavatkozás után történt.
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Oroszország
Szerző: Vigóczki Máté György, MCC Geopolitikai Műhely
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 146,238,185 (Krímmel együtt) 143,821,329 (Krím nélkül)
Népszaporulat: -0,47%, –688,729 fő
Etnikai megoszlás: orosz 80,9%, tatár 3,9%, ukrán 1,4%
GDP (PPP): 4,021 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 27,394 dollár
Gazdasági növekedés: -4%
Választások: országos parlamenti választások 2021 szeptemberében
2020 főbb eseményei Oroszországban és közvetlen környezetében
2020 január 15-16-án miniszterelnökváltás történt és új kormány állt fel; áprilisban
történelmi mélységbe zuhant az olajár; június utolsó hetében „össz-oroszországi
szavazás” keretében új alkotmányt fogadtak el, ami lehetővé teszi Vlagyimir Putyin
elnöki székben maradását 2036-ig; júliusban nagy méretű ellenzéki tüntetések
kezdődtek Habarovszkban és az Orosz Távol-Keleten; augusztus óta széleskörű
tüntetések zajlanak a legfőbb szövetséges Belaruszban; ugyanebben a hónapban
robbant ki Alekszej Navalnij megmérgezésének botránya; szeptember-október
folyamán Azerbajdzsán szinte teljesen visszafoglalta Hegyi-Karabahot és a környező
térségét Örményországtól; októberben Kirgizisztánban tömeges tiltakozások
eredményeztek elnökváltást. Eközben a koronavírustól az egyik leginkább érintett
országként a hivatalos áldozatok száma 57 ezer fölött volt december 31-én, de a 2020as többlethalálozás ennek több, mint a hatszorosa, ami Európában a legmagasabb,
lakosságarányosan pedig az ötödik legrosszabb eredmény a világon.182
A gazdaság 2020-ban éves szinten legalább 4 százalékkal zsugorodott, a rubel 16,7%ot gyengült a dollárhoz, és 24,1%-ot az euróhoz képest.183 A lakosság 88%-a szerint a
2020-as év nehezebb volt, mint az azt megelőző.184 Utoljára ilyen érték húsz éve az
államcsőd, és harminc éve, a Szovjetunió felbomlása során mutatkozott. Fokozódott a
társadalom politikai polarizáltsága.185 55-60% abban sem bízik, hogy a hatalom képes
Russia Has One of the World's Highest Excess Death Rates. Why Aren't Russians Angrier?
https://www.themoscowtimes.com/2021/02/18/russia-has-one-of-the-worlds-highest-excess-death-rates-whyarent-russians-angrier-a72981
183 Риски и прогнозы: чего ждать от цен на нефть и курса рубля
https://www.gazeta.ru/business/2021/01/02/13424114.shtml
184 https://www.levada.ru/2021/01/04/itogi-goda-v-obshhestvennom-mnenii-rossii-sobytiya-i-lyudi/
185 https://www.levada.ru/2020/12/17/chuzhie-zdes-ne-hodyat-k-komu-obrashhaetsya-putin-na-presskonferentsiyah-i-pryamyh-liniyah/
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lesz kezelni a járványt és annak gazdasági hatásait186, 64% szerint érezhetően csökkent
az életszínvonal, több mint kétharmaduk szerint a 2021-es év is nehéz lesz a
gazdaságot tekintve.187 Ez megmutatkozik az elnök népszerűségében is, tavaly csak
33% választotta az év emberévé, miközben ez az adat 2014-ben még 57% volt.188
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
Rugalmasságról árulkodik a 2021 január 1-én életbe lépett gazdasági szabályozás.189
Adócsökkentések történtek bizonyos szektorokban, a legmagasabb fizetéssel
rendelkezők jövedelemadója viszont emelkedett, a távmunka egyszerűsödött,
csökkent a bürokrácia, emelkedett a minimálbér, aminek a kiszámítását is
módosították. A legmeghatározóbb kérdés a koronavírus-járvány okozta gazdasági
válság 2021-re áthúzódó hatása. Az állami juttatások 2020-ban ugyan tompították a
recesszió lakosságra gyakorolt hatását, de a munkanélküliség minden régióban nőtt.
Tekintve néhány előnyös tényezőt, mint például az államadósság relatíve alacsony
arányát, van mozgástere Moszkvának a válság kezelésére, így 2021-ben – sikeres oltási
program mellett – 2,6%-os bővülés prognosztizálható.190 Tovább fog nőni az állam
eleve nagy szerepe a gazdaságban.191 Az orosz központi bank számítása szerint az Ural
olaj ára 2021-ben a 45 dolláros hordónkénti ár körül fog mozogni, sikeres oltási
program és a korlátozások globális feloldása esetén 53-55 dolláros átlagár várható.192
A lakosság hangulata ugyanakkor várhatóan nem fog javulni. A járványkezelés
lakossági értékelése jelenleg a legfontosabb a politikum számára,193 és az, hogy a valós
helyzet rosszabb a kormányzat által bevallottnál, hatással lesz erre az évre is. A
lakosság közel hetedének a csökkenő fizetések éve lesz 2021. A Stratégiai
Kutatóközpont elemzése közel 11%-os reálkeresetcsökkenés várható, ami a nem állami
szférában dolgozók közül mintegy 20 millió dolgozót fog érinteni. 194 A lakosság
harmadát kitevő állami alkalmazottak bére vélhetően nem változik.195 Mindenesetre
jól mutatja a közhangulatot, hogy a lakosság 64% a további gazdasági nehézségekre
való felkészülés okán a megtakarításainak növelését tervezi.196

https://www.levada.ru/2020/12/29/2020-god-itogi/
uo.
188 https://www.levada.ru/2021/01/04/itogi-goda-v-obshhestvennom-mnenii-rossii-sobytiya-i-lyudi/
189 Что ждет россиян в январе 2021 года https://www.kommersant.ru/doc/4637173
190 uo.
191 Новый год вмешательства государства в экономику https://www.vtimes.io/2021/01/06/novii-godusileniya-vmeshatelstva-gosudarstva-v-ekonomiku-a2346
192 Риски и прогнозы: чего ждать от цен на нефть и курса рубля
https://www.gazeta.ru/business/2021/01/02/13424114.shtml
193 https://www.levada.ru/2020/12/30/sobytie-goda-i-chelovek-goda/
194 В новом году прогнозируется снижение зарплат почти на 11%
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/12/24/852426-prognoziruetsya-snizhenie
195 uo.
196 Большинство россиян планируют в новом году копить деньги
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/12/28/852819-planiruyut-kopit
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2021 szeptemberében Duma választást tartanak Oroszországban, melynek a Kreml
szempontjából a hatalom pártjának, az Egységes Oroszország párt sikere fontos. E párt
2020 végi támogatottsága 31,1% volt, míg a kommunisták 13,1, az LDPR pedig 11,7%on áll.197 Az Egységes Oroszország öt évvel ezelőtt több mint 54%-ot szerzett, ez
vélhetően nehezen lesz tartható, egyes tényezők azonban a Kreml kezére játszhatnak.
Ha sikerül megfékezni a járványt és az élet elkezd visszatérni a normális kerékvágásba
az pozitív hatással lehet, sőt, még a Biden-adminisztráció által vélhetően bevezetendő
újabb szankciók is egyesítő erővel bírhatnak.
A 2021-es év kétségtelenül egyik legfontosabb belpolitikai eseménye Alekszej
Navalnij, ellenzéki politikus visszatérése. Ő a 2020 augusztusi novicsokkal történt
sikertelen merénylet után Németországban részesült kórházi ellátásban. Eközben az
orosz hatóságok szerint megszegte egy 2014-es büntetőügyben rá kirótt feltételes
szabadságvesztés szabályait, ezért visszatérése esetén előre borítékolható volt
letartóztatása. Január 17-i hazatérése során az orosz hatóságok előállították, két nappal
ezt követően hozta nyilvánosságra korrupció-ellenes alapítványa a Palota Putyinnak
(Дворец для Путина) című, korábban nem tapasztalt népszerűségű videót, ami az
orosz elnök korruptságáról szól. Vannak arra utaló jelek, hogy a videó megjelenése az
elit belső köreinek megosztottságát is mutatja, és Navalnij azt komoly anyagi
segítséggel készítette el. Ez nem jelenti azt, hogy az ellenzéki vezető ne rendelkezne
önálló saját agendával, de a Putyin ellenes egyéb sajtóhírekkel, kiszivárogtatásokkal is
számolva egy Navalnijon túlmutató minta rajzolódik ki. A belharc feltételezett kiváltó
oka a Kreml által végrehajtott személycserék sorozata és az ebből fakadó
érdeksérelem. Bár a fentieket megerősíteni nem lehet, az igen valószínű, hogy a
konfliktusok már legalább egy éve felerősödtek az elit két nagy csoportja, a Kreml által
az utóbbi időben pozícióba helyezett technokraták és a régi gárda között.198 A videó
nyilvánosságra hozását követő, január 24-i tüntetések során országszerte
rekordszámú, több, mint 3800 főt vettek őrizetbe. Navalnij felhívása szerint további
megmozdulások várhatók az év hátralévő részében, bár ezek méretei egyelőre
megjósolhatatlanok.
A Kreml érezhetően már korábban készült a tiltakozáshullámra: orosz tartalmak
cenzúrázásáért blokkolhatóvá váltak a legnagyobb nyugati internetes platformok199,
súlyosabban büntetik az internetes rágalmazást200 és az utak elbarikádozását is.201
Eközben felállították az Orosz Gárdát, amihez 2020 szeptemberében a nem részletezett
„katonai-politikai” feladatköröket rendeltek.202 Valószínűsíteni lehet, hogy okulva
Belarusz példájából a Kreml komolyan készült a választásokat kísérő ellenzéki
Рейтинг политических партий https://wciom.ru/ratings/reiting-politicheskikh-partii/
https://carnegie.ru/commentary/81037
199 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300002
200 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300058
201 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300042
202 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210024
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tüntetésekre, aminek kezelésére kívánja bevetni a gárdát. A 2011-2013-as
tüntetéshullám emléke, a tavalyi habarovszki demonstráció méretei és a minszki
események példája aggodalomra adhat okot a hatalomnak, amit Navalnij hazatérése
és videója tovább fokoz. A hatalom eddigi válasza az erő alkalmazása volt, amit
korlátozhat, hogy lépéseit a korábbiaknál nagyobb mértékben tudja figyelemmel
kísérni és közvetíteni már a társadalom is, amivel szemben mérsékelten képes felvenni
a versenyt az állami médiával. Az ellenzéki politikust egyelőre sikerült félreállítani és
letöltendőre változtatták a korábban 2 év és 6,5 hónapos büntetést az ún. „YvesRocher-ügyben”. Így azonban a 2024-es elnökválasztás előtt szabadulhat. Hazaárulás
vádjával azonban akár tíz évre is elzárhatják.
Az ellenzéki vezető által hangoztatott „okos szavazás” – ami segíti a választót, hogy
körzetében melyik ellenzéki párt jelöltjére érdemes szavazni a hatalom gyengítése
érdekében – várhatóan konfliktust teremt az eliten belül, illetve felerősíti a vidéki
régiók és a Kreml közötti ellentéteket. Az őszi Duma választásokba történő esetlegesen
kirívóan nagymértékű állami beavatkozás hatását a tüntetésekre egyelőre nehéz
megjósolni, elsősorban a fent említett tényezők képlékenysége miatt.
Hosszabb távon sokkal fontosabb kérdés, hogy az idei választások, illetve
eredményeinek kezelése milyen hatással lesz a 2024-es elnökválasztásra. „Túlnyerés”,
nyilvánvaló választási csalások esetén tovább romolhat a rendszerbe vetett bizalom,
és romolhatnak Vlagyimir Putyin esélyei a hatalom irányított átadására, melyet
vélhetően még a 2020-as években, akár már 2024-ben meg fog kísérelni.
Kül- és biztonságpolitika
Az Egyesült Államok elnökválasztásának eredménye rossz hír Oroszország számára,
nagyon valószínű a konfliktusok kiéleződése. Moszkva úgy érzi, hogy Washington
három évtizede folyamatosan próbálja visszaszorítani, még alapvető érdekeit sem
veszi figyelembe. A két ország között 2008-ban, Ukrajna és Georgia esetleges NATO
tagsága miatt megtört kapcsolatrendszer 2014-es mélypontja után Donald Trump
elnökségének négy éve viszonylagos rendeződést hozott – ha csak a legmagasabb
szinten is. Orosz kormányzati vélemény szerint a kapcsolatok rendezését Trump alatt
az amerikai mélyállam nem tette lehetővé, és most az amerikaiak miatt fog romlani a
viszony. Ugyanakkor látható, hogy a Kremlben már nem foglalkoznak a nyugati
országok véleményével, ami sokkal több rizikó felvállalását is valószínűsíti.203 Az
orosz kockázat vállalási hajlandóságot mutatja a rendkívül agresszív kiberhadviselés.
Ugyanakkor a Kreml alapvetően racionális, tisztában van az erőviszonyokkal és
közvetlen katonai kihívást az USA vagy a NATO ellen nem intézne.

Russia in 2021: Looming Elections Dominate the Domestic Scene
https://www.themoscowtimes.com/2021/01/05/russia-in-2021-looming-elections-dominate-the-domesticscene-a72391
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Alekszej Navalnij hazatérése és letartóztatása, valamint a tüntetések kezelése együtt
járt a nyugati vezetők elítélő nyilatkozataival, közöttük Washingtonéval is. Moszkva
nyugati kapcsolatait 2021-ben nagy mértékben fogja befolyásolni az ellenzéki
megmozdulásokra adott reakciója. Valószínűsíthető, hogy a szankciós politikáját, de
akár az Északi Áramlat II. gázvezeték üzembe helyezését is ezen tényezők
rendezéséhez fogja kötni a Nyugat. A Kremlben kézenfekvő lehet a Navalnij mint
„nyugati ügynök” narratívát hangoztatni.
2020-ban megnőtt a kihívások száma a Moszkva számára elsődleges FÁK térségben és
szintén nőtt a katonai erő szerepe a nemzetközi konfliktusok megoldásában, azonban
a gazdasági válság nem teszi lehetővé a védelmi kiadások növelését. A szeptemberi
tervek szerint a védelmi büdzsé a 2021-2023-as időszakban évi 3,1-3,2 billió rubelt fog
kitenni204, melyet növekvő arányban nem a fejlesztésekre, hanem a fenntartásra fogják
fordítani. 2014-ben volt utoljára ilyen alacsony a honvédelmi költségvetés.205
Legfontosabb projekt a fekete-tengeri flotta fejlesztése lesz.206 November 13-án Putyin
aláírta a 2021–2025 közötti védelmi tervet207, amiről – mivel szigorúan titkos – csupán
feltételezésekkel lehet élni. Oroszország az Egyesült Államokat és a NATO-t tartja a
legnagyobb katonai fenyegetésnek – ezt mutatja az orosz szárazföldi erők
elhelyezkedése. Az elmúlt évek költséges szíriai, kelet-ukrajnai eseményeit követően,
és tekintve, hogy a védelmi kiadások is csökkennek, nehezen elképzelhető, hogy a már
meglévő konfliktusokat kiszélesítené, vagy újakat kezdene Moszkva, bár feltűnő az
orosz aktivitás egyes afrikai konfliktuszónákban.
Az azeri-örmény konfliktus Moszkva szövetségesének vereségével zárult, de mivel a
kapcsolatok nem voltak jók a jereváni vezetéssel, ez nem jelent jelentős arcvesztést
Oroszország számára. Sőt, a háború olyan tűzszüneti megállapodással zárult, aminek
következtében orosz békefenntartók jelennek meg Hegyi-Karabahban. Ez önmagában
könnyű siker Moszkvának, hiszen megkerülhetetlen szereplőjévé válik a két ország
konfliktusának. Ugyanakkor Törökország – egy NATO tagállam – az Örményország
által biztosított korridoron át összeköttetésbe kerül a Kaszpi-tengerrel. A
Kaukázusban a Kreml számára aggasztók lehetnek Ankara törekvései és képességei.
Ilyen szempontból tehát negatív olvasatban is értelmezhető az eredmény.
Idén is megrendezésre kerül a Zapad 2021, azaz Nyugat 2021 nevű hadgyakorlat
Belaruszban. Ennek során, ahogy Putyin is hangsúlyozta, a mesterséges intelligencia,
pilóta nélküli repülőgépek és automatizált vezérlőrendszerek alkalmazásának
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széleskörű elsajátítására van szükség.208 A drónok azért kaphatnak kiemelt szerepet,
mert az azeri-örmény konfliktus során kiderült, milyen hatékonyak ezek a
fegyverrendszerek. A Zapadon kívül még további kilenc hadgyakorlatra kerül sor
idén (ebből kettő nem orosz területen) melyeken külföldi erők is részt vesznek.209 Az
AMAN-2021 tengeri hadgyakorlat keretében tíz év után először NATO országokkal
közösen cserélnek tapasztalatot Pakisztán partjainál februárban.210
Trendek és forgatókönyvek
Moszkva katonai erejének egyetlen a nyugati világgal paritásban lévő része a nukleáris
csapásmérő erő. A nukleáris erők képességeinek fejlesztése hosszabb távon prioritás
marad, amire a megfelelő forrásokat meg fogják teremteni. A NATO-ban megindult
jelentős konvencionális haderőfejlesztés miatt az orosz hátrány ezen a területen nőni
fog, mind mennyiségi, mind minőségi téren, ugyanis Moszkva nem képes a
fegyverkezési verseny fenntartására. Amíg az USA szerepet vállal Európa
védelmében, addig Oroszország bizonyosan nem képes sikeresen fellépni a NATOval szemben hagyományos módokon.
Oroszország nyugaton alapvetően védekező hadműveletre készül, de Ukrajna
esetében megvannak a tervei a Dnyeper vonal és Odessza elfoglalására – azaz a Krím
vízellátásának, illetve a Dnyesztermellék szárazföldi kapcsolatának megteremtésére.
A tervet azonban vélhetően csak akkor hajtanák végre, ha Ukrajna jelentős nyugati
katonai segítséget kapna, amely a Donbaszban kialakult status quot veszélyeztetné. A
másik forgatókönyv – amely akár orosz katonai fellépést is magával vonhat – a
Moldovai Köztársaság státuszában történő változás esetén valósulhatna meg. Jelen
pillanatban rendkívül csekély az esélye, hogy a fenti két forgatókönyv bármelyike
bekövetkezik 2021-ben, de a két ország az orosz figyelem középpontjában marad.
Az orosz gazdaság lehetőségei hosszabb távon vegyesek. Oroszország a vártnál sokkal
jobban reagált a nyugati szankciókra, viszont az orosz népesség, elsősorban a
középosztály kétségtelenül nagyon rosszul járt 2014 után. A rubel összeomlása, a
megugró árak megszakították az elindult polgárosodást és a nyugati értékekre
leginkább fogékony réteg életét nehezítették meg igazán. Az orosz gazdasági
növekedést ugyanakkor az EU-USA intézkedések kizárólag 2014-2015-ben érintették
komolyan: „a növekedés ugyan az alacsonyabb külföldi működő tőke beáramlás miatt
jóval lassabb lett, de stabilabb szerkezetű.”211 2016-tól az adaptáció inkább előnyöket,
От «Кавказа» на «Запад»: главные военные учения 2021 года
https://www.gazeta.ru/army/2020/12/29/13420538.shtml
209 Ilyen missziók például az "Elpusztíthatatlan Testvériség-2021", "Határ-2021", "Békés Misszió-2021", "Barátság2021", "Indra-2021" gyakorlatok, Laros-2021 és Selenga-2021 Нерушимое братство-2021, Рубеж-2021, Мирная
миссия-2021, Дружба-2021, Индра-2021, Ларос-2021, Селенга-2021 – uo.
210 Корабли Черноморского флота примут участие в международном учении «АМАН-2021» в акватории
пакистанского порта Карачи https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12329439@egNews
211 Henry Foy: Russia: adapting to sanctions leaves economy in robust health, Financial Times, January 30 2020,
https://www.ft.com/content/a9b982e6-169a-11ea-b869-0971bffac109
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mint hátrányokat hozott Oroszország számára, az orosz élelmiszeripar gyakorlatilag
önellátóvá vált, és más szektorok is fejlődésnek indultak. Oroszország létrehozott és
feltöltött egy 124 milliárd dolláros szuverén befektetési alapot és valutatartalékait 542
milliárd dollárra növelte. Az államadósságot sikerült 15% körül tartani, az infláció
kezelhető mértékű maradt, 2020-ra 3,1%-ra csökkent. A vállalatok adósságállománya
a 2014-es 713 milliárd dollárról 2019-re 455 milliárd dollárra csökkent – miközben a
nyugati cégek a pénzbőség idején hatalmas adósságot halmoztak fel.212 Ugyanakkor a
kőolaj ára továbbra is meghatározó az orosz gazdaság szempontjából és a
világgazdasági folyamatok arra engednek következtetni, hogy elmúlt az
olajfogyasztás csúcsszakasza, ami hosszú távon fenntarthatatlanná teszi a jelenlegi
orosz gazdasági modellt. Ilyen tekintetben a 2021-es év a korábbiaknál sokkal több és
súlyosabb kihívások megoldásának terhét rója a Kreml vállára.
A legkomolyabb probléma középtávon a demográfiai válság. Oroszország a Krím
elcsatolásával ugyan 146 millióra növelte a népességét, de ez kevesebb, mint fele az
USA-énak, tizede Kínáénak, és a kormányzati intézkedések csak lassítani tudják
csökkenését, mivel a kilencvenes évek kis létszámú generációi kerültek az elmúlt
évtizedben szülőképes korba. 2050-re az orosz népesség várhatóan 135 millióra
csökken.213
A fenti trendek miatt Oroszország kockázatvállaló hajlandósága rövid távon nőhet,
hosszabb távon azonban elkerülhetetlenül csökkenni fog. A következő évben, években
mind a belpolitikai, mind a külpolitikai folyamatok kiemelt orosz aktivitást
hozhatnak.

212Andrew

E. Kramer: Thanks to Sanctions, Russia Is Cushioned From Virus’s Economic Shocks, March 20, 2020
The New York Times, https://www.nytimes.com/2020/03/20/world/europe/russia-coronavirus-covid-19.html
213 https://www.populationpyramid.net/russian-federation/2050/
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Kína
Szerző: Dr. Horváth Csaba Barnabás, MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 1,400,050,000 fő (2019)
Népszaporulat: +0,34, +4,670,000 fő (2019)
Etnikai megoszlás: han-kínai 91,51%, 0,5-1% között: csuang, huj, mandzsu, ujgur,
miao, ji, tucsia, tibeti, és mongol
GDP (PPP): 24,200 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 17,206 dollár
Gazdasági növekedés: +2,3%
Választások: hongkongi választások 2021 szeptemberében
2020 főbb eseményei Kínában
2020 legfőbb olyan eseményei, amelyek egyúttal várhatóan Kína és térsége 2021-es
kilátásait is meghatározzák a következők: (1.) a koronavírus világjárvány, amely, noha
Kínából indult ki, ott is lett leghamarább felszámolva, így úgy tűnik, végül
versenyelőnnyé vált az ország számára, (2.) a kínai-amerikai kereskedelmi háború,
amely a korábbi évekre jellemző, a két nagyhatalom gazdasági interedependenciáján
alapuló kölcsönös prosperitást fenyegeti, (3.) a Kínát, Japánt, Dél-Koreát, egész
Délkelet-Ázsiát,
valamint
Ausztráliát
és
Új-Zélandot
magába
foglaló
szabadkereskedelmi övezet létrehozása, mely ebben a minőségben a legnagyobb a
világon. (4.) Hongkong egyre éleződő kérdése. (5.) A kínai-indiai konfliktus rég nem
látott fellángolása, mely ugyan ismét befagyni látszik, de bármikor kiéleződhet. (6.) Az
amerikai-kínai súrlódások állandósulása a Kelet- és Dél-kínai-tengereken.
Míg a 2020-as koronavírus-járvány a világ szinte összes országa számára komoly
károkat okozott, Kína helyzetét meglepő módon stabilizálta. A járványt megelőző
utolsó békeév, 2019 sok szempontból viszontagságos év volt a pekingi vezetés
számára. A 6%-os214 gazdasági növekedés a leggyengébb volt a megelőző 30 év
történetében,215 ami azért is baljós lehetetett a kínai kormány számára, mert az 1978-as
reformok óta a rendszer fő legitimációját az életszínvonal folyamatos emelkedése
jelentette, és ennek kapcsán széles körű konszenzus volt, hogy a pekingi vezetés nem
engedheti meg magának, hogy a gazdasági növekedés tartósan 7% alá lassuljon,
márpedig a 2019-ben éves távlatban ez történt. Hogy a gazdasági lassulással

214
215

https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://fortune.com/2020/01/17/china-gdp-growth-2019-weakest-30-years-trade-war/
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összefüggésben-e vagy sem, az nem világos, de 2019 utolsó és 2020 első hónapjait a
kínai vezetés számára politikailag kellemetlen események is tarkították. Novemberben
valaki 403 oldalnyi kompromittáló dokumentumot szivárogtatott ki a New York
Times-nak a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Régióban zajló eseményekről, miközben
ugyancsak ebben a hónapban egy magasrangú kínai kém (vagy legalábbis magát
annak valló személy) disszidált Ausztráliába, Peking Tajvannal és Hongkonggal
kapcsolatos politikájáról teregetve ki (állítólagos) részleteket. A 2019-es év tehát
aggodalomra okot adó körülmények közt zárult a kínai vezetés számára. Noha 2020
elején a koronavírus-járvány Kínából indult ki és a kínai gazdaság is megszenvedte a
pandémiát, az ország mind járványkezelésben, mind pedig a gazdasági hatások
tekintetében sikeresebbnek bizonyult, mint a világ szinte bármely más országa.
Ami a járványkezelést illeti, úgy tűnik, a kínai hatóságok által a járvány gócpontjaiban
alkalmazott drákói szigor (amelynek nyomába sem értek az európai kijárási
korlátozások) meghozta gyümölcsét: a dolgok 2021. január 25-i állása szerint a
világjárvány egymillió lakosra eső halálos áldozatainak száma Kínában mindössze
három volt. Bár ez nyilvánvalóan nem tükrözi a teljes valóságot, ez a szám az Egyesült
Államok, valamint Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország esetében elérte az
ezret. Kimondható, hogy Kína bizonyosan nem teljesített rosszabbul, mint Japán, és
Dél-Korea, azaz a nyugati világot lényegesen felülmúlta védekezésben.
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
Ami a gazdaság helyzetét illeti a Nemzetközi Valutaalap 2021 januári előrejelzése
szerint Kína gyakorlatilag az összes világgazdasági versenytársánál lényegesen kisebb
veszteségekkel vészeli át a koronavírus-járványt, ami ilyen formán jelentős löketet ad
további világgazdasági térnyeréséhez, és ezúton szuperhatalmi ambícióinak
beteljesítéséhez is. Kína előnye az e téren mutatott teljesítményben kifejezetten
látványos, akár a világ legfejlettebb ipari országait tömörítő G7, akár a világ
legfontosabb feltörekvő gazdasági hatalmait tömörítő BRICS csoportbeli
világgazdasági versenytársaival vetjük össze. Már a 2020-as évben is, míg a világ
legtöbb országa recessziót szenvedett el, addig Kína, ha szerényen is, de ebben az
évben is növekedést tudott felmutatni 2,3%-kal, hosszabb távú kilátásai pedig még
jobbak. A Regional Comprehensive Economic Partnership (továbbiakban RCEP) 2020
novemberében alakult meg. Tagjai Kína, Japán, Dél-Korea, mind a tíz ASEAN
tagállam, valamint Ausztrália és Új-Zéland, amely ilyen formán Szibériától az
Antarktiszig, Közép-Ázsiától Óceániáig terjed ki, és magába foglalja a világ
népességének egyharmadát, és a világ GDP-jének 29%-át.216 Formailag tehát a világ
legnagyobb gazdasági tömbje jött létre. A jövőre, és ezen belül már a 2021-es évre is
216https://www.bbc.com/news/world-asia-

54949260#:~:text=The%20Regional%20Comprehensive%20Economic%20Partnership,Pacific%20trade%20pact%20
in%202017 .
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vonatkozó legfőbb kérdés, hogy mennyire lesz képes Kína egyben tartani és esetleg
tovább mélyíteni ezt a gazdasági tömböt.
Itt a fő kihívást az jelenti, hogy a szabadkereskedelmi övezetnek több, Kínával
hagyományosan katonai-politikai rivalizálásban álló regionális középhatalom is tagja.
Paradox módon az elmúlt évtizedekre ezen a téren egyszerre volt jellemző két,
egymással ellentétes trend: egyfelől a nyilvánvaló gazdasági interedependencia,
valamint az ázsiai-csendes-óceáni térség egyöntetű gazdasági felemelkedése, és ezzel
a térség országai között egyre intenzívebbé váló áruforgalom, valamint közlekedési
kapcsolatok hatására Kína, és a vele rivális középhatalmak ismételten hasonló
kezdeményezéseket indítottak valamilyen regionális gazdasági blokk kiépítésére.
Másfelől viszont ezek a kezdeményezések hosszabb távon rendre elbuktak Kína és a
vele rivalizáló középhatalmak stratégiai ellentétein. A fő kérdés tehát, hogy most e két
ellentétes irányú erő, a gazdasági egymásrautaltság és a stratégiai rivalizálás közül
melyik fog erősebbnek bizonyulni.
A kínai rendszer jellegéből adódóan a valódi belpolitikai folyamatokat nehéz előre
jelezni, hiszen szinte minden a színfalak mögött dől el. Hszi Csin-ping, aki 2012.
november 15. óta a Kínai Kommunista Párt és 2013. március 14. óta a Kínai
Népköztársaság elnöke, az ország megkérdőjelezhetetlenül első embere, hatalma jóval
nagyobb, mint elődjéé, Hu Csin-tao-é volt. Egyesek szerint ennyire erős egyszemélyi
vezetés Mao Ce-tung óta nem volt Kínában. Hszi Csin-ping jelentős centralizációt
hajtott végre, és a korrupcióellenes harc keretén belül egyben leszámolt olyan
tényezőkkel, melyek korlátozni tudták volna hatalmát. 2018-óta újraválasztását nem
korlátozza semmilyen alkotmányos megkötés. Mivel a gazdasági helyzetet sikerült
stabilizálni, sőt Kína sok tekintetben példa a világ előtt – amit az állami média
hangsúlyoz is – nem várható komolyabb elégedetlenség az országban. Az, hogy a világ
beleszól Hongkong kérdésébe, még erősítheti is a vezetés pozíciót. Kína történelmi
élménye az európai hatalmak és az Egyesült Államok általi megaláztatás, amelynek
egyik jelképe volt a déli kikötő elvesztése. A brit és amerikai reakciókat most sikeresen
tudják Kína kioktatásaként, és a feléledő kolonializmusként kommunikálni. A 2021.
szeptember 5-re halasztott hongkongi választások, és az azzal kapcsolatos várható
konfliktusok, így aligha okoznak problémát a kínai vezetés számára. Az átlag kínai
polgár számára a gazdasági jólét és a nemzeti büszkeség fontosabb a nyugati típusú
liberális demokráciánál.
Kül- és biztonságpolitika
2021-ben Kína egyszerre néz szembe lokális és globális kül- és biztonságpolitikai
kihívásokkal. A Kínával szemben álló három legjelentősebb ázsiai-csendes-óceáni
hatalomként Indiát, Japánt és Ausztráliát emelhetjük ki. A kínai-japán ellentétek
közismertek, Kína és India ellentéte is sok évtizedes, 1962 óta ismételten zajlottak le
köztük határincidensek, de a 2020-as eseményhez hasonló évtizedek óta nem volt.
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Ausztrália pedig mint angolszász állam, minden Kínával fenntartott gazdasági
kapcsolat ellenére is az USA legszorosabb regionális szövetségese. A három ország az
USA-val közösen tart fenn egy alig burkoltan Kína ellensúlyozását célzó stratégiai
együttműködést, a „Négyoldalú Biztonsági Párbeszédet.”
A regionális integrációs kezdeményezések eddig mind azon buktak el, hogy azok az
országok túl szűk körére korlátozódtak (mint pl. az ASEAN+3, amelyben India és
Ausztrália sem szerepelt) vagy azokban olyannyira nagy volt a kínai túlsúly, hogy
Japán, valamint kisebb mértékben Dél-Korea és egyes délkelet-ázsiai államok is végül
visszariadtak ezek elmélyítésétől. Ugyanakkor azok a szervezetek, amelyekbe a kínai
túlsúly ellensúlyozására más nagyhatalmakat is bevontak, olyannyira túlterjeszkedtek
és felhígultak, hogy már nem maradt bennük egy regionális gazdasági blokk
létrehozáshoz szükséges koherencia (mint pl. az EAS esetében, amelynek nem csak
India és Ausztrália, de az USA és Oroszország is tagjai lettek.)217
Kína legerősebb regionális vetélytársa – a már nem is középhatalomnak, hanem
nagyhatalomnak tekinthető – India ezúttal eleve részt sem vesz a RCEP-ben, így még
ha az el is tudna mélyülni, India akkor is továbbra is Kína fő ázsiai ellensúlyaként
funkcionálna. Az együttműködésben résztvevő, Kínával ilyen vagy olyan
szempontból riválisnak tekinthető két legjelentősebb középhatalom tehát Japán és
Ausztrália. A fő kérdés így 2021-re nézve az, hogy a kínai-japán, és kínai-ausztrál
kapcsolatok enyhülnek-e annyit, ami lehetővé teszi a RCEP valódi regionális blokká
mélyítését, vagy a RCEP megmarad egy laza struktúrájú ázsiai WTO szintjén.
Japán és Kína rivalizálása közismerten hosszú időre nyúlik vissza, és ennek a
vetékedésnek az elmúlt néhány évben új lendületet adott, hogy a két országban
egyidejűleg került hatalomra olyan vezetés, amely saját országa érdekeinek
határozottabb külső képviseletét tűzte ki célul: Hszi Csin-ping 2012 óta tartó elnöksége
Kínában, valamint Abe Sinzó 2012–2020 közötti miniszterelnöksége Japánban mindkét
országban ilyen jellegű külpolitikai fordulatot jelentett. Kína felgyorsította flottaépítési
programját, „mag érdekei” közé emelte a dél-kínai tenger szigeteinek kérdését,
elindította az „Egy Út, Egy Övezet” programot, és jelentős mértékben csökkentette
Hongkong autonómiáját. Másik oldalon Japán minden korábbinál jelentősebb
fegyverkezésbe kezdett, az USA árnyékában való passzív meghúzódás helyett, amely
évtizedekig külpolitikája vezérelve volt, aktív külpolitikába kezdett Ázsia-szerte. Kína
ellensúlyozására elmélyítette kapcsolatait az USA vezette szövetségi rendszerrel, részt
vállalva az amerikai-indiai-japán-ausztrál négyoldalú együttműködés újraindításában
is. A kínai-japán kapcsolatok leglátványosabb ütközőpontjává a vitatott Szenkakuszigetek váltak, ahol még inkább fokozta a feszültséget, hogy Japán újsütetű regionális
aktivizmusa keretében 2013-ban kiegyezett Tajvannal a szigetek körüli vizek halászati
Terada, T. (2011). The United States and East Asian Regionalism: Inclusion-Exclusion Logic and the Role of
Japan. Waseda University Global COE Program, Global Institute for Asian Regional Integration."
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jogáról, ezzel indirekt módon a tajvani kérdésbe is a korábbiaknál jobban folyt bele. A
két ország közötti stratégiai versengés a 2020-as évben sem látszott érdemben
enyhülni, így várhatóan ez a közeljövőben is fennmarad.
Japán mellett a másik legkritikusabb ország ilyen téren Ausztrália, amely tagja az USA
vezette katonai szövetségi rendszerek legbelső, privilegizált körének, az angolszász
ötöknek (Ausztrália, Kanada, Nagy-Britannia, Új-Zéland, USA). Az öt országot
számos olyan hírszerzési, katonai, és hadiipari megállapodás (UKUSA, ABCANZ,
ASIC, AUSCANNZUKUS, TTCP) kapcsol egymáshoz, amelyekben az USA más
szövetségeseinek nem biztosít részvételt. Emiatt pedig indokolt az ausztrál-kínai és az
amerikai-kínai kereskedelmi háborút közösen tárgyalni.
Ausztráliának az angolszász ötök szövetségében való részvételének fenntartását meg
is könnyíti, hogy stratégiai értelemben szigetország, az óceánokon pedig továbbra is
az USA van fölényben Kínával szemben. Ez az előny a jelek szerint a belátható jövőben
még akkor is fennmarad, ha ebben az évtizedben a GDP, majd jóval később a katonai
kiadások összessége, és szárazföldi erők terén Kína veszi át a vezetést. Kína
flottaépítési programja jelenleg csak hat repülőgéphordozó rendszerbe állításával
számol az évtized végéig,218 ami fele az USA-állományának – nem is beszélve a jelentős
minőségbeli különbségekről. Ez nem is csoda, hiszen amíg Oroszország, India,
valamint Közép-Ázsia szomszédságában Kína nem engedheti meg magának, hogy ne
tartson fenn hatalmas szárazföldi hadsereget, és azt ne kezelje prioritásként, addig az
óceánok védelmében az USA világgazdasági súlyának csökkenését ellentételezheti
azzal, hogy szárazföldi erőit leépítve spórol. Az így megtakarított erőforrásokból
viszont a tengereken továbbra is fenntartja elsőségét valahogy úgy, ahogyan NagyBritannia tette a 18-19. század folyamán.
A kínai-ausztrál kereskedelmi háború 2020 tavaszán bontakozott ki. Ausztrália egy, az
ausztrál cégek külföldi felvásárlását korlátozó törvényt hozott, majd sürgette Kína
felelősségének vizsgálását a koronavírus-járvány kirobbanása kapcsán. Kína erre
előbb az ausztrál élelmiszerekre, majd az ausztrál szénre is kivetett büntetővámokkal
reagált, amely súlyosan érintette a déli kontinens gazdaságát. A nagy kérdés tehát,
hogy meddig fajulhat tovább kínai-ausztrál kereskedelmi háború. Itt Kínát
visszafogottságra intheti, hogy ebben a konfliktusban Ausztrália valójában sokkal
komolyabb károkat tudna okozni Kínának, mint fordítva. Csak épp míg Kína részéről
szemmel láthatólag megvan a politikai akarat és megfelelő gazdasági tartalékok az
Ausztráliát fájdalmasan érintő lépések meghozatalára, addig a 25 milliós Ausztrália
részéről e két feltétel egyike sem áll fenn. Egyelőre legalábbis inkább érdemi válasz
nélkül hagyja Canberra a gazdasági szankciókat, mintsem, hogy maga is további
súlyos károkat szenvedjen a kereskedelmi háború elmélyítésével. Kína Achilles-sarkát
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a kérdésben a nehézipara fenntartásához szükséges vasérc jelenti: A sűrűn lakott és
erősen iparosodott, azonban népességének és gazdaságának méretéhez képest
nyersanyagokban viszonylag szegény Kína vasércfelhasználásának 80%-át importból
fedezi,219 vasércimportjának pedig 2019-ben nem kevesebb, mint 62%-a érkezett
Ausztráliából,220 ami azt jelenti, hogy a teljes kínai gazdaság által évente felhasznált
vasérc nagyjából fele érkezik Ausztráliából. Vagyis, ha az ellenségeskedés addig
fajulna, hogy Ausztrália vasércembargót léptet életbe Kínával szemben, akkor – noha
ezzel maga is súlyos gazdasági károkat szenvedne el az exportbevételektől való
eleséssel – gyakorlatilag a teljes kínai nehézipart le tudná állítani. Az persze
valószínűtlen, hogy Ausztrália egymagában efféle drasztikus lépésre szánná el magát,
a kérdés azonban a kínai-amerikai szuperhatalmi vetélkedés kontextusában lehet
érdekes, és itt jön képbe az amerikai-kínai kereskedelmi háború.
A Trump elnök által megindított, 2018 óta zajló amerikai-kínai kereskedelmi háború
egyelőre mindkét félnek csak mérsékelt gazdasági károkat okozott, és ebben az
összképben az 2020-as év sem jelentett kivételt. Azonban Kína számára az jelenthet
valós veszélyt, ha az amerikai-kínai és az ausztrál-kínai kereskedelmi háborúk
összekapcsolódnak, és ilyen formában fokozódnak. Ausztrália bár rendkívül fejlett,
nagy területű, és stratégiailag rendkívül fontos helyen elhelyezkedő ország, de 25
milliós, Romániáénál alig nagyobb népességével, és 1300 milliárd dollár körüli,
Spanyolországéhoz hasonló volumenű GDP-jével, valójában sok szempontból kis
országként funkcionál a nemzetközi térben. Vagyis, ha az USA és Kína ellentéte tovább
éleződik, és az angolszász ötök keretében az amerikai és kínai vezetés összekapcsolja
az amerikai-kínai és az ausztrál-kínai kereskedelmi háborút, akkor Washington akár
még nyomást is gyakorolhat Ausztráliára egy Kínával szembeni vasércembargó
életbeléptetésére. Ebben az esetben Washington gazdasági segítségnyújtással
„könnyen” kompenzálhatja Canberra veszteségeit (mindössze egy Spanyolország
méretű gazdaság kisegítéséről volna szó), hadiflottájával pedig még az esetleges kínai
katonai retorziókkal szemben is garantálhatja Ausztrália biztonságát. Kína Ausztráliát
csak az óceánokon át tudná megközelíteni, ahol az USA van fölényben. Vagyis bár az
nem valószínű, hogy Ausztrália a kereskedelmi háború keretében önállóan meglépné
egy vasércembargó bevezetését, ugyanakkor az USA rendelkezik azokkal a gazdasági
és katonai eszközökkel, amelyekkel Ausztráliának megadhatja az ehhez szükséges
támogatást, ha a helyzet tovább éleződne. Vagyis Kínának elemi érdeke elkerülni az
ausztrál-amerikai, és a kínai-amerikai kereskedelmi háború további eszkalálódását és
összekapcsolódását egy olyan kereskedelmi háborúvá, ahol az USA és Ausztrália
koordinálja Kínával szembeni büntetőlépéseit. Ez a legrosszabb esetben akár egy
ausztrál vasércembargóba is torkollhat, amely a teljes kínai nehézipart tönkre tenné.
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A 2021-ben beiktatásra került amerikai Biden-adminisztráció jövendő Kínapolitikájára Peking pozitív várakozásokkal tekint.221 Egyelőre azonban nem világos
hogy az új amerikai vezetése mennyire hajlik a kereskedelmi háború befejezésére, és,
hogy a Trump-adminisztrációnál békülékenyebb hangnemet üt-e meg Pekinggel
szemben, vagy éppen ellenkezőleg, az emberi jogi kérdések felvetésévél még
keményebb irányt vesz majd.222 Egy ausztrál vasércembargónál lényegesen szelídebb,
ennyiben valószínűbb, Kína számára fájdalmas lépés lehet az USA részéről a Transzcsendes-óceáni Partnerségbe (CPTPP) való visszatérés. Ez elsősorban (de nem
kizárólag) a csendes-óceáni térség Kínával szemben bizalmatlanabb országokat
tömöríti,223 s eredetileg kifejezetten amerikai vezetéssel jött létre, de a Trumpadminisztráció idején az USA protekcionista megfontolásokból kilépett belőle. A
társulásba való belépéssel az USA Kínával versenyezve – és annak befolyását
csökkentve – kínálhatna fel gazdasági előnyöket az ebben részt vevő ázsiai országok
számára, és lazítva fel a RCEP kohézióját, azonban a hazai közvélemény protekcionista
nyomása következtében erősen kérdéses, hogy megteszi-e ezt a lépést.224
Trendek és forgatókönyvek
A Kína következő évét minden jel szerint meghatározó két legfőbb kérdéskör a Kína
regionális
vezető
pozíciójának
intézményesítésével
kecsegtető
RCAP
szabadkereskedelmi övezet, illetve a 2020-as évet meghatározó koronavírus-járvány
kapcsán azt állapíthatjuk meg, hogy míg a RCAP-ot illetően 2021 várhatóan a
függőben lévő kérdések eldőlésének éve lesz, addig a koronavírus-járvány paradox
módon Kína szuperhatalmi törekvéseinek konszolidálását látszik magával hozni.
Jelenleg még nem dőlt el, hogy a Biden-adminisztráció tervez-e lényegesen enyhíteni
a Trump-adminisztráció Kína-politikáján, vagy éppen fenntartja azt; esetleg az emberi
jogok kérdésének képbe hozásával, és a Transz-csendes-óceáni Partnerségbe való
visszatéréssel még keményít is azon, megpróbálva a kínai gazdasági befolyás
konkurenciájaként fellépni az abban részt vevő ázsiai országokban.
Ami viszont már biztosan látszik, hogy a koronavírus-járvány paradox módon Kína
szuperhatalmi ambícióinak érvényesítéséhez adott hatalmas löketet, hiszen Kína
lényegesen kisebb emberi és gazdasági veszteségekkel vészelte át a járványt, mint
világgazdasági versenytársai, olyannyira, hogy az így szerzett versenyelőnyével
valószínűleg 2028-ra már nominálisan is a világ legnagyobb gazdaságává válik. A
2021-es év tehát Kína világpolitikai szerepét tekintve várhatóan olyan értelemben fog
cezúrát jelenteni, hogy bizonyossággá válik az, ami a pandémia előtt csak sejthető volt,

https://news.yahoo.com/dont-treat-china-strategic-rival-044935221.html
https://apnews.com/article/joe-biden-donald-trump-technology-beijing-global-trade22f525e41676d4e6abf96f3ca9255d15
223 Tagjai: Ausztrália, Brunei, Chile, Japán, Kanada, Malajzia, Mexikó, Peru, Szingapúr, Új-Zéland és Vietnam.
224 https://www.cnbc.com/2021/01/20/biden-administrations-approach-to-china-and-east-asia.html
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és amellyel kapcsolatban az ország gazdasági növekedésének 2019-es lassulása még
ébreszthetett kételyeket. 2021 tehát ilyen szempontból Kína szuperhatalmi szerepének
nyitányát is jelentheti, feladva a leckét a világ többi hatalma számára, hogy hogyan
reagáljanak erre a helyzetre. Ahogy láthattuk, ezt a folyamatot az USA már csak olyan
lépésekkel állíthatná meg, amelyek nagy valószínűséggel az egész világgazdaságot
ismét súlyos válságba sodornák.
2021-ben a „forrópontok” várhatóan ugyanazok maradnak, mint amelyek 2020-ban
voltak: Tajvan kérdése, a területi viták Japánnal, Indiával, továbbá a Dél-kínai tenger
kérdései. A tengeren kiépített mesterséges szigetek révén Kína már olyan stratégiaikatonai támaszpontokhoz jutott, amelyek segítségével könnyen ellenőrizni tudja a
térség kereskedelmi útvonalait. Az USA hajózás szabadságának hangsúlyozására
szolgáló manőverei (FONOP)225 lehetnek egy olyan pont, ahol nagy az eszkalációs
potenciál. Mivel Kína haditengerészeti törekvései hosszú távon a nyugati tengeri
hatalmak katonai dominanciáját is felboríthatják,226 s kihívást jelentenek az Egyesült
Államok külpolitikai és globális stratégiai céljaira, ezért már 2020-ban rendkívül
megszaporodtak az amerikai „behatolások” a kínaiak által magukénak tartott tengeri
területekre. Ha előre nem látható módon akár egy teljesen véletlen esemény, baleset
történik egy ilyen misszió során, az akár közvetlen katonai összeütközéshez is
vezethet Kína és az USA között.
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Törökország
Szerző: Dr. Surjányi Dávid, nemzetközi jogász, Közel-Kelet-kutató
Adatok (2020):
Lakosság: 82,5 millió fő
Népszaporulat: + 0,55%, + 459,365 fő
Etnikai megoszlás: török 70-75%, kurd 19%, egyéb 7-12% (2016-os becsült érték)
GDP (PPP): 2,382 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 28,294 dollár
Gazdasági növekedés: -4 % körül (becsült érték)
2020 főbb eseményei Törökországban
Január 5-én Törökország „katonai megfigyelőket” és Aszad-ellenes szír katonákat
küldött Líbiába, Fájez esz-Szarrádzsnak (Nemzeti Megállapodás Kormánya)
támogatására.227 Február végén Idlibből, Szíria észak-nyugati tartományából
légicsapások érték a török területeket, amiért Erdogan elindította és sikerre vitte a
Szíria elleni Tavaszi Pajzs hadműveletet.228 Az akciónak a március 5-én kötött orosztörök tűzszüneti egyezmény vetett végett.229 Márciusban Erdogan az országhatár
megnyitásával és a menekültek Európába engedésével próbálta elérni, hogy az EU
teljesítse a balkáni folyósó lezárásáról szóló megállapodásban foglalt pénzügyi
vállalásait.230 Júliusban az EU meg is szavazott egy 485 millió eurós segélycsomagot a
törökországi menekültválság enyhítésére.231 Július 1-én a török, iráni és orosz vezetők
online találkozót tartottak a szíriai helyzetről.232 A nyár során Erdogan több
diplomáciai gesztust tett a Hamasz terrorszervezet felé.233 Júliusban az isztambuli
Hagia Sophiát az elnök újból mecsetnek nyilvánította.234 Augusztusban a Feketetengerben felfedezték az eddigi legnagyobb ottani földgázlelőhelyet, majd októberben
további forrásokra bukkantak. Októberben a török líra történelmi mélységekbe
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zuhant.235 Novemberben Törökország és Líbia tengerjogba ütköző tengeri
egyezménye tovább növelte a feszültséget a Földközi-tenger keleti medencéjében.
Emmanuel Marcon francia elnök szekuláris és iszlamizmus-ellenes politizálása heves
indulatot váltott ki a török elnökből, amiért a francia kormány visszahívta
törökországi nagykövetét.236 A koronavírus járvány március 11-én ütötte föl a fejét az
országban, ahol világszinten a 9. legtöbb ember fertőződött meg, és eleddig legalább
27 ezren meghaltak.237
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A koronavírus járvány súlyosan megtépázta a török gazdaságot. A tavalyi gazdasági
zuhanást 3,8-4% körül becsülik.238 A lezárások által érzékenyen érintett szektorok
drasztikus munkanélküliség növekedést eredményeztek. A Világbank szerint pedig
akár 1,2 millióval is növekedhet a szegény lakosság,239 ezért Recep Tayyip Erdogan
2021-et a reform éveként hirdette meg.240 Az elnök elsősorban a külföldi nyersanyagtól
való függőséget kívánja csökkenteni. Ciprus kizárólagos gazdasági zónájának
megsértésével is részben a nyersanyagokhoz jutás a cél, amely konfliktus a 2021-es
évben is releváns lesz.241 A Fekete-tengerben megtalált rekordmennyiségű földgáz
kitermelése 2023-tól várható.242 Elemzők szerint a török gazdaság növekedést fog
tapasztalni a következő években, akár évi 4%-os szinten.243 Bár a migránsok
elszállásolása óriási teher a török gazdaság számára, egyre több segítséget is kap
ehhez.244
Erdogan a 2016-os puccskísérletet követően azonnal átfogó kohéziós programba
fogott, amely során az országegyesítés egyik legfőbb eszközét az ellenzék
ellehetetlenítésében,245 illetve a hatalom centralizálásában találta meg,246 s a
parlamentáris rendszert 2018-ra elnöki rendszerré alakította át.247 Az Erdogan vezette
Igazság és Fejlődés Párt (AKP) óriási hatalomra tett szert, bár a 2019-es helyi
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239 U.o.
240 https://www.aa.com.tr/en/turkey/erdogan-2021-to-be-year-of-reforms-for-turkey/2089556
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választások árnyalták ezt a képet (az isztanbuli régiót is elvesztették).248 A 2021-es évre
az Erdogan által belengetett demokratikus reformok autentikussága kérdéses,249 az
egyre erősödő ellenzéket az Egyesült Államok is támogatja,250 de ennek elsősorban
geopolitikai okai vannak.
Kül- és biztonságpolitika
Egyes vélemények szerint a Nyugat számára Erdogan tevékenysége a Közel-Keleten
komoly kockázatforrás.251 A török elnök Muzulmán Testvériséggel való nyílt
barátsága már csak azért sem elhanyagolható, mert az Iszlám Állam is részben ezen
iszlamista kötelékből nőtte ki magát.252 Bár a nyugati szövetségesek nyomására a
retorikája nem ezt képviseli, politikája viszont kifejezetten sok szálon kötődött a
kalifátushoz, és annak államszintű megerősödését pénzzel, emberállománnyal
segítette.253 Nem véletlen, hogy Ankara semmilyen ellencsapást nem mért a
terrorállamra, továbbá hogy politikája egyre inkább a kemény iszlamizmus jegyeit
hordozza.
Donald Trump elnök még meglepően barátságos hangvételt ütött meg Erdogannal
egyéb régiós érdekekből kiindulva. Kihagyta Törökországot a CAATSA
szankciórendszerből, több korrupciós vizsgálatot leállított és még a szíriai
hadműveleteiket is jóváhagyta.254 Joe Biden viszont másképp viszonyul Ankarához: el
akarja ismerni az örmény népirtást, ellenezi Észak-Ciprus megszállását, erőteljesen
támogatja Görögországot, és kritizálja az iszlamista fordulatot Törökországban.255
Mint NATO-szövetségest, Biden szigorúbb elvárások elé állíthatja Ankarát. Tekintve,
hogy Biden Oroszországot tartja a legfőbb biztonságpolitikai fenyegetésnek, Ankara
és Moszkva komoly katonai (S-400 rakétavédelmi rendszer) és kereskedelmi
együttműködését is rossz szemmel nézi. Ám pontosan emiatt kényszerülhet majd
pragmatikus döntésekre és juthat valamilyen kompromisszumra a török elnökkel,
mivel az ország az orosz fenyegetéssel szemben jelentős ellensúly lehetne.256
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250 https://ahvalnews.com/recep-tayyip-erdogan/biden-blasting-erdogan-interview-sweeps-through-turkishsocial-media
251 https://www.gatestoneinstitute.org/16809/turkey-erdogan-threatens-europe
252https://www.counterextremism.com/content/muslim-brotherhood%E2%80%99s-influence-al-qaeda-isis-andiran
253 https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-isis-relationship/
254 https://www.meforum.org/61765/what-biden-victory-means-for-turkey
255 U.o.
256 https://www.meforum.org/61765/what-biden-victory-means-for-turkey
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Törökországban él a világ legnagyobb menekültpopulációja (több mint 4 millió fő),
jórészük szíriai.257 További gondot okoz a gazdasági migránsok kérdése a helyi és a
proxy háborúskodások nyomán. Az illegális migráció egészen egyedi
biztonságpolitikai válságot idézett elő nemcsak a régióban, hanem azon túl is.
Törökország a balkáni útvonal lezárása kapcsán komoly ellentételezést vár az EU-tól,
amely eddig csak töredékét fizette meg a vállalt összegeknek.258 Ahogy tavaly is csak
a járvány állta útját a törökök által megnyitott határokon való tömeges illegális
átkelésnek, úgy a járvány csillapodásával a nemzetközi szervezetek a migráció
intenzívebbé válását várják.259
A jelenleg patthelyzetet mutató szír polgárháborúban Törökország számára
különösen stratégiai jelentőségű a kurd rodzsavai régió. Az északkelet-szíriai
tartomány ellen a nemzetközi közösség tiltakozása ellenére Erdogan 2019-ben
offenzívát indított a szíriai hadállások megerősítésére, a menekültek
visszatelepítésére,260 a terrorizmussal vádolt elemek kiiktatására és az olajforrások
megszerzésére. Az állandóan váltakozó ütközőzónák ügye a világjárvány kapcsán a
háttérbe szorult, de különösen az orosz és az iráni érdekszférák érintésével akár már
2021-ben újra címlapokra kerülhet a szíriai helyzet. A régióból részben kivonult
Egyesült Államok Biden alatt elsősorban humanitárius szempontból fog beleszólni a
konfliktusba,261 hiszen a menekültek visszatelepülése sok érintett fél érdeke.
Ugyanakkor ezt a Nyugat etnikai tisztogatások nélkül szeretné kivitelezni.262
Trendek és forgatókönyvek
Erdogan politikáját az elmúlt években egyre inkább az imperalista törekvések
feltámasztása, egy neo-ottomán birodalmi utópia263 és a pán-iszlám kalifátus álma
jellemezi.264 Ennek keretében fokozatosan feladják a Kemal Atatürk-féle államiság
szekularizmusát.265 Nagyhatalmi törekvése révén Törökország számos fronton
avatkozik be a nemzetközi folyamatokba. Az európai színtéren elszenvedett kudarcai
után Erdogan újra afrikai és közel-keleti célpontok felé fordul.
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https://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-operational-update-december-2020
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-eu-idUSKBN20T1RH
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021_Western_Turkey_Crisis_Response_Plan_2021.pdf 3.o.
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https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-idUSKBN1YD27R
https://www.arabnews.com/node/1744156/middle-east
262 https://www.newyorker.com/news/q-and-a/americas-ally-in-syria-warns-of-ethnic-cleansing-by-turkey
263 https://www.gatestoneinstitute.org/16731/turkey-return-of-demons
264 https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-erdogan-ottoman-visions/
265 https://www.newyorker.com/news/news-desk/ataturk-versus-erdogan-turkeys-long-struggle,
https://www.aljazeera.com/features/2018/6/3/is-turkish-secularism-under-threat,
https://tcf.org/content/report/turkeys-troubled-experiment-secularism/?session=1
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Az arab-török kapcsolatok már a terhelt történelmi múlt miatt is visszásak,266 de
újabban a Líbiában folytatott török tevékenység kifejezetten az arab világ belső
vetélkedéséből kíván tőkét kovácsolni.267 Erdogan a második líbiai polgárháborúba
kormányellenes szír katonákon keresztül avatkozott be, ezzel is tovább növelve
befolyását a Földközi-tenger régiójában. A Nemzeti Megállapodás Kormányának
támogatásával Halifa Haftár tábornok tobruki kormánya ellen, s az azt támogató
szíriai Bassár el-Aszad ellen folytat aknamunkát. (Haftárt egyébként titokban Izrael és
az Egyesült Államok támogatja.268) Ezzel összefüggésben Törökország a szíriai
polgárháborúban az Aszad-ellenes lázadók oldalára állt.269 Közben viszont
agresszíven kikezdi (ha kell hadihajók fenyegetésével) a tengeri határok egyiptomigörög formációját, ami saját Líbiával kötött megállapodását rúgja föl.270
A tengeri határok különösen fontos erőkarnak bizonyulnak az EU és Izrael
tekintetében is. A Líbiával kötött – bár nem mindig betartott – tengeri
határegyezmény271 értelmében az érdekszférájuk keresztezi a görög-ciprusi-izraeli
érdekeket, egészen pontosan a tervezett EastMed (Kelet-Földközi-tengeri)
gázvezetéket.272 Az ezzel kapcsolatos zsarolás a jövőben is napirenden lesz minden
érintett fél számára, legyen szó Törökország EU csatlakozásáról, vagy akár Izrael egyre
növekvő szerepéről az energiapiacon.
De különösen nagy káoszteremtő erőnek bizonyul a két arab polgárháború támogatása
a migránsválság generálásával, amely szintén alkalmas zsarolóalapnak bizonyult
Erdogan számára az EU-val szemben.273 Akiket Európa felé nem tud irányítani, az
Aszad-rezsim elleni bosszúként visszatelepítené Szíriába; amihez persze az alavita
Aszad-kormányzatnak is lesz egy-két szava – ez utóbbi ugyanis az elmenekült
szunnita lakosságot iráni, iraki és afgán síitákkal pótolná.274 Az Erdogan-rezsim
jelenlegi legfőbb szövetségese Katar és a Hamasz terrorszervezet,275 de a szélsőséges
Muzulmán Testvériség hálózatával is szoros kapcsolatban állnak. A (Testvériséggel

Hiszen bőséges példa akad a török sereg által végrehajtott embertelenségekre, pl.:
https://www.arabnews.com/node/1707976
267 https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-libya-syria-civil-wars/
268 https://www.trtworld.com/africa/how-khalifa-haftar-s-secret-ties-with-israel-fuel-chaos-in-libya-31941
269 https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-libya-syria-civil-wars/
270 https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-erdogan-ottoman-visions/
271https://jcpa.org/video/the-turkish-libyan-maritime-agreement-and-the-struggle-over-the-mediterranean/
272 https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/01/08/turkey-libya-maritime-deal-upsets-mediterraneanenergy-plan/?sh=7e2863386bee
273 https://www.politico.eu/article/beyond-blackmail-at-the-greek-turkish-border-european-commission-josepborrell-asylum-seekers-recep-tayyip-erdogan/; https://middle-east-online.com/en/erdogan-continuesblackmail-eu-refugee-threat.
274 https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-syria-enmity/
275 https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-hamas/u-s-slams-turkeys-erdogan-for-hosting-hamasidUSKBN25L29N, https://www.terrorism-info.org.il/en/turkey-terrorism-sponsoring-state-turkey-allowshamas-conduct-terrorist-activities-territory-including-handling-terrorist-squads-judea-samaria-transfer-fund/
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szembenálló al-Szíszí kormányzat vezette) Egyiptom helyett újabban Törökország lett
a közvetítő a Hamasz és a Fatah fémjelezte palesztin táborok között.276
Erdogan tudatosan avatkozik be palesztin ügyekbe: a „muszlim Jeruzsálem” ügyét
erőteljesen tematizálja.277 A múlt év végén, elsősorban az arab államokkal való
diplomáciai kapcsolatfelvétel nyomán többször felmerült, hogy talán Törökország is
rendezi viszonyát a zsidó állammal. Ez azonban aligha lehetséges, amíg Ankara a
Hamasz aktív támogatója.278 Bár a két ország közötti kereskedelem Erdogan számára
is kívánatos,279 Jeruzsálem elismerése nélkül az 1949-ben létrejött diplomáciai
kapcsolat egyhamar nem fog helyreállni. Bár rendszerint ellenséges feleket
támogatnak a közel-keleti konfliktusok során, Ankara Moszkvával és Teheránnal is
igyekszik együttműködni.280 Ez elidegeníti az Egyesült Államokat és feszültté teszi
majd a két hatalom viszonyát Biden elnöksége alatt. A nyugati országok esetleges
kollektív szankciói Törökországra nézve azonban még Erdogan-ellenzékét is
nyugatellenessé tehetik.281 A növekvő feszültség egyes források szerint még a NATO
jelenlegi formájának jövőjét is kétségbe vonja.282

276https://www.timesofisrael.com/hamas-fatah-delegations-in-istanbul-for-another-attempt-at-reconciliation-

talks/
277 Török elnöki Twitter-profil: https://twitter.com/trpresidency/status/1311670936870023168
278 https://www.gatestoneinstitute.org/16901/turkey-israel-premature-optimism
279 https://www.gatestoneinstitute.org/16951/turkey-israel-antisemitism
280https://tass.com/world/920917 AND https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analystarticles/item/38-the-turkey-triangle-ankara-moscow-tehran.html
281 https://foreignpolicy.com/2020/12/15/it-is-time-to-let-turkey-go/
282https://mwi.usma.edu/nato-crossroads-turkey-becoming-problem-alliance/ AND
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/turkey-not-team-player
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Moldova
Szerzők: Vigóczki Máté György-Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 2,640,438 fő (Transznisztria nélkül), 3,105,638 fő (Transznisztriával)
Népszaporulat: -1,5%, -41,297 fő
Etnikai megoszlás: moldáv 75,1%, román 7%, ukrán 6,6%, gagauz 4,6%, orosz 4,1%
GDP (PPP): 34,9 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 13,253 dollár
Gazdasági növekedés: -4,5%
Választások: parlamenti választások (a dátum nem tisztázott)
2020 legfőbb eseményei Moldovában
Moldovában hivatalosan március 7-én mutatták ki az első koronavírus fertőzést. 2021
január végéig az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 150 ezret, az áldozatoké pedig
a 3300-at.283 Március 16-án a Moldovai Demokrata Párt és a Moldovai Köztársaság
Szocialistáinak Pártja koalíciós megállapodást kötött, ezzel többséget szereztek a
parlamentben, ami a kormány átalakításával járt. Szövetségük azonban nem tartott ki
az elnökválasztásig, a demokraták ugyanis nem támogatták Igor Dodont. Az
országban november 1-én tartották az elnökválasztás első, míg 15-én a második
fordulóját, melyet az Akció és Szolidaritás (PAS) párt jelöltje, Maia Sandu nyert meg
57,7%-kal. Sandu közel egymillió szavazatának bő negyede külföldön élő moldávoktól
érkezett.284 Mivel a kisebbségek nem láttak garanciát arra, hogy a román
állampolgárságát büszkén vállaló, 2019-ben miniszterelnökként első útján
szimbolikusan Bukarestbe, és csak második útján Brüsszelbe látogató Maia Sandu nem
viszi Románia irányába az országot, 90-95%-ban Igor Dodonra szavaztak.285
December folyamán a volt elnököt támogató pártok parlamenti többsége több fontos
törvényt szavazott meg, ezek közül a legfontosabb a hírszerzés felügyeletét az elnöktől
a parlamentre átruházó, illetve az orosz nyelv különleges státuszáról is döntöttek.
Határoztak Gagauzia kibővített jogi státuszáról is, valamint az oroszországi televíziós
csatornák korlátozásait is eltörölték. Az elfogadott törvények visszavonására jelentős
méretű tüntetésekre került sor. December 23-án, az előrehozott választások mielőbbi
lebonyolítására hivatkozva lemondott a miniszterelnöki posztjáról Ion Chicu.

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://mandiner.hu/cikk/20201121_moldova_elnokvalasztas
285 https://mandiner.hu/cikk/20201125_roman_almok_az_europai_maz_mogott
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Moldova gazdasága 2020-ban a legoptimistább becslések szerint is 4,5%-kal
zsugorodott. A tavalyi évet megtetézte a mezőgazdasági szektort sújtó aszály is, ami
több mint 25%-os termelésvisszaesést eredményezett, miközben az államadósság
20,6%-ra nőtt.286
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A Moldova nyugati orientációját, egyben Romániához való közeledését támogató
elnökjelölt győzelme jelentős, de nem teljes belpolitikai fordulat. 2021 elején a
parlamentben a volt elnököt támogató szocialisták többséggel rendelkeznek. Sandu
számára politika prioritást marad az Igor Dodon és a Vlad Plahotnuic oligarcha által
fémjelzett korszak lezárása. Ezt a célt szolgálná az előrehozott választás is, ami
lehetővé tenné, hogy olyan erők kerüljenek többségbe a törvényhozásban is, amelyek
tudják őt támogatni. A parlamentet feloszlatása és új választások kiírásához az alábbi
feltételek egyikének kell teljesülni: vagy a parlament szavazza meg (jelenleg nincs erre
esély), vagy lemond, vagy három hónapon át inaktív a kormány. A választás időpontja
még nem tisztázott és maga a vita is erről politikai küzdelmek eszköze, ami késlelteti
az új elnök által elérni kívánt politikai és gazdasági reformok elindítását. Kérdéses az
is, hogy a két egyre inkább román orientációjú párt, a PAS és a Méltóság és Igazság
(PPDA)287 hány százalékot szerez és kivel kell koalícióra lépnie a többség
megszerzéséért. A kisebb pártok közül az 5%-os választási küszöb átlépésére nagyobb
az esélye van a baloldali és „oroszbarát”288 pártoknak, mint a románpártiaknak.289 2021
január 1-től a kabinet ügyvivői minőségben működik, melynek feje Aureliu Ciocoi
egykori külügyminiszter. A választások után Igor Dodon pártja vélhetően továbbra is
meghatározó szereplő marad a parlamentben.
A Sandu által elindítandó reformfolyamatok a korrupció csökkentését, az
igazságszolgáltatási rendszer fejlesztését, az infrastruktúra javítását, az állami
intézmények hatékonyabb működését és a kis- és középvállalkozások támogatását
tartalmazzák.290 Várhatóan nemcsak a Dodon-t támogató – közöttük a kisebbségi
szavazók –, hanem a bürokrácia fontos szereplői is ellenállást fognak tanúsítani. Ebben
a harcban segítséget kaphat Sandu Washingtontól, ugyanis Plahotnuicot – aki fontos
és terhelő információkkal bír a belpolitika több szereplőjéről–az Egyesült Államok
kiadhatja Moldovának.

286https://balkaninsight.com/2021/01/20/moldova-in-2021-political-and-economic-turbulence-could-worsen-

emigration/
287 https://regtrends.com/en/2018/11/08/unionists-joining-with-maia-sandu-and-andrei-nastase/
288 Az „EU párti” és „oroszbarát” címkék elfedik a valóság egy részét, sokszor nemzeti orientációt (is) takarnak.
289https://balkaninsight.com/2021/01/20/moldova-in-2021-political-and-economic-turbulence-could-worsenemigration/
290https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/postsoviet/chto-prinesut-novye-vlastimoldove/?sphrase_id=71772628
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Oroszország Dodon iránti támogatása és az új elnök megválasztására adott reakciók
visszafogottak voltak. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a Kreml feladná, vagy
módosítaná céljait Moldovával kapcsolatban. Elképzelhető, hogy Moszkva át fogja
gondolni, hogy elegendő-e csupán a korábbi szövetségeseire támaszkodnia az
országban, és megéri-e, hogy a mérleg nyelvét adó kisebb, centrista pártok felé is
nyisson.291
Az ország gazdasága a már 2019 utolsó negyedévében elkezdődött recessziós időszak
után idén várhatóan 4,1%-kal fog bővülni,292 ami nem lesz elegendő a két évvel ezelőtti
szint elérésére, a költségvetés hiánya pedig a GDP 6,5%-a körül alakul.293 2021-ben
különösen fontos szerepet kap az EU és az IMF fejlesztési támogatásai és a
külkereskedelmi partnerek, különösen amíg Sandu pártjának nem lesz többsége a
parlamentben. A tavaly nyáron aláírt, több mint 500 millió dolláros IMF hitel – mely a
járvány okozta válságból való kilábalást és intézményes reformok elindítását szolgálná
– egyelőre a valutaalap vezetőinek jóváhagyására vár.294 Tovább hátráltatja a
fellendülést a gazdasági és az igazságszolgáltatási rendszerben elmaradt reformok,
aminek elindulását lehet valószínűsíteni 2021-re. Arra is számítani lehet, hogy a
politikai harcok és a koronavírus-válság is további akadályokat görget ezen
folyamatok elé.
Kül- és biztonságpolitika
Moldova geopolitikailag két világ között lebeg, önálló ereje viszont minimális.
Oroszország „békefenntartókat” állomásoztat Transznisztriában, és fontos gazdasági
és politikai hídfői vannak az országban. Bírja a szláv (ukrán, orosz, bolgár, illetve a
gagauz kisebbségek szimpátiáját) és ennek az oka nem a propaganda, hanem a
kisebbségek Romániától való valós, a történelmi sérelmeken és a jelenlegi, a
moldovainál jóval restriktívebb román kisebbségi politikán alapuló félelme.
Az orosz csapatok kivonását a román és nyugatbarát pártok évek óta kérik. Sandu is
erre szólította fel Moszkvát, ami egyértelműen kijelöli külpolitikájának irányát. Az
elnökasszony nyugati partnereire, elsősorban Romániára, az EU-ra, az USA-ra de a
hagyományosan fontos partner, Ukrajnára is nagy figyelmet fog szentelni.
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292 https://www.imf.org/en/Countries/MDA
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Kijev különösen kiemelkedő szereplő lehet, hiszen mindkét állam területén befagyott
konfliktusok vannak, melyeket orosz erők támogatnak. Ebben a kérdésben Dodon
politikájához képest 180 fokos fordulat várható 2021-ben. Ukrajna nyomásgyakorlása
fontos a dnyesztermelléki orosz csapatok ellenében.
Az Európa Tanács új cselekvési tervet fogadott el Moldovával kapcsolatban a 20212024-es periódusra. Főbb céljai a törvényhozás, állami intézmények, emberi jogok, a
jogállamiság és demokrácia támogatása. 295 A szöveg kiválóan megmutatja, milyen
csekély mértékben értik Európában Moldova valódi problémáit. Az Európai Unió is
növelte aktivitását, de a nyugati oldalon 2021-ben is az Egyesült Államok és Románia
tevékenysége fog a legtöbbet számítani.
Trendek és forgatókönyvek
Sandu győzelmével nem csak a nyugatos nézetek, hanem a román nacionalista politika
is nagyobb teret kapott Moldovában. Ennek egyik következménye lehet a kisebbségek
növekvő ellenállása, különösen a gagauz autonómia megerősödése, amit a tavaly
elfogadott szabályozás is segíthet. Ugyanakkor rövid távon kevés a valószínűsége
Románia és Moldova egyesülésének, noha a moldáv unionisták körében és
Bukarestben nem kerül le a napirendről ez a terv.
Moldovában a román múlt, az 1812-ig és a két világháború között azonos történelelem,
az nyelv, a szimbólumok és az erősödő gazdasági és kulturális kapcsolatok ellenére a
lakosság többsége, de a politikai elit jelentős része is ragaszkodik a saját államisághoz.
Egy egyesülés esetén Románia legszegényebb régiójává válna a terület, míg a politikai
elit elveszítené hatalmát, illetve a nemzetközi szerepét is. Az ilyen típusú
megfontolásokat azonban gyorsan felülírhatják szervezett vagy akár spontán
események, mint amilyen a 2009-es ún. Twitter forradalom volt. Ebben a moldovai
vezetés román kezet is látott296, vélhetően nem ok nélkül. A lakosság harmada
rendelkezik román állampolgársággal, sok moldovai ott vállal munkát, akiken
keresztül Bukarest növekvő befolyást gyakorol. Különösen nagy az egyesülés
támogatottsága a Romániában tanuló moldáv fiatalok körében.
Oroszország a „nemzetközi közösség” (azaz a Nyugat) akarata ellenére fenntartja erőit
a szakadár területeken. Továbbra sem várható, hogy Moszkva elismerné a
Dnyesztermellék függetlenségét, hanem a jelenlegi status quo fenntartása lesz a célja.
Ezzel tudja ugyanis befolyását megőrizni Moldovában, egyben pedig megakadályozni
Nagy-Románia létrejöttét. A Kreml ugyancsak támogatni tudná a Dnysztermellék
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-adopts-new-action-plan-for-the-republic-ofmoldova
296 https://www.opendemocracy.net/en/moldova-the-twitter-revolution-that-wasn-t/
295
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föderatív egyesítését Moldova többi részével. Mivel ez is akadályozná a románmoldáv egyesülést, ezért a románbarát erők és Bukarest élesen ellenzik az ország ilyen
irányú föderatív átalakítását. A Dnyesztermellék helyzetén Ukrajna erőteljes fellépése
változtathatna radikálisan, de ez csak egy nagyobb orosz-ukrán összeütközés esetén
képzelhető el.
Moldova és a Dnysztermellék alábecsült, de kritikus, sok tekintetben Ukrajnánál és a
Baltikumnál is kritikusabb potenciális ütközőpont a NATO és Oroszország között. A
státuszában történő bármilyen változás emiatt, és az erdélyi magyarság érdekei miatt
is nagyon nagy mértékben érintené a magyar érdekeket.
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5. A magyar érdekek szempontjából fontos egyéb
államok
Bevezető
Szerző: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
A jelen fejezetben szereplő országok is fontosak Magyarország számára, de
politikájuk, döntéseik hatása potenciálisan nem olyan jelentős Magyarországra, mint
a harmadik fejezetben szereplő országoké.
Lengyelország és Csehország mind politikai szempontból, mind gazdasági okokból
kiemelkedően fontos partner. E két esetben jórészt kölcsönös az érdek, nem
aszimmetrikus viszony. Ezzel a két országgal önmagában már csak a V4-es
együttműködés miatt is erősebb Magyarország kapcsolata, mint több más az előző
fejezetben szereplő országgal. Az esetleges magyar érdeksérelmet illetően ugyanakkor
kisebb potenciáljuk – bár természetesen részükről ilyen szándék hosszabb távon is
rendkívül valószínűtlen – ezért kerültek az 5. fejezetbe.
Franciaország továbbra is vezető hatalom az EU-n belül, de sem gazdaságilag, sem
politikailag nincs egy ligában Németországgal a magyar érdekek szempontjából. Az
ország súlyos belső problémákkal küzd, ezért vélhetően nem tud a jövőben sem a
némethez hasonló szerepet játszani Közép-Európában. Az Egyesült Királyság
jelentősége a Brexit miatt csökkent Magyarország számára, de így is jelentős gazdasági
és politikai partner. Olaszország és Spanyolország európai középhatalom, és
álláspontjuk különösen fontos a migráció szempontjából, hiszen egy-egy Afrikából
jövő útvonal a területükön ér véget.
Izraellel erős politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok kötik össze
Magyarországot, de a védelmi együttműködési dimenzió súlya is növekszik. India a
világ második legnépesebb állama biztonságpolitikája, külpolitikája az egész világ
stabilitására kihat. Szaúd-Arábia az olajárak tekintetében globális szinten
meghatározó ország, és jóval kevésbé stabil, mint az a magyar és európai gazdasági
érdekek szempontjából megnyugtató lenne. A fentiekkel ellentétben BoszniaHercegovina se politikai, se gazdasági szempontból nem kiemeltem fontos partner,
esetleges instabilitása viszont a magyar biztonságot akár komolyan is érinthetné.
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Lengyelország
Szerző: Dr. Gallai Sándor, MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola
Közreműködő: Vigóczki Máté György, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 37,846,611 fő
Népszaporulat: -0,32%, -122,000 fő
Etnikai megoszlás: lengyel 98%, egyéb 2%
GDP (PPP): 1,280,659 millió dollár
GDP/fő (PPP): 33,739 dollár
Gazdasági növekedés: -2,8%
2020 főbb eseményei Lengyelországban
Lengyelországban tavaly mintegy 485 ezer ember halt meg, ami 20%-kal magasabb a
megelőző évek átlagánál,297 és 67 ezer fővel több 2019-nél. A különbség elsősorban a
koronavírus-járványnak tudható be. A járvány miatti leállást a lengyel gazdaság az
uniós országok többségéhez képest viszonylag könnyen vészelte át. A GDP
visszaesése éves szinten várhatóan 3% körül alakul, ami a kormányzati
támogatásoknak, a második félévben megugró ipari exportnak és az utolsó negyedév
gazdasági bővülésének köszönhető.298
A politika polarizált maradt, az ellentéteket az elnökválasztás kiélezettsége, s az egész
éven végigvonuló hatalmi és kulturális-identitási konfliktusok tovább mélyítették.
Májusban az elnökválasztást nem lehetett megtartani, mivel a járvány miatti
korlátozások akadályozták a személyes kampányolást és a szavazást. A kormányzó
Jog és Igazságosság (PiS) által javasolt levélszavazást, illetve a hivatalban lévő elnök
megbízatásának meghosszabbítását a többi párt elutasította, így június 28-án és július
12-én rendezték meg a választást.299 A második fordulóba a kormánypártok
támogatását élvező Andrzej Duda államfő és a Polgári Platformot képviselő, de a
baloldal számára is elfogadható varsói főpolgármester, Rafal Trzaskowski jutott be. A
választást 51%-os eredménnyel Duda elnök nyerte.300 Győzelme fokozta az egymás
után a harmadik választást elvesztő ellenzék frusztrációját. Bár Trzaskowski Közös
Lengyelország néven, az első forduló harmadik helyezettje, a független újságíró,
https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,26656014,zgony-w-2020-r.html?disableRedirects=true
https://www.intellinews.com/outlook-2021-poland-200550/
299 https://www.politico.eu/article/poland-mystery-election-pis-law-and-justice-party-electoral-politicscoronavirus/
300 https://www.politico.eu/article/poland-presidential-election-by-the-numbers-pis-law-and-justice-andrzejduda-rafal-trzaskowski/
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Szymon Holownia301 pedig Lengyelország 2050 elnevezéssel új mozgalmat indított,302
ezek megjelenése egyelőre nem hozott komolyabb átrendeződést az ellenzék
támogatottságában.
A másik oldalt viszont bátorította és konfrontatív politikája folytatására ösztönözte az
elnöki pozíció megtartása. A konzervatív és a progresszív ideológia ütközésének
elsődleges terepét a nemi identitással, az abortusszal és a vallással kapcsolatos
kérdések jelentették. Az egynemű párok házasságát és örökbefogadását elutasító
kormányzati politikát bíráló LMBTQ-csoportok és aktivisták szivárványos zászlókat
tűztek köztéri szobrokra, amit hatósági fellépés követett a vallásos közösség
érzelmeinek megsértésére hivatkozva.303 A varsói liberális főpolgármester kiállt az
LMBTQ-csoportok mellett, amire válaszul több konzervatív önkormányzat
csatlakozott a hagyományos családi értékeket védelmező kartához. Az ügy EU-s
szintű lett, az Európai Bizottság megvonta egyes települések uniós támogatását.304
Utóbbit a lengyel igazságügyi tárca jogszerűtlennek tartotta, ezért a kormány
anyagilag kárpótolta az önkormányzatokat.305 A kabinet kilátásba helyezte
Lengyelország kilépését az isztambuli egyezményből, és diplomáciai lépéseket tett
azért, hogy a többi közép-európai országgal egy alternatív, a hagyományos családokat
védelmező egyezményt kössenek.306 Hasonló szellemiséggel született a pedofília elleni
törvény is, mely a gyermekek szexualizálását kriminalizálná, amit a jogszabály ellen
tiltakozó baloldali aktivisták a szexuális felvilágosítás korlátozásaként értelmezték.307
Ugyancsak komoly tiltakozást és tömegdemonstrációkat váltott ki az abortusztörvény
szigorítása.308 Az utcai tiltakozások mértéke meglepte a kormányt, ezért elhalasztotta
a határozat kihirdetését. 309
Az identitáspolitikai és uniós kérdések körüli konfliktusok kikezdték a
kormánykoalíció egységét. A belső töréseket azonban nem csupán a radikálisabb és a
mérsékeltebb konzervatív csoportok nézetütközései okozták, hanem a politikai
utódlásért kibontakozó személyi harcok. A jobboldalt de facto vezető, Jaroslaw
Kaczinsky a PiS 2019-es választási győzelmét követően kilátásba helyezte a ciklus
utáni visszavonulását.310 Saját pártjában a jelenlegi miniszterelnök Mateusz
Morawiecki rendelkezik a legjobb utódlási eséllyel, de ambiciózus riválisra akadt a
https://www.politico.eu/article/polands-ex-celebrity-presidential-candidate-wants-to-shake-polarizedpolitics/
302 https://ruchwspolnapolska.pl/ és https://polska2050.pl/
303 https://www.hrw.org/news/2020/08/07/poland-crackdown-lgbt-activists
304 https://www.politico.eu/article/poland-lgbtq-steep-price/
305 https://www.politico.eu/article/poland-offers-support-for-anti-lgbtq-towns-refused-eu-funding/
306 https://balkaninsight.com/2020/10/06/family-rights-treaty/
307 https://www.churchmilitant.com/news/article/polish-lawmakers-pass-anti-pedophilia-law
308 https://www.politico.eu/article/poland-court-outlaws-almost-all-abortion/
309 https://wyborcza.pl/7,75398,26445867,pis-zaskoczony-skala-protestow-aie-w-sprawie-aborcji-sienie.html?disableRedirects=true#S.koronawirus-K.C-B.1-L.1.duze
310 https://www.politico.eu/article/jaroslaw-kaczynski-last-hurrah-poland-election-pis/
301
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PiS-ből korábban eltávolított, az igazságügyi tárcát és az Egyesült Lengyelország
pártot vezető Zbigniew Ziobro személyében.311 Bár Ziobro pártja önállóan aligha lenne
képes a parlamenti küszöb megugrására, képviselőinek támogatása nélkül
megakadhat a kormány jogalkotási programja, 312 és a PiS-koalíció elveszítené a
szejmben a többségét. A konfliktus tompítása érdekében az addig háttérből irányító
Kaczinsky kormányzati szerepet vállalt: októbertől miniszterelnök-helyettesként
felügyeli a – továbbra is miniszterek által vezetett – belügyi, hadügyi és igazságügyi
területeket.313
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A többi uniós országhoz hasonlóan 2021-ben Lengyelországban is elindult a Covid-19
elleni oltási program. A kormány megítélését befolyásoló politikai jelentősége lesz az
oltási sorrend átláthatóságának és igazságosságának, s a vakcináció gyorsaságának. A
PiS-hez közeli területi védelmi erők elfogadottsága a járvány alatti
szerepvállalásuknak köszönhetően javulni fog, a baloldalról korábban kapott
támadások, feloszlatásukat célzó megnyilvánulások valószínűleg élüket vesztik. A
gazdaság – a tavalyi visszaesést követően – idén gyorsan és dinamikusan, az elemzői
konszenzus szerint 4% fölött mértékben fog bővülni.314
A PKN Orlen 2020-as sajtópiaci bevásárlása után várhatóan felgyorsul a médiaszektor
átalakulása, és folytatódni fog a tulajdonviszonyok átrendeződése, a külföldi
szereplők visszaszorítása adminisztratív és pénzügyi eszközökkel. Az igazságügyi és
kulturális-identitási kérdésekben sem várható nyugvópont. A jogállamisági eljárás
idén is folytatódik, hiszen a két fél álláspontjában nem várható közeledés. A lengyel
kormány kitart a konzervatív értékeket, az egyházat és a reformjait védelmező
politikai irányvonala mellett. Az uniós intézmények viszont a közösségi alapértékek
megsértésének tekintik a kormány a szexuális kisebbségeket és az igazságszolgáltatást
illető lépéseit. A konfliktus fennmaradására utal az is, hogy a lengyel igazságügyi
miniszter az alkotmánybíróság előtt teszteltetné a jogállamisági eljárás és az uniós
támogatások összekötésének alkotmányosságát.315
Az EU-val kiélesedett konfrontáció politikailag annak ellenére is kifizetődő a kormány
számára, hogy a lengyel társadalom az egyik legelkötelezetebb az uniós tagsága
mellett.316 Az ellenzék erre építve továbbviszi az EU melletti kampányát, és
https://www.politico.eu/article/poland-jaroslaw-kaczynski-power-struggle-government/
https://www.politico.eu/article/animal-rights-bill-threatens-to-break-polands-ruling-coalition/
313 https://www.politico.eu/article/polish-cabinet-reshuffle-puts-kaczynski-in-government/
314 https://www.intellinews.com/outlook-2021-poland-200550/
315 https://polandin.com/51652633/eu-conditionality-mechanism-should-be-checked-by-constitutional-courtmoj
316 https://www.rp.pl/Unia-Europejska/311229954-Sondaz-Weto-nie-wyprowadzi-Polakow-z-Unii.html
311
312
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visszatérően azzal vádolja a kormányt, hogy kivezeti az országot az Unióból, amire
természetesen nincsen szándék.
Az ellenzék legnagyobb ereje, a Polgári Platform azonban vezetési válságba kerülhet.
A hanyatlása ellen küzdő párt az eredeti elnökjelöltjét – alacsony támogatottsága miatt
– visszaléptetve,317 utolsó esélyként fordult a varsói polgármesterhez. Választási
veresége és az általa meghirdetett mozgalom lendületvesztése alapján úgy tűnik, hogy
pártja továbbra sem tudja visszanyerni a Donald Tusk távozása előtti erejét, s egyelőre
nem ők jelentik a legfőbb kihívást a kormányoldal számára. A legnagyobb
kormánypárt, a PiS nyár óta érdemben veszített a népszerűségéből.318 Ennek az évnek
az lesz az egyik tétje, hogy meg tudja-e állítani a PiS a ciklusfelezőkre gyakran jellemző
visszaesést, vagy lejtőre kerül, és támogatottságának jelentős csökkenésével elveszíti a
konfrontatív társadalompolitikája és intézményátalakító programja legitimálásának
hivatkozási alapját. A kormányzó Jog és Igazságosság számára a legerősebb kihívást
rövid távon nem a baloldal és a centrum jelenti, hanem saját népszerűsége, az utcai
megmozdulások,319 valamint a koalíción belüli és azon kívüli radikális jobboldal, az
Egyesült Lengyelország, illetve Konföderáció.
Kül- és biztonságpolitika
A lengyel kormány a Lengyel Külpolitikai Stratégia 2017–2021 című
dokumentumában320 vázolta fel a legfőbb hosszútávú célkitűzéseit. Főbb prioritások
a biztonság, a gazdasági növekedés, illetve a Lengyelországról kialakított kép javítása.
Alapvető változások nem következtek be abban, hogy Varsóban hogyan látják
Lengyelország szerepét, közvetlen környezetét a tágabb világot. 2021-ben továbbra is
az Egyesült Államok és a NATO szerepét egyik legnagyobb mértékben támogató
ország marad Lengyelország. A tavalyi évben elfogadott Nemzetbiztonsági Stratégia
egyértelműen kifejti, hogy a megváltozott nemzetközi környezetben továbbra is
Oroszország marad a biztonságra egyik legfőbb veszélyt jelentő kihívás, aminek
hagyományos és nem-hagyományos hadviselési formáira is fel kell készülnie
Varsónak.321 Ebből kifolyólag nem csak a lengyel hadseregfejlesztés és bővítés, hanem
a NATO baltikumi szerepvállalása, valamint Moszkva fehéroroszországi térnyerése
elleni fellépés is továbbra is fontos elem marad. Az Észak-atlanti-Szerződés Szervezete
továbbra is a védelem egyik alapvető oszlopa marad. Mindezek fényében
valószínűsíthető, hogy az ideológiai inkompatibilitás ellenére az új washingtoni
adminisztrációval is jó kapcsolatokat fog tudni ápolni Varsó.

https://www.politico.eu/article/rafal-trzaskowski-polish-opposition-reshuffles-presidential-candidates/
https://wpolityce.pl/polityka/525050-cbos-49-badanych-niezadowolonych-z-dzialalnosci-prezydenta
319 https://www.nytimes.com/2020/12/07/world/europe/poland-abortion-protests.html
320 https://www.gov.pl/web/diplomacy/what-we-do321 https://jamestown.org/program/poland-updates-its-security-strategy/
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A Keleti Partnerségen keresztül 2021-ben is várhatóan folytatódni fog a
hagyományosan fontos lengyel külpolitikai érdekek képviselete: Ukrajna, Georgia,
Belarusz, Örményország, Azerbajdzsán és Moldova nyugati integrációs törekvéseinek
támogatása.
Gazdaságának újraindításában az egyik legfontosabb szerep a lengyel-német
kapcsolatokra hárul. 2021-ben lesz harminc éves jó szomszédságról és baráti
együttműködésről szóló szerződés, a kétoldalú kapcsolatokra azonban a transzatlanti
kapcsolatok értékelése is nagy hatással lehet.
2021 első felében Varsó tölti be a soros elnöki széket a Visegrádi Együttműködésben,
aminek egyéves ciklusának a „Back on Track” nevet adták. Ezzel nem csak a gazdasági
válságból való kilábalásra, hanem a szintén jubileumi, harmincadik évfordulóját ülő
együttműködés alapjaira való visszatérésre is utalnak. A V4 országaira fontos
partnerként tekint Varsó a hagyományos, keleti fókuszú külpolitikai céljainak
elérésére is.
Trendek és forgatókönyvek
Lengyelország közel 38 millió lakosával nem csak a régió, hanem az egész Európai
Unió egyik legjelentősebb hatalma. Mind lakossága, mind mind gazdasági ereje
alapján az 5. helyet foglalja el, katonailag pedig a 4., már felülmúlja Spanyolországot.
Bár belpolitikailag polarizált, gyakorlatilag nincsenek nemzeti kisebbségei, vallásilag
és kultúrálisan egységes, ezért a gazdasági válság esetleges elhúzódása sem tépázná
meg stabilitását annyira, mint a nagyobb nyugati országokat. Vélhetően a leggyorsabb
talpraállók között lesz a lengyel gazdaság, tovább növelve az ország súlyát Európában.
Regionális szinten nehéz olyan negatív forgatókönyvet elképzelni, amelynek során
Lengyelország ne lenne képes mag-érdekei védelmére. Az orosz-lengyel viszony
törékeny, de a lengyel hadsereg fejlődése olyan mértékű, hogy önmagában is egyre
jelentősebb elrettentő erőt tud felmutatni a természetesen jóval komolyabb haderővel
rendelkező, de sokkal több katonai kihívással szembenéző Oroszországgal szemben.
Az orosz-lengyel viszonylat mellett ugyanakkor az ukrán-lengyel viszonyban is
vannak potenciális forró pontok. Bár ritkán ad ennek nyíltan hangot, Varsó
aggodalommal és nehezteléssel figyeli az erősödő ukrán nacionalizmust.
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Csehország
Szerző: Czagány Botond, MCC Társadalomtudományi Iskola
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 10,708,981 fő
Népszaporulat: +0,19%, +19,772 fő
Etnikai megoszlás: cseh 64,3%, morva 5%, szlovák 1,4%, egyéb 1,8%, 27,5% nem
kívánt válaszolni
GDP (PPP): 430,891 millió dollár
GDP/fő (PPP): 40,293 dollár
Gazdasági növekedés: -5,7%
Választások: parlamenti választások 2021 októberében
2020 legfőbb eseményei Csehországban
2020 elején kiéleződött a feszültség Csehország és Kína között. A kínai nagykövet
január 10-én egy levelet adott át Miloš Zemannak melyben az állt, hogy ha egyes cseh
politikai vezetők valóban elutaznak Tajvanra, akkor a cseh gazdasági szempontból
kiemelten fontos cégek, mint például a Skoda vagy a Home Credit Group előnytelen
helyzetbe kerülnek Kínában.322 Február 27-én a városi tanács döntése értelmében a
prágai orosz nagykövetség előtti teret Borisz Nyemcov térre nevezték át.323 Március 1én három Covid-19 által fertőzött személyt azonosítanak az országban, mindhárom az
előző hetekben Észak-Olaszországban járt.324 Március 11-én bezártak a gimnáziumok,
az iskolák, az egyetemek továbbá a 100 főnél nagyobb eseményeket is betiltották.325
Ezután jött a rendkívüli állapot, a kijárási korlátozás és március 19-én Európában
először a közterületeken is, kötelező maszkviselés.326
Április 3-án Prága 6. kerületének polgármestere Ondřej Kolář elrendelte Ivan Konyev
szovjet marsall szobrának múzeumba való áthelyezését, ezzel az orosz
külügyminisztérium nemtetszését váltva ki.327 Áprilisban két kerületi polgármestert
Ondřej Kolář-t, Pavel Novotný-t és Prága főpolgármesterét Zdeněk Hřib-et több hétig
24 órás rendőrségi védelem alá helyezték, egy a Respekt hetilapban megjelent
322

https://www.reuters.com/article/us-china-czech-taiwan-idUSKBN20D0G3

323https://edition.cnn.com/2020/02/24/europe/boris-nemtsov-plaza-russian-embassy-prague-intl/index.html
324https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-cesku-se-objevily-prvni-pripady-koronaviru-dva-jsou-v-

praz/r~3eb53e385bd011eaaabd0cc47ab5f122/
325 https://english.radio.cz/coronavirus-czech-schools-close-large-events-banned-8105998
326https://english.radio.cz/government-bans-going-out-without-covered-mouth-and-nose-8105225
327 https://www.dw.com/en/prague-removes-statue-of-soviet-general-konev/a-53010658
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oknyomozó riport miatt. Az újság azt állította, hogy egy személy orosz diplomata
útlevéllel érkezett Csehországba, egy táskával, ami állítólag ricint tartalmazott azzal a
céllal, hogy megölje a később rendőrségi védelem alá kerülő polgármestereket.328 Bár
az oknyomozó riportot a cseh kémelhárítás nem erősítette meg, a 2018-as NagyBritanniában történt Szkripal-ügy miatt a rendőrség a helyzetet igen komolyan
vette.329 Pár héttel ezután több cseh médiumban is megjelent Andrej Koncsakov az
Orosz Tudományos és Kulturális Központ vezetőjének neve, mint a meghiúsult
merénylet lehetséges elkövetője, aki titkos ügynökként hajtotta volna végre az
akciókat. Az orosz nagykövetség és Koncsakov is tagadta a vádakat.330 Júniusban két
orosz diplomatát, köztük Andrej Koncsakovot kiutasítottak az országból.
Andrej Babiš miniszterelnök kijelentette, hogy a meghiúsult merényletek teljes
mértékben álhírnek bizonyultak. Babiš szerint a nagykövetségen belül belharcok
dúltak és ezért az orosz nagykövetség egyik munkatársa szándékosan álhíreket
szolgáltatott a cseh kémelhárításnak.331 Oroszország elítélte a diplomaták
kiutasítását.332 Augusztus elején az amerikai külügyminiszter Mike Pompeo
Csehországba látogatott és a szenátusban is felszólalt. A legfontosabb témák a
találkozókon, az atomenergia területén lévő együttműködés, a Három Tenger
Kezdeményezés, Kína és Oroszország helyzete volt.333
Október elején rendezték meg a Szenátori és a Regionális választásokat is. A Szenátori
választások esetében 2 évente 27 hely kerül kiosztásra. Az első fordulóban csupán egy
helyet sikerült kiosztani, így a második fordulóra maradt a többi hely elszámolása.334
A választás legnagyobb nyertese a STAN, azaz a Polgármesterek és Függetlenek nevű
lokális, liberális párt volt 7 elnyert hellyel. A legnagyobb vesztes pedig a Cseh
Szociáldemokrata Párt volt, 10 elvesztett hellyel. Andrej Babiš miniszterelnök pártja
az ANO pedig egy helyet veszített. Polgári Demokrata Párt (ODS) pedig 3 hellyel
többet szerzett. A regionális választásokon az ANO megszerezte a szavazatok 22%-át,
ezzel első helyet érve el, második helyen a Kalóz Párt 12%-kal, harmadik helyen
Polgári Demokrata Párt (ODS) végzett.335 A körzetekben létrejövő ellenzéki koalíciók
azonban árnyalják a sikereket, ugyanis a jelenleg kormányzó pártnak kevés koalíciós
partnere van. A választásokon résztvevők száma a jogosultak közül körülbelül 37%
328https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/prague-mayor-under-police-protection-amid-reports-

russian-plot-zdenek-hrib
329 https://www.bbc.com/news/world-europe-52500865
330 https://www.bbc.com/news/world-europe-52630891
331https://www.euronews.com/2020/06/05/prague-expels-two-russian-diplomats-over-fake-mayor-murderplot-claim
332 https://www.bbc.com/news/world-europe-52935146
333 https://cz.usembassy.gov/secretary-pompeo-visits-czech-republic/
334 https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-kormanyzo-ano-gyozott-a-cseh-regionalis-onkormanyzati-valasztason8756532/
335 https://infostart.hu/kulfold/2020/10/03/a-kormanyzo-ano-sikeret-hozta-a-regionalis-onkormanyzativalasztas-csehorszagban
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volt, ami hasonló az előző évekhez, így a koronavírus járvány nem csökkentette a
szavazatok számát, mint ahogy azt a szakértők várták. Ennek egyik lehetséges, oka az
először alkalmazott gépjárműből való szavazás is lehetett. 336 December 27-én a csehek
közül először Andrej Babiš miniszterelnök oltatta be magát a Pfizer-BioNTech
vakcinával.337
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
2021. októberében megválasztásra kerül a képviselőház 200 tagja, s ezáltal a
miniszterelnök is. A 2017-es választások óta az ANO van hatalmon, azonban 2018 óta
kisebbségi kormányként funkcionál a Szociáldemokrata Párt és a Kommunista Párt
részvételével. Az ellenzéki pártok közül a STAN, a Keresztény Demokrata Párt és a
TOP09 az Alkotmány Bírósághoz fordult, mert alkotmányellenesnek tartotta a
koalícióknak felállított magas parlamenti küszöböt. Ez 4 párt koalíciója esetén például
20% lett volna, továbbá szerintük a rendszer alapvetően a győztest támogatja. Az
Alkotmány Bíróság 2021. februári döntésében, helyt adott a kéréseknek és
alkotmányellenesnek ítélte a magas küszöböt és a győztes jutalmazását, az új
törvénynek még a választások előtt meg kell születnie. 338 Ezek a döntések a
koalíciókban jól működő ellenzéknek kedveznek, mely megnehezítheti Babiš
miniszterelnök újraválasztását. Ahogy az sem kedvez, hogy az egymillió főre eső
halálozások listáján a járvány kitörése óta az ország a harmadik helyet foglalja el a
világon, körülbelül 1800 fő hal meg egymillió emberből.339
Bár a tavalyi Bečva folyón bekövetezett cianid mérgezésről végül kiderült, hogy nem
a miniszterelnök által még az 1990-es években alapított Agrofert céghez köthető
gyártelep volt az okozója. A botrány idején azonban a gyanú a vizsgálatok lezárultáig
a miniszterelnökhöz köthető cégre terelődött, ami negatív visszhangot kapott a cseh
sajtóban.340 Ez nagy hatással lehet a korrupciót főtémaként alkalmazni akaró ellenzék
politikájára.
A cseh gazdaság az Európai Bizottság szerint 5,7%-os gazdasági visszaesést produkált
2020-ban, 2021-re azonban már 3,2%-os növekedésre számít, jóllehet ennek függvénye
a koronavírus járvány kezelése, illetve a beoltottság növekedésének függvénye.
Csehország prioritása a lakosság minél hamarabbi beoltása és a megszokott turizmus

336

https://www.euronews.com/2020/10/03/czech-republic-andrej-babis-party-wins-big-in-regional-elections

337https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-12-27/czech-republic-starts-rollout-of-coronavirus-

vaccine
338https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ustavni-soud-zrusil-cast-volebniho-zakona40349771#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=AjJZBWl66rm202102030824&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
339https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
340https://english.radio.cz/becva-river-cyanide-poisoning-culprit-identified-forensic-expert-says-8707165
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visszaállítása lenne. Csehország ugyanis Európa egyik legkedveltebb turista
célpontjának számít, évente több mint 10 millió turistával, Európából és Ázsiából
egyaránt.
Kül- és biztonságpolitika
2020 a cseh külpolitika szempontjából egy tartalmas évnek mondható. A csehek úgy
érezhették, hogy a gyeplő nem a kormány kezében van, ugyanis gyakran olyan
szereplők befolyásolták az ország nemzetközi szereplését, akik szembementek a
miniszterelnök vagy az elnök nézeteivel. A prágai polgármesterek Oroszországgal
való konfliktusa pedig többször egészen Moszkváig vagy Washingtonig jutott. Ez
különösen az elnök Miloš Zeman nézeteivel való szembemenést jelentette. A házelnök
tajvani látogatása pedig a másik globális nagyhatalom Kína rosszallását váltotta ki,
mely már alapvető nemzetstratégiai érdekeket fenyegetett. A Dukovany-i atomerőmű
élettartama a végéhez közeledik. Az új atomerőmű építésére eddig Kína és
Oroszország volt a legesélyesebb. Azonban a cseh pártok legújabb egyezsége alapján
kínai társaságok nem indulhatnak a tenderen, az orosz indulás pedig még mindig
vitatott egyes ellenzéki pártok és Zeman, illetve üzleti körök között. Az ellenzéki
pártok ki akarják zárni az oroszokat az indulásból.341 A legesélyesebbek így a francia
EDF, a dél-koreai KHNP, vagy az amerikai Westinghouse lettek, az más kérdés, hogy
ajánlataik vélhetően drágábbak lesznek az orosz vagy kínai ajánlatoknál. Geopolitikai
szempontból Európa szívében, NATO és EU tagokkal körbe véve Csehország védett
pozícióban van, ezért fellépésének közvetlen biztonságpolitikai kockázatai nincsenek,
de a konfliktusok Kínával és Oroszországgal gazdasági érdekeket sérthetnek. Az
ország NATO elkötelezettsége erős, de a cseh költségvetés még nem érte el az elvárt
2%-ot, a fejlesztési költségvetés pedig szintén az elvárt 20%-os NATO szint alatt van.
Trendek és forgatókönyvek
Ha az októberi választásokon Babiš-kormányzat marad hatalmon, akkor egy
moderáltabb Amerika-barát politikát láthatunk, viszont, ha az olyan pártok sikerét
tapasztalhatjuk majd a választáson, mint a STAN vagy a Kalóz Párt akkor szinte
bizonyos, hogy az eddig egyensúlyozó külpolitika az Egyesült Államok és Európa
irányába fordul el. Az ellenzéki pártok egyik legfőbb céljuknak az euró bevezetését
tartják.342 A három konzervatív párt, a Polgári Demokrata Párt, a Keresztény
Demokrata Párt és a TOP09 szintén elektori szövetséget kötöttek „Együtt” néven:

https://www.reuters.com/article/czech-nuclear-idUSL1N2K21DK
https://echo24.cz/a/S5xnJ/pirati-a-stan-maji-smlouvu-eet-se-cele-nezrusi-ochrana-klimatu-prijetieura?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=458100&dop_req_id=U8qoec417SX202012271034&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
341
342
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egészségügyi reformot, adóreformot, nyugdíjreformot ígérve a választóknak.343 Bár a
legtöbb közvélemény kutató az ANO sikerét jósolja a koalíciós partnerek hiánya, és az
ellene összefogott ellenzéki koalíció nagysága könnyen lehet, hogy a Babiš-kormány
végét jelentheti. A kampány időszak során pedig a választókat meggyőzendő
felerősödhetnek az orosz és/vagy Kína ellenes intézkedések lokális vagy akár
kormányzati szinten is.
A népesség nagy részének beoltásával, esetleg a vakcina útlevelek használatával
Csehország gazdasága ismét új erőre kaphat. 2020-ban, részben a válság miatt, a cseh
gazdaság vásárlóerő paritáson megelőzte az olasz gazdaságot egy főre eső GDP-ben.
A következő években, ha a trend nem változik, ez a mutató megközelítheti a brit és
francia mutatókat és Csehország a térségből elsőként zárkózhat fel a nagy nyugateurópai magállamokhoz, vélhetően még ebben az évtizedben. Mivel az ország
potenciális vitái szomszédaival nem jelentősek, jelentős kisebbségei nincsenek,
pozíciója védett, gazdasága stabil, csak a nagyobb regionális vagy globális
konfliktusok fenyegethetik fejlődését.

343https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ods-lidovci-top-09-kampan.A201209_120118_domaci_mkop
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Franciaország
Szerző: Újhelyi János Ábel, MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola hallgató
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 67,287,241 fő (a tengerentúli területekkel és megyékkel együtt)
Népszaporulat: +0,7%, +42,700 fő
Etnikai megoszlás: francia 84%, magrebi 5,23% (javarészt marokkói, algériai,
tunéziai), afrikai 2,94%, török 0,71%
GDP (PPP): 2,954 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 45,454 dollár
Gazdasági növekedés: -8,3%
2020 főbb eseményei Franciaországban
Akárcsak a világ többi részén, Franciaországban is a 2020-as év legfőbb kihívása a
koronavírus-járvány volt. Az országban 2020 januárjában regisztrálták az első
fertőzötteket, márciusra pedig már több ezren kapták el a vírust, a napi halálozási
számok pedig áprilisra meghaladták az ezer főt. Meglepő módon azonban – habár a
második hullám jóval több beteget eredményezett, mint az első – ősszel végig ezer fő
alatt maradtak a francia napi halálozási adatok. Összességében azonban még így is
csak 2020-ban több mint 2,6 millió ember fertőződött meg és közülük közel 65 ezer
hunyt el a koronavírus következtében a hivatalos állami statisztikák szerint.344 Külön
kihívást jelentett továbbá az ország számára, hogy az év végén az Egyesült
Királyságban kimutatták a vírus új, még inkább fertőző variánsát, ami a két ország
közelsége és szoros kereskedelmi kapcsolatai miatt hamar megjelent Franciaországban
is. A járvány súlyosan érintette a francia gazdaságot, mely a második világháború óta
nem látott mértékű recessziót szenvedett el az elmúlt egy évben.345
2020-ban is komoly biztonsági kihívást jelentettek Franciaország számára a radikális
iszlamisták által elkövetett merényletek. Április 4-én Romans-Sur-Isère-ben egy
szudáni menekült, Abdallah Ahmed-Osman ölt meg két civilt, további ötöt pedig
megsebesített.346 Október 16-án Conflans-Sainte-Honorine-ben egy fiatal csecsen férfi,
France. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
Covid-19 pandemic pushes French economy into deep recession.
https://www.france24.com/en/europe/20210129-covid-19-pandemic-pushes-french-economy-into-deeprecession
346 Attaque au couteau de Romans-sur-Isère. La thèse terroriste ne fait pas de doute. https://actu.fr/auvergnerhone-alpes/romans-sur-isere_26281/attaque-terroriste-romans-sur-isere-these-terroriste-ne-fait-pasdoute_32800007.html
344
345
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Abdoullakh Abouyedovich Anzorov végzett az egyik tanárával, mert az a
szólásszabadságról szóló tanóráján bemutatott egy Mohamed prófétáról készült
Charlie Hebdo-karikatúrát,347 október 29-én pedig egy tunéziai férfi gyilkolt meg
három embert egy nizzai templomban.348
A 2020-as év a belpolitikai események szempontjából is igen mozgalmas volt
Franciaország számára. Március 15. és június 28. között önkormányzati választások
zajlottak az országban, a koronavírus miatt rekord alacsony részvétellel. Amíg a
hagyományos jobb- és baloldal gyengébben szerepelt a 2014-es választásokhoz képest,
addig a Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Tömörülés és a szocialistákkal több
helyen is összefogó zöldek sikereket könyvelhettek el.349 A kormánypártnak sehol sem
sikerült komoly pozíciókat szereznie, egyedül az akkori kormányfő, Édouard Philippe
ért el számottevőbb eredményt azzal, hogy Le Havre-ben megszerezte a polgármesteri
címet.350
Az önkormányzati választások után nem sokkal Édouard Philippe miniszterelnök és
kormánya lemondott, majd Emmanuel Macron köztársasági elnök miniszterelnökké
nevezte ki a jobboldali Jean Castex-t. A kormányváltásra minden valószínűség szerint
azért került sor, mert Macron 2022-ben újra indulni akar az elnökválasztáson és ehhez
javítania kell erősen leromlott népszerűségi mutatóin, amire a sárgamellényes
mozgalom, valamint a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatban számtalan hibát
elkövető Philippe-kormánnyal az oldalán nem igazán lenne esélye.351
Várható gazdasági és belpolitikai folyamatok
2021-ben vélhetően nőni fog a francia gazdaság teljesítménye, azonban az év végéig
nagy valószínűséggel nem éri el újra a válság előtti szintet. Ennek következtében
várhatóan emelkedni fog a munkanélküliek száma, ami előreláthatóan főként a legalsó
jövedelmi szegmensbe tartozó munkahelyeket érinti majd, növelve a jövedelmi

France opens terror probe after teacher beheaded in Paris suburb.
https://www.france24.com/en/france/20201016-france-opens-terror-probe-after-fatal-stabbing-in-paris-suburb
348 Tunisian man beheads woman, kills two more people in Nice church. https://www.reuters.com/article/usfrance-security-nice/two-dead-in-knife-attack-in-french-church-official-say-terrorism-suspectedidUSKBN27E17D
349 Greens surge in French local elections as Anne Hidalgo holds Paris.
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/28/voters-stay-away-from-second-round-french-localelections
350 French PM Édouard Philippe elected Le Havre mayor in municipal elections.
https://www.france24.com/en/20200628-french-pm-%C3%A9douard-philippe-elected-le-havre-mayor-inmunicipal-elections
351 Jean Castex: Why has Macron chosen a right-wing prime minister when he was tipped to veer left?
https://www.euronews.com/2020/07/03/jean-castex-why-has-macron-chosen-a-right-wing-prime-ministerwhen-he-was-tipped-to-veer-l
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egyenlőtlenségeket.352 További problémát jelent az is, hogy felütötte a fejét a
koronavírus brit variánsa mellette annak szintén fertőzőbb dél-afrikai mutációja is az
országban és gyors terjedése miatt fennáll a korlátozások feloldásának kitolódása, ami
tovább rontaná a gazdaság 2021-es kilátásait.353 Ezeken kívül komoly kihívást fog
jelenteni 2021-ben is Franciaország számára a lakosság elöregedése, a muszlim vallású
népesség létszámának növekedése és az abból fakadó társadalmi ellentétek, valamint
az iszlám terrorizmus, illetve a radikális baloldali mozgalmak előretörése.
A politikai életben Macron a 2022-es elnökválasztásra készülve minden bizonnyal
igyekszik majd végig vinni a beígért reformokat (például a Franciaországban
kulcskérdésnek számító nyugdíjrendszer, valamint az egészségügy terén), valamint
javítani a gazdaság helyzetét, illetve úgy néz ki, hogy mindent meg fog tenni avégett,
hogy úgymond kifogja a szelet az egyre inkább előretörő Marine Le Pen és a zöldek
„vitorlájából”, vagyis hogy szavazóik egy részét a maga oldalára állítsa. Ezt a zöldek
esetében a környezetvédelem támogatásával, a jobboldali választópolgárok kapcsán
pedig úgy próbálja majd elérni, hogy mind több politikai kérdésben – így például az
országban élő muszlimok és a terrorizmus kapcsán – egyre keményebb álláspontot fog
elfoglalni beszédeiben és konkrét intézkedési során is. Ezt támasztja alá például a 2020.
október 2-án tartott több, mint egy órás beszéde is, melyben harcot hirdetett az iszlám
szeparatizmus ellen.354 Most februárban pedig olyan törvényt sikerült elfogadtatnia a
francia nemzetgyűléssel, melynek célja a vallási és etnikai alapú szeparatizmus
megakadályozása, mely elsősorban a muszlim közösségre nézve tartalmaz komoly
megszorításokat – ám egyelőre úgy tűnik, hogy azok mértéke korántsem elégíti ki a
jobboldali szavazók nagyobb hányadát, a liberálisokat pedig kifejezetten
felháborítja.355
Kül- és biztonságpolitika
A francia külpolitika legfőbb mozgatórugója a következő: nagyhatalom maradni.
Franciaország nagyhatalmi státuszának fenntartása súlyos nehézségekbe ütközik,
ugyanis annak alapfeltétele az erős gazdaság, az ütőképes és modern hadsereg,
valamint a nagy népesség, ám de a gazdasági teljesítőképesség, valamint a népesség
tekintetében a franciák korántsem állnak túl jól más nagyhatalmakhoz képest. Van
Világgazdasági kilátások 2021-re: a fellendülés nyomán rekordütemű növekedés várható.
https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2021/vilaggazdasag-kilatasok-fellendules-novekedes.html
353 Koronavírus: terjed a dél-afrikai mutáns Franciaországban, Németország határzárat fontolgat.
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210215/koronavirus-terjed-a-del-afrikai-mutans-franciaorszagbannemetorszag-hatarzarat-fontolgat-469822
354 Macron outlines plan to fight ‘Islamist separatism’ in France. https://www.france24.com/en/20201002-livemacron-outlines-proposal-for-law-to-fight-separatism-in-france
355 Here's all you need to know about France's controversial separatism law.
https://www.euronews.com/2021/02/16/here-s-what-you-need-to-know-about-france-s-controversialseparatism-law
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azonban Franciaországnak két olyan eszköze, melyek következtében még mindig
komoly lehetőségei vannak a nemzetközi színtéren: Francia-Afrika és az „Armée
française”, vagyis a francia hadsereg, mely jelenleg az orosz hadsereg után a második
legerősebb haderő az európai kontinensen. Ám jól megfigyelhető, hogy az afrikai
befolyás fenntartása és hadsereg ütőképességének megőrzése is egyre nehezebb
feladatnak bizonyul újabban az ország számára.
A Kína elleni pozíciókat erősíteni kívánó amerikaiak részleges kivonulása Európából,
valamint az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból arra késztette a francia
politikusokat, hogy újragondolják az ország külpolitikai lehetőségeit és ennek
jegyében a 2020-as évben egyértelműen bebizonyosodott, hogy Franciaország
szakítani kíván az atlantista irányvonallal és történelmi hagyományaihoz visszatérve
újra a kontinentalizmus szellemében kíván a nemzetközi színtéren fellépni. Ez a
szemléletváltás tetten érhető a 2020-ban már nem csak utalgatásokból sejthető, hanem
konkrétan kimondott azon francia szándékból, melynek lényege, hogy
Franciaországnak kell átvennie az Egyesült Államok szerepét Európában. Ezzel
kapcsolatban maga Macron elnök 2020. február 7-én mondott beszédében kijelentette:
a francia nukleáris elrettentő erő védőernyőjét és a francia hadseregnek, mint az EU
vezető haderejének védelmi potenciálját kiterjesztené mindazon európai országokra,
amelyek készek országával szorosabban együttműködni.356
Ezen törekvések jegyében értékelendő a francia politika új irányvonala
Oroszországgal szemben, melynek lényege az, hogy az Orosz Föderációra nem úgy
kell tekinteni, mint az EU ellenségére, hanem mint potenciális szövetségesre a
kontinentális Európa pozícióinak megerősítése végett, többek között Kínával
szemben. A francia-orosz kapcsolatok elmélyülése jól nyomon követhető volt 2020ban. Macron 2020 februárjában leszögezte, hogy Oroszországra partnerként kell
tekinteni a jövőben és nem ellenségként,357 június 26-án pedig már videó hívásban
tárgyalt Putyin orosz elnökkel a kérdés kapcsán.358 Az azeri-örmény konfliktus során
is többször egyeztetett a két elnök telefonon keresztül.359 Az Oroszországgal való jó
viszony kialakításának szándéka azonban ütközik Franciaország két hagyományos
partnerének, nevesen Lengyelországnak és Romániának az elképzeléseivel, ugyanis
mind a lengyelek, mind pedig a románok aktívabb fellépést sürgetnek az Orosz
Föderációval szemben. Egy másik NATO-tagállam, Törökország sem támogatja a

Speech of the President of the Republic on the Defense and Deterrence Strategy .
https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/02/07/speech-of-the-president-of-the-republic-on-thedefense-and-deterrence-strategy
357 Macron calls for better long-term relations with Russia. https://www.france24.com/en/20200215-macroncalls-for-better-long-term-relations-with-russia
358 Putin, Macron discuss closer cooperation in video call.
https://apnews.com/article/e15aca2200ad1d7d2760430e5a7ff51a
359 Putin, Macron discuss Nagorno-Karabakh conflict. https://www.arabnews.com/node/1759666/world
356
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francia-orosz közeledést. A francia-török viszony ezért, valamint a tengeri befolyási
övezetek kijelölése miatt kipattant görög-török krízis kapcsán a törökökkel szembeni
erőteljes francia diplomáciai és katonai fellépés,360 illetve a két államnak a líbiai
polgárháborúban történő szembekerülése361 következtében 2020-ban jelentősen
megromlott.
London kiesésével az Európai Unióban Párizs mellett mindössze egy nagyobb,
akaratát akár az Unió több tagállamára is rákényszeríteni tudó hatalom maradt: Berlin.
Az Unión belüli elsőbbségért folytatott harc várhatóan ki fogja élezni a francia-német
ellentéteket. Azonban nem lehet teljesen kizárni, hogy az Oroszországgal szintén jó
viszony kialakítására törekvő Berlin ne lehetne a jövőben Párizs partnere, sőt az is
elképzelhető, hogy a franciák szívesen látnák, hogy egy Párizs – Berlin – Moszkva
együttműködés döntsön a főbb európai kérdésekről – az USA háttérbe szorításával.
Trendek és forgatókönyvek
Franciaország 2021-ben valószínűleg igyekszik majd továbbra is de Gaulle-i politikai
hagyományait élesztgetve eltávolodni az atlantista irányvonaltól, vagyis a NATO-tól
és azon belül is az Egyesült Államoktól, valamint az Egyesült Királyságtól. A
kontinentalizmus jegyében az ország vezetése mindent meg fog tenni avégett, hogy
kialakuljon egy közös európai védelempolitika, melyben természetesen
hadseregükből adódóan a franciák játszanák a vezető szerepet. Ebből kifolyólag
várhatóan az orosz-francia kapcsolatok is tovább fognak mélyülni az előttünk álló
évben. Valószínűleg az Európai Unióban Németország mellett betöltött vezető
szerepét is igyekszik majd megőrizni Franciaország és a súlyos helyzetbe jutott francia
gazdaság megerősítése miatt igen komoly francia mezőgazdasági lobbival is
számolnunk kell a következő időszakban.
Az országon belül az egyre inkább megerősödő muszlimellenesség, a radikális
baloldali mozgalmak, valamint az iszlám fundamentalizmus előretörése, illetve a
zöldek erőteljes elkötelezettsége a környezetvédelem iránt szemben a francia
vállalatok érdekeivel igen komoly társadalmi feszültségeket generálnak. Ezek komoly
belső konfliktusokat fakaszthatnak 2021-ben, ami súlyos kihívást fog jelenteni a
nemzeti egység megteremtése jegyében kampányoló Macron-nak. Az elnök számára
2021 döntő év lesz a 2022-es újraválasztási esélyeinek alakulása tekintetében.
Kis valószínűségű, de nem kizárható forgatókönyv jelentős belső konfliktus
kialakulása. Ez esetben Franciaország nemzetközi aktivitása jelentősen csökkenne. Az
Katonákat küld Franciaország a görög-török konfliktus térségébe.
https://hu.euronews.com/2020/08/13/katonakat-kuld-franciaorszag-a-gorog-torok-konfliktus-tersegebe
361 Turkey, France: Longtime rivalry on the horizon? https://www.arabnews.com/node/1696466/middle-east
360
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afrikai francia pozíciók fenntartása már most is komoly problémát okoz, mert a katonai
erő egy részét Párizsnak francia földön kell felhasználnia a rend fenntartására. Kérdés,
hogy mennyire tudnak európai partnereket bevonni afrikai missziókba a franciák.
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Egyesült Királyság
Szerző: Dr. Szeghő Patrik, MCC Geopolitikai Műhely
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 67,886,011 fő
Népszaporulat: +0,53%, +355,839 fő
Etnikai megoszlás: brit 87,1%, indiai 2,3%, pakisztáni 1,9%, bangladesi 0,7%, kínai
0,7%, egyéb 7,3%
GDP (PPP): 2,827,113 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 44,288 dollár
Gazdasági növekedés: -9,8%
Választások: skóciai parlamenti választások 2021-ben
2020 főbb eseményei az Egyesült Királyságban
A 2019 decemberi választásokon a kormányzó Konzervatív Párt nemcsak győzött, de
mandátumainak számát is növelni tudta. A 2020 elején megalakuló második Johnsonkabinet a megerősített felhatalmazással – és a választói elvárás tükrében – január 31én formálisan is kiléptette az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Az új
kereskedelmi viszonyrendszert azonban csak 2020. december utolsó heteiben sikerült
végleges formájában kialakítani. Az Egyesült Királyság eltökélt célja volt, hogy az
Európai Bíróság semmilyen joghatósággal, illetékességgel se rendelkezzen a brit-EU
kereskedelmi szerződés megkötését követően, amíg Brüsszel a szabadverseny
fenntartása érdekében olyan garanciákat akart beépíteni, amelyek semlegesíthetik a
brit vállalatok előnyét az egységes piacon. A folyamat elhúzódásában további szerepet
játszott, hogy az Európai Unió – tanulva Svájc esetéből – egyetlen, ugyanakkor
részletekbe menő és mindent lefedő nagy szerződésben kívánta szabályozni
kapcsolatát a szigetországgal.362 A koronavírus-járvány és a Brexit együttes hatása
miatt az Egyesült Királyság gazdasági teljesítménye 9,8%-kal csökkent 2019-hez
képest. Kiemelendő, hogy általánosságban nincs átfedés a kilépés és a járvány által
érintett gazdasági alágak között.363

„How did the UK-EU Trade talks kick off?” In Brexit Means Podcast, 2020. március 6. Web:
https://www.theguardian.com/politics/audio/2020/mar/06/how-did-the-uk-eu-trade-talks-kick-off-brexitmeans-podcast
363 „Impact of Covid-19 and Brexit for the UK economy.” In TUC Report, 2020. december 18. Web:
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/impact-covid-19-and-brexit-uk-economy
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A Brexit miatt Nicola Sturgeon, a skót kormány és a Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője
szeptemberben megerősítette, hogy megkezdődik egy újabb függetlenségi
népszavazás törvényi kereteinek előkészítése a skót parlamentben.364 A 2014-es
népszavazáshoz képest a skót függetlenségpártiak aránya nőtt, s az utóbbi
hónapokban hosszú idő után ismét átlépte az 50%-ot, a Brexit-tárgyalások mellett
elsősorban a Johnson-kabinet járványkezelési politikájával való elégedetlenségnek
köszönhetően.365
Az Egyesült Királyságban jelenleg körülbelül 3,6 millió olyan állampolgár él, akik az
Európai Unió valamelyik tagállamából vándoroltak be. Ez a szám a szigetország teljes
lakosságának 5,5%-át teszi ki. Túlnyomó részük regisztrált a brit letelepedési
programba és az Egyesült Királyságban kíván maradni, bár a világjárvány nem várt
kivándorlási folyamatot indított el körükben. A továbbiakban minden új bevándorló
munkavállalóra egységes pontozási rendszer vonatkozik a tartózkodási és
munkavállalói engedélyek elbírálásakor. Az elvárt anyagi megtakarítások mértéke
miatt az új kelet-közép-európai bevándorlók száma vélhetően csökkenni fog.366
Elsősorban a koronavírus-járvány okozta munkahelybezárások, másodsorban a Brexit
miatt 2019 júliusa és 2020 szeptembere között 1,3 millió nem szigetországi születésű
munkavállaló hagyta el az országot. Közülük 700 ezer a fővárosból távozott, ami
London lakosságának 8%-át teszi ki.367 Ezzel párhuzamosan a 2016-os népszavazás óta
folyamatosan növekedett a szigetországi születésű brit állampolgárok kivándorlási
mutatója, továbbá a második állampolgársághoz folyamodók száma. Arányaiban a
brit kivándorlók száma nem magas (30 ezer fő), többségük pedig eddig is a
kontinensen élt, így brit állampolgárok emigrációs hullámára („Brexodus”) nem kell
számítani. A kivándorlási célországok között népszerű Spanyolország, Németország,
Franciaország, Hollandia és Írország. A második állampolgársághoz folyamodók
nagy számban az ír nagykövetségeket vették célba.368
Mure Dickie. „Nicola Sturgeon revives plans for second Scottish independence vote.” In Financial Times, 2020.
szeptember 1. Web: https://www.ft.com/content/0f0ecf40-f30a-482e-9902-d74276bdc43f
365 Franl Langfitt. „Support For Scottish Independence Is Growing, Partly Due To U.K.'s COVID-19 Response.” In
NPR Online, 2020. december 15. Web: https://www.npr.org/2020/12/15/946242592/support-for-scottishindependence-is-growing-partly-due-to-u-k-s-covid-19-respon?t=1611482423635
366 „EU Migration to and from the UK.” In The Migration Observatory, 2020. október 2. Web:
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/eu-migration-to-and-from-the-uk/; „UK
immigration from 2021.” In Pinsent Mason, 2020. augusztus 11. Web: https://www.pinsentmasons.com/outlaw/guides/uk-immigration-from-2021; „Over 3.5 Million EU27 Citizens Have Applied to Remain in UK PostBrexit.” In Schengenvisainfo News, 2020. május 22. Web: https://www.schengenvisainfo.com/news/over-3-5million-eu27-citizens-have-applied-to-remain-in-uk-post-brexit/
367 „Estimating the UK population during the pandemic.” In Economic Statistics Centre of Excellence Online,
2021. január 14. Web: https://www.escoe.ac.uk/estimating-the-uk-population-during-the-pandemic/
368 Daniel Auer Daniel Tetlow. „Brexit, Collective Uncertainty and Migration Decisions.” In WZB Belin Social
Science Center, 2020. július. Web: https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2020/vi20-102.pdf; „Number of British People
Leaving for EU Countries Is at Ten Years High.” In Schengenvisainfo News, 2020. augusztus 6. Web:
https://www.schengenvisainfo.com/news/number-of-british-people-leaving-for-eu-countries-is-at-ten-yearshigh/
364
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Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A brit kormány célul tűzte ki a lakosság mielőbbi átoltását a koronavírus ellen
kifejlesztett vakcinákkal, amellyel a szolgáltató ágazat újranyitását és a gazdaság
megélénkülését várják. Előrejelzések alapján a gazdasági növekedés 2021 végére eléri
és meghaladhatja a járvány előtti szintet, noha az egyes alágazatok mutatói között
nagy valószínűséggel szembeötlő aránytalanságokat tapasztalhatunk majd.369 A britEU szerződéshez igazodva a brit cégek és európai partnereik az együttműködés
fenntartásának új kereteit próbálják kialakítani. A kisebb brit exportőrök – kiváltképp
az olyan romlandó élelmiszerek kereskedelmével foglalkozók mint a friss haláru – a
szállítási idő megnövekedésének köszönhetően piacot vesztenek az EU-ban.370
A járvány egy vidékre költözési folyamatot is elindított, London népessége évtizedek
óta először mutat tartós csökkenést. A megújuló energiaforrásokat előtérbe helyező
kormányzati politika révén 2021-ben már minden nyolcadik új autó vásárlása esetében
hibrid vagy elektromos típusok értékesítése várható, se ennek megfelelően év végére
az utcai töltőpontok száma is ugrásszerűen megemelkedik.371
2021 májusában skót parlamenti választásokra kerül sor, amelyet a
közvéleménykutatók szerint az 50% feletti támogatottsággal rendelkező Skót Nemzeti
Párt fog diadalmaskodni. Amennyiben sikerül az abszolút parlamenti többséget elérni
(az SNP kormány mögött jelenleg kisebbségi parlament áll), Sturgeon skót kormányfő
egy második függetlenségi népszavazás kiírását kezdeményezheti, amelyet viszont a
Skóciára vonatkozó devolúciós törvény felhatalmazása alapján Boris Johnson brit
kormányfő megvétózhat. A skót kormányzat olyan alternatív jogi utat próbál találni,
amely a londoni kormányt megkerülve, de törvényes keretek között lehetőséget
biztosít a referendum kiírására és lebonyolítására.372
Száz évvel az Ír-sziget politikai megosztását szentesítő és Észak-Írországot létrehozó
angol-ír szerződést követően 2021-ben az ír-kérdés ismét konfliktusforrássá válhat. A
Brexit miatt kialakult helyzeten enyhít, hogy az észak-ír születésű brit állampolgárok
könnyített eljárásban kérvényezhetik az ír állampolgárságot, s így továbbra is

„2021 UK and Global economic outlook.” In PWC Online, 2020. január 7. Web: https://www.pwc.co.uk/pressroom/press-releases/2021-uk-and-global-economic-outlook.html
370 „Delays to fish and meat exports are not just teething problems.” In Economist Online, 2020. január 23. Web:
https://www.economist.com/britain/2021/01/23/delays-to-fish-and-meat-exports-are-not-just-teethingproblems?utm_campaign=editorial-social&utm_medium=socialorganic&utm_source=facebook&fbclid=IwAR31p-C8v-Kpw02FB5oYTwWsKGdc1VUGpbOUOBJXGRk3tPb_FSxaEonaUU
371 „2021 UK and Global economic outlook.” In PWC Online, 2020. január 7. Web: https://www.pwc.co.uk/pressroom/press-releases/2021-uk-and-global-economic-outlook.html
372 Mure Dickie. „Scottish National party announces plans for second independence referendum.” In Financial
Times, 2021. január 23. Web: https://www.ft.com/content/842f20d4-1728-4e9f-8afd-f57228f01e8a
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szabadon munkát vállalhatnak az Ír Köztársaság területén. Mindez a határmenti
ingázó életmód folytatását is lehetővé teszi, s így több ezer brit állampolgár
megélhetése nem kerül veszélybe a kilépéssel.373 A brit-EU szerződés Észak-Írországra
vonatkozó protokollja szerint Észak-Írország az egységes piac része marad, az áru
mindkét irányba szabadon, ellenőrzés nélkül mozoghat a brit-ír szárazföldi határon
keresztül. A brit-EU szerződésben a felek arra törekedtek, hogy minél szélesebb árukör
kerüljön a kölcsönös vámmentes tételek keretébe, csökkentve ezzel az adócsalás
lehetőségét Észak-Írország esetében, miközben az ír-észak-ír határ „légiessége” is
fennmaradt. A vámköteles tételek külön árukorridoron keresztül érkezhetnek vagy
hagyhatják el az észak-ír kikötőket, miközben az informatikai fejlesztés révén az áru
nyomon követése és vámolása is egyszerűsödik.374 Az Észak-Ír Protokollal
gyakorlatilag sikerült a nagypénteki egyezmény (1998) szellemét fenntartani, s a sokak
megélhetését közvetve vagy közvetlenül biztosító írközi kereskedelmi kapcsolatok
sem sérültek, így az észak-ír kérdés – a helyi unionista pártok részleges kritikája
ellenére – rövidtávon előreláthatólag nem válik válságtényezővé.375
Kül- és biztonságpolitika
A Szkripal-ügy óta a brit-orosz kapcsolatok távolságtartók, elhidegültek. A nyáron a
brit kormányzat kémkedéssel vádolta meg Moszkvát, miután orosz hackerek a
koronavírus elleni vakcina kifejlesztésével foglalkozó kutatóintézetek tudásbázisához
próbálták hozzáférni. London aggodalmának adott hangot Alekszej Navalnij
megmérgezése kapcsán, az orosz ellenzéki politikus bebörtönzése miatt pedig
diplomáciailag tiltakozott. Ilyen előzmények mellett az Egyesült Királyság az Európai
Unióból való kilépést követően is következetesen fenntartja majd a gazdasági
szankciókat Oroszországgal szemben.376
Törökországban London olyan potenciális szövetségest lát, amely elősegítheti a közelkeleti brit befolyás erősödését, kiváltképp a régiót érintő török-brit katonai és
külpolitikai együttműködés keretében. Mindez illeszkedik a Brexit utáni új,
Brüsszeltől „független” brit külpolitika partnerkeresési stratégiájához, aminek

John Campbell. „Brexit: How Northern Ireland is different.” In BBC Online, 2020. december 31. Web:
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-55488686
374 John Campbell. „Brexit: Why a trade deal is different for Northern Ireland.” In BBC Online, 2020. december 24.
Web: https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-55427004
375 John Doyle and Eileen Connolly. „Brexit and the Future of Northern Ireland.” In DCU Brexit Institute,
Working Papers (No 1, 2017). Web: http://dcubrexitinstitute.eu/wp-content/uploads/2017/06/WP-2017-1Doyle-Connolly-1.pdf
376 „Russia: UK responds to Navalny sentencing.” In Goverment of UK Online, 2021. február 2. Web:
https://www.gov.uk/government/news/russia-uk-responds-to-navalny-sentencing
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eredményeképp a két ország 2020 végén szabad kereskedelmi megállapodást írt alá,
ezzel megalapozva a további közeledés lehetőségét.377
A brit a kormányzat a nagy(közép)hatalmi pozíció megőrzésében fontos szerep szán a
2017-ben vízre bocsájtott, új Erzsébet királynő osztályú repülőgép-hordozónak. A
hadgyakorlatok és teszteléseket követően a repülőgép-hordozót 2020 őszén a Kelet- és
Dél-kínai-tenger térsége irányították, majd 2021-ben a Királyi Haditengerészet
zászlóshajójává tették meg. A brit védelmi minisztérium egy második anyahajó
építését is bejelentette, ami számottevően megterheli majd a védelmi kiadásokat, és
források átcsoportosításával jár a haditengerészeten belül. A kormányzat 2017 óta
eltökélt a haditengerészet megerősítése és megújítása mellett, s a világjárvány miatti
bevételkiesés sem térítette el eddig a megvalósítástól. A két új, a legmodernebb
haditechnikát felvonultató hordozó erőprojekció terén a második helyre helyezné
vissza a brit flottát a világon.378
London Kína egyre inkább eltökélt ellenfele. A brit kormányzat évek óta
aggodalmának ad hangot Kína növekvő jelenléte miatt az indokínai és indiai-óceáni
régiókban. Peking regionális ambícióit az Egyesült Királyság egyértelműen
fenyegetőnek találja és az aktív fellépést hangsúlyozza Kína törekvéseinek
ellensúlyozására. A két ország kapcsolatát Hong Kong önkormányzatának
megnyirbálása korábban kikezdte, a brit hadiflotta megerősített jelenléte – az Erzsébet
királynő repülőgép-hordozóval – a Kelet- és Dél-kínai-tenger elrettentő üzenet Kína
számára.379
Boris Johnson konzervatív kabinetje eltökélt abban, hogy bizonyítsa, az EU-n kívül és
Brüsszeltől független is képes a kormányzat az ország gazdaságára nézve jövedelmező
kereskedelmi szerződések megkötésére. Az Egyesült Államok és a Brit
Nemzetközösség tagállamai előtérbe kerülnek e téren. Az amerikai-kínai

Amberin Zaman. „Erdogan hails 'new phase' in Turkey-UK ties with trade agreement.” In Al-Monitor, 2020.
december 28. Web: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/turkey-erdogan-uk-tradeagreement-brexit-eu-nato-customs.html#ixzz6lyDdunKF; Jonathan Fenton-Harvey. „Why the UK sees Turkey as
a crucial post-Brexit ally.” In Anadoluu Agency, 2021. január 13. Web:
https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-why-the-uk-sees-turkey-as-a-crucial-post-brexit-ally/2108631
378 https://www.businessinsider.com/uss-gerald-r-ford-hms-queen-elizabeth-aircraft-carriers-comparred-20176#so-while-the-us-remains-the-worlds-undisputed-king-of-aircraft-carriers-advances-in-aviation-and-navytechnology-means-that-the-balance-of-power-is-constantly-shifting-what-might-be-a-strength-today-couldbecome-a-weakness-tomorrow-20
379 Brad Lendon. „UK says its aircraft carrier strike group is ready to deploy. China's already watching.” In BBC
Online, 2020. január 5. Web: https://edition.cnn.com/2021/01/05/europe/uk-aircraft-carrier-strike-group-intlhnk-mil/index.html; „Japan hails U.K. plan to send aircraft carrier group to Asia.” In Japan Times, 2021, január
15. Web: https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/15/national/japan-britain-aircraft-carrier/; „Warning
over plans for new Royal Navy aircraft carriers.” In BBC Online, 2020. június 25. Web:
https://www.bbc.com/news/uk-53186611; „HMS Queen Elizabeth Assumes Role as New Fleet Flagship.” In
Royal Navy Online, 2021. január 27. Web: https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latestactivity/news/2021/january/27/210127-fleet-flagship-handover
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vetélkedésben Washington potenciális partnerként számíthat az óceánon túli
hagyományos szövetségesére, kiváltképp a nemzetközi gazdasági szervezetekben
betöltött szerepének megerősítésében, újragondolásában.380 Ennek tükrében az
amerikai-brit kapcsolatok erősödése várható. Az Egyesült Királyság meghatározó és
elkötelezett tagja a NATO-nak, de a két ország együttműködését további diplomáciai,
geopolitikai és gazdasági tényezők erősítik. Mindezt alátámasztja, hogy Joe Biden
beiktatását követően Boris Johnson brit miniszterelnök az elsők között vette fel az új
amerikai elnökkel a kapcsolatot. A Brexit lezárása, azaz a brit-EU szerződés megnyitja
a lehetőséget London előtt egy szélesebb körű szabad kereskedelmi megállapodás
megkötésére Washingtonnal is.381 Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság
közötti fennálló „különleges kapcsolat” ugyanakkor továbbra is meglehetősen
féloldalas. Sőt, Londonnak az EU-n kívül nagyobb szüksége lesz Washingtonra a
korábbiaknál is.
Trendek és forgatókönyvek
Az Egyesült Királyság jövőbeli helyzetét Skócia vagy Észak-Írország kérdése
befolyásolja a leginkább. A skót vagy észak-ír kiválás a másik számára is katalizátor
lehet, és az Egyesült-Királyság teljes felbomlását is előidézheti. Bár a népesség és a
GDP nagy része Angliában összpontosul, az ország hatalmi pozícióját jelentősen
megrendítené már az észak-ír kiválás is.
Az észak-ír helyzet rendezése körüli bizonytalanságok 2016 óta kiújult indulatok
forrásai a protestáns unionisták és a katolikus nacionalisták körében. A brit-EU
szerződés Észak-Ír Protokollja elősegíti a nagypénteki egyezménnyel felállított duális
észak-ír önigazgatási rendszer továbbélését a Brexit utáni időszakban, ugyanakkor az
Ír-sziget politikai egyesülésére irányuló mozgalom továbbra is potens. Az unionisták
és a nacionalisták közötti erőszak nagyobb fellángolása nem kizárható, az IRA egyes
csoportjai nem csak, hogy léteznek, de erőszakos tevékenységük is folyamatos. A
katolikus és protestáns szervezetek a brit biztonsági apparátus számára állandó
fenyegetést jelentenek, és erőforrásokat vonnak el az ország nemzetközi
szerepvállalásától. Ha az Ír-sziget egyesülése komolyan felmerülne, nagyon gyorsan
rendkívül jelentős eszkaláció következhetne be. Az észak-ír egyesülési népszavazás
„ki nem írására” Londonnak ugyan lehetőséget ad a Belfasti Egyezmény jogilag
képlékeny megfogalmazása, de nagy belső nyomás esetén az rendkívül gyorsan a

Graham Lanktree. „5 things to expect from Joe Biden on UK trade.” In Politico, 2021. január 24. Web:
https://www.politico.eu/article/five-things-to-expect-from-joe-biden-on-uk-trade/
381 „PM talks to Biden in first call since inauguration.” In BBC Online, 2021. január 24. Web:
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55783781; Aamer Madhani. „Britain’s Boris Johnson presses Biden for
new trade deal.” In AP News Online, 2021. január 23. Web: https://apnews.com/article/joe-biden-global-tradehealth-coronavirus-pandemic-jen-psaki-332faf002eb52c7db6429704b7c8ff9b
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napirendre kerülhet.382 A népszavazás a katolikusok számára folyamatosan javuló
arányok és a Brexit miatti frusztráció fényében alighanem az ír egyesüléshez vezetne.
Skócia távozása még nagyobb problémát jelentene. A tagolt skót tengerpart számos
kisebb-nagyobb szigetével régóta a brit honvédelem fontos elemét képezi. A Brit
Királyi Haditengerészet meghatározó bázisai mellett, a Királyi Légerő is két
támaszpontot tart fenn Skócia területén. A brit katonaság és hadipar
népességarányosan is jelentős munkaadó Skóciában.383 Az északi-tengeri
olajtartalékok révén Skócia képes kielégíteni az Egyesült Királyság olajigényének több,
mint 80%-át.384 Mindezek tükrében a skót függetlenségi törekvéseket a londoni
kormányzat vélhetően meg fogja akadályozni és él a devolúciós törvényekben
lefektetett felhatalmazásaival. A májusi skót választásokra hangoló Sturgeon
referendum-terveivel kapcsolatban Boris Johnson jelezte, hogy a kormány
kategorikusan visszautasít bármiféle népszavazást 2050 előtt.385 Az elkövetkezendő
években a skóciai helyzet alakulását meghatározhatja, hogy a londoni kormányzat
mennyire képes a gazdaság megerősítésére és mennyire tud a skót életszínvonal
töretlenül visszaállni a Brexit és a járvány utáni időszakban a korábbi szintre.
Amennyiben a londoni kormánynak nem sikerül megakadályoznia a népszavazás
kihirdetését és lebonyolítását, az újabb felmérések alapján sem biztos, hogy a skót
polgárok a függetlenségre szavaznának. A függetlenségpártiak aránya 47-52% között
mozog, egy újabb népszavazás kimenetele tehát megjósolhatatlan.386 Skócia kiválása
bonyolult osztozkodási folyamatot indítana el, amely számottevően lekötné a brit
kormány energiáit és akadályozná az ország érdekérvényesítést a nemzetközi
politikában.
Az Egyesült Királyság jövőjét meghatározó tényezők többsége a gyengülés irányába
mutat, London befolyása mind Európában, mind globálisan várhatóan csökkenni fog
még a legjobb forgatókönyv bekövetkezte esetén is.

https://www.irishtimes.com/opinion/a-referendum-on-irish-unity-is-coming-whether-we-like-it-or-not1.4454681
383 „Scotland analysis: Defence. In Government of the UK, Online Report.” Web:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/285961/
Scotland_infographics_26022014.pdf
384 „Financial questions on First Minister, Scottish Government and oil reserves.” In Scottish Goverment Release
FOI/19/02270, 2019. október 24. Web: https://www.gov.scot/publications/foi-19-02270/
385 „U.K.: Johnson Suggests No Scottish Independence Referendum Until the 2050s.” In Srtatfor, 2021. január 4.
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Olaszország
Szerző: Dr. Szeghő Patrik, MCC Geopolitikai Műhely
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 60,461,826 fő
Népszaporulat: -0,3%, -166,857 fő
Etnikai megoszlás: olasz 91%, egyéb 9%
GDP (PPP): 2,666 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 44,160 dollár
Gazdasági növekedés: -10,6%
2020 főbb eseményei Olaszországban
A koronavírus-járvány Európában először Olaszországot érte el, és mivel a vírussal
kapcsolatban kevés információ állt rendelkezésre, ezért az olasz egészségügy nehéz
helyzetben találta magát. Bár a vírus gócpontja Lombardia volt, március elejére az
ország többi részén is azonosítottak megbetegedéseket. A kormány karantén alá
helyezte Lombardia egyes régióit, majd az ország többi részén is korlátozó
intézkedéseket vezetett be, amelyeket csak nyár elején oldottak fel. Az intézkedések
foganatosításában a rendőrség mellett a hadsereg is szerepet vállalt, Róma
járványkezelése negatív hivatkozási pontként szolgált a többi európai ország számára,
az olasz egészségügy a tavasszal az összeomlás szélére került, ezért kiemelkedő volt a
halálozási arány.
A járvány a turizmushoz köthető szolgáltató ágazatokban súlyos jövedelemkiesét
okozott az olasz gazdaság számára. A gazdasági visszaesés több, mint 10%-os volt,
amely a déli régiókat jobban érintette, mint a gócponttá vált fejlettebb északi
területeket. A tőzsdei részvények ára február és március elején számottevő esést
könyvelt el,387 az államadósság pedig 130%-ról körülbelül 180%-ra emelkedett az év
végre.388 Az előző évek népességnövekedése – amely a bevándorlásnak köszönhető –
a járvány miatt abbamaradt, s a lakosság száma – csekély mértékben – csökkent. A

Valentina Za and Nathan Allen. „Italy, Spain curb trading to stem coronavirus market crash.” In Reuters
Online, 2020.március 13. Web: https://www.reuters.com/article/us-europe-stocks-short-selling/italy-spaincurb-trading-to-stem-coronavirus-market-crash-idUSKBN2101LN
388 „La grande corsa alla riconversione: chi creava vestiti ora fa mascherine.” In La Stampa, 2020. március 18. Web:
https://www.lastampa.it/economia/2020/03/18/news/la-grande-corsa-alla-riconversione-chi-creava-vestitiora-fa-mascherine-1.38605102; Silvia Sciorilli Borrelli and Matthew Karnitschnig. “Italy’s future is in German
hands.” In Politico, 2020. április 2. Web: https://www.politico.eu/article/coronavirus-italy-future-germany/
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kormány tervezett gazdaságélénkítő programja megosztotta a kormánykoalíció
tagjait, így az évet kibontakozó politikai válsággal zárta az ország.389
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
Az olasz kormány eltökélt a lakosság mielőbbi átoltásában, ezért 2020 végén az oltással
és a vakcinával kapcsolatos tájékoztatókampányt indított. Ezzel párhuzamosan a
kormányzat mindent megtett, hogy a rendelkezésre álló vakcinakészletekből minél
nagyobb mennyiség Olaszországba jusson.390 Az év elején Giuseppe Conte koalíciós
kormányából távozott az Italia Viva nevű liberális párt a gazdaságpolitikával
kapcsolatos eltérő nézetek miatt. A kormánnyal szemben kezdeményezett
bizalmatlansági indítvány a parlament mindkét házában elbukott, de mivel a
Szenátusban kisebbségbe került a kormány, ezért 2021. január 26-án Conte lemondott
a miniszterelnöki pozícióról. A gazdasági helyzet kezelése érdekében egy technokrata
kabinet felállítására került sor, amely élére az Európai Központi Bank korábbi elnöke,
a közgazdász és gazdasági szakember Mario Draghi került február elején. Az új
kormányfő személye az Európai Unió vezetőit és a nemzetközi befektetőket is
bizalommal tölti le, és Olaszországban kezdetét veheti a gazdaságélénkítő program.391
Olaszország alapvető problémáit ugyanakkor az egymást követő olasz kormányzatok
nem tudták kezelni. Az illegális bevándorlás súlyos terhet ró a költségvetésre, növekvő
tendenciát mutat a bűnözés, ami a romló gazdasági helyzet mellett 2021-ben vélhetően
növelni fogja az elégedetlenséget az országban.
Kül- és biztonságpolitika
Méretéből és geopolitikai helyzetéből adódóan Olaszország középhatalmi szerep
betöltésére törekszik a Földközi-tenger régiójában, de általában sikertelenül. Róma
elképzeléseit és érdekeit Franciaország vagy az Egyesült Államok sokszor figyelmen
kívül hagyta az elmúlt években, elsősorban Líbiában. A volt olasz gyarmat permanens
káosza nem az olasz politikának köszönhető, a költségek nagy részét mégis
Olaszország viseli. Ennek jelentős anyagi és erkölcsi vonzata is van. Róma vagy arra

„Governo, Conte sfida Renzi: ’Se si sfila andiamo in aula. Sul Recovery non va bene: dobbiamo correre’.” In La
Republica, 2020. december 30. Web:
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/12/30/news/governo_recovery_sfida_conte_renzi-280505344/;
„Italy: Inflation Rate.” In Trading Economics Online. Web: https://tradingeconomics.com/italy/inflation-cpi
390 „Report Vaccini Anti COVID-19.” In Presidenza del Consiglio dei Ministri Online, 2020. február 1. Web:
https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/
391 „Italy Crisis: Guiseppe Conte’s Governement Survives Senate Confidence Vote.” In Euronews Online, 2021.
január 20. Web: https://www.euronews.com/2021/01/19/government-of-italian-pm-giuseppe-conte-survivescrucial-senate-confidence-vote; „Consultazioni, l'ex maggioranza apre al governo Draghi.” In Sky-TG24 Online,
2021. február 3. Web: https://tg24.sky.it/politica/2021/02/03/crisi-governo-draghi-news-diretta; „Draghi asked
to form new Italian coalition government.” In BBC Online, 2021. február 5. Web:
https://www.bbc.com/news/world-europe-55912951
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költ, hogy akadályozza a migrációt, és ezzel erkölcsi támadások kereszttüzébe kerül,392
vagy a migránstömegek ellátására és az általuk hozott súlyos biztonsági problémák
kezelésére. Róma fontos célkitűzése a líbiai helyzet rendezése, de ehhez nem
rendelkezik a megfelelő eszközökkel.
Az Egyesült Királyság távozásával Németország és Franciaország után Olaszország
vált az Európai Unió harmadik legnagyobb gazdaságává. Róma célja Berlin és Párizs
támogatásának elnyerése az olasz gazdasági befolyás további növelésére a Mediterrán
térségben. Az ország a korábbi évtizedekben lépésről lépésére olyan szoros
kereskedelmi hálózatott épített ki a Földközi-tenger régiójában, amelynek Olaszország
a mozgatórúgója, de Róma meghatározó befektetőként is jelen van a térség
energiaszektorában is. Emellett Róma az afrikai kereskedelem legfontosabb európai
kapuja kíván lenni.
Noha olasz részről időről időre kritikával illetik az Európai Uniót, Olaszországnak
hatalmas államadóssága miatt a kapcsolatok ápolására kell törekednie az európai
vezetőkkel és intézményekkel.393 A külföldi hitelezők, az államadósság és a
gazdaságélénkítés kérdése és kezelése az ország stabilitását is meg fogja határozni az
elkövetkezendő években, így a parlament különböző irányultságú pártjai,
csoportosulásai – beleértve a korábbi kormánykoalíció tagjait is – támogatásukról
biztosították az új kormányfőt, Mario Draghit. Bár a kisebb-nagyobb pártok és
pártszövetsége miatt az olasz politikai élet gyakran szembesül válságokkal, a pártok
többségének nem érdeke az előrehozott választások kiírása a koronavírus-járvány
idején. A nemzetközi pénzvilágban jól ismert Draghit 2021-ben vélhetően hagyják
érvényesülni, noha a kormányfő mögött egy végtelenül megosztott parlamenti
többség sorakozott fel. Kérdéses viszont, hogy a miniszterelnök megbízatása a 2023-as
parlamenti választásokig kitart-e.394
Trendek és forgatókönyvek
Olaszország komplex kihívásokkal néz szembe 2021-ben, és az egész évtizedben.
Gazdasági térvesztése az EU-n belül folytatódni fog, mind Németországhoz, mind a

392https://www.infomigrants.net/en/post/30036/italy-libya-accord-ngos-call-for-immediate-revocation

Michael Tanchum and Dimitar Bechev. „Italy’s Mediterranean Belt and Road.” In Foreign Policy, 2021. január
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394 „Italy Crisis: Guiseppe Conte’s Governement Survives Senate Confidence Vote.” In Euronews Online, 2021.
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keleti tagállamokhoz képest. Eközben viszont számos belső és külső kihívással kell
megküzdenie. Pozícióit a Földközi-tenger térségében veszélyezteti Líbia szinte teljes
szétesése, gazdasági törekvései pedig összeütközésbe kerülhetnek Törökországéval,
amely konfliktust okozhat a NATO-n belül is. Róma igyekezik mindkettőt kezelni és
elkerülni.395 Olaszország rendkívül alacsony születési rátája, fragmentált politikai
rendszere és gazdasági problémái miatt aligha lesz képes a méretének megfelelő
szerepet betölteni az Európai Unióban, a NATO-ban, a Mediterráneumban vagy
éppen Közép-Európában. Úgy, ahogy 2010–2020 között, inkább az események
elszenvedője (líbiai háború, migráció) marad, nem pedig az alakítója.

„Italy's Prime Minister says foreign policy hasn't changed: paper.” In Reuters, 2020. május 5. Web:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-diplomacy-idUSKBN22H0KL
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Spanyolország
Szerző: Gergi-Horgos Mátyás, MCC Kutatócsoport
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 47,431,256 fő
Népszaporulat: -0,12%, -58,086 fő
Etnikai megoszlás: spanyol 84,8%, egyéb 15,1%
GDP (PPP): 2,016 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 38,143 dollár
Gazdasági növekedés: -9%
Választások: katalán autonóm választások 2021-ben
2020 főbb eseményei Spanyolországban
A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) és a szélsőbaloldali Podemos
megállapodása nyomán 2020. január 7-én állt fel az új spanyol kormány, élén Pedro
Sánchez miniszterelnökkel. Februárban az új miniszterelnök tárgyalásokat
kezdeményezett Quim Torra katalán elnökkel az alkotmányellenesnek nyilvánított
katalán függetlenségi népszavazás miatt kialakult belpolitikai válság feloldására.
Március 14-én a spanyol kormány szükségállapotot rendelt el a koronavírus-járvány
gyors terjedése miatt; ugyanebben a hónapban VI. Fülöp spanyol király apja, I. János
Károly volt uralkodó offshore-botránya miatt lemondott a tőle származó anyagi
örökségéről. Június végén megszűnt a járvány miatt kihirdetett szükségállapot.
Szeptemberben a spanyol legfelsőbb bíróság eltiltotta közhivatal betöltésétől Quim
Torra katalán elnököt, mert a 2019-es parlamenti választásokkor megtagadta a
központi választási bizottság utasításait, így helyébe Pere Aragonès ügyvivő elnök
lépett. Októberben a jobboldali radikális VOX által indított bizalmatlansági indítvány
elbukott a spanyol törvényhozásban; ugyanebben a hónapban a kormány a járvány
második hulláma miatt ismét szükségállapotot hirdetett. Mindeközben Spanyolország
a koronavírus-járvány által leginkább sújtott európai országok közé került, közel 65
ezer fő halt bele a betegségbe, és több mint hárommillió megbetegedést
azonosítottak.396 A járvány, illetve a korlátozó intézkedések – más dél-európai
országokhoz hasonlóan – rendkívül negatívan érintették a gazdaságot, a spanyol
statisztikai hivatal adatai alapján a GDP 9%-os visszaesést mutatott, a
munkanélküliség 16%-ra nőtt.397 A spanyol központi bank szerint a 2020 harmadik
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negyedévében a GDP-hez viszonyított államadósság történelmi magasságba
emelkedett, meghaladta a 114%-ot.398
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
2021. február 14-én katalán autonóm választásokat tartottak, a voksolás kimenetele a
katalán válság miatt kiemelt belpolitikai eseménynek számított. A választások súlyát
jól mutatja, hogy a PSOE Katalónia élére a spanyol kormány korábbi
egészségügyminiszterét, Salvador Illat jelölte. A párt abban bízott, hogy koronavírusjárvány elleni védekezésben is aktív szerepet játszó politikus jó eredményt ér majd
el,399 s noha a PSOE jól szerepelt, a választás ismét az elszakadáspárti erők – a
korábbinál nagyobb – 51%-os győzelmével zárult. Az új regionális kormány
megalakítása azonban a katalán pártpolitika, illetve a függetlenségpárti mozgalom
töredezettsége miatt nem lesz egyszerű feladat.400
Gazdasági szempontból Spanyolország számára a 2021-es esztendő a tavalyi év
árnyékában fog telni, vagyis a kormánynak a recesszióval szembeni küzdelem lesz a
legnagyobb kihívása. A tavaly októberben bejelentett tervek szerint a spanyol vezetés
140 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagot dolgozott ki, amely segítségével a
követkető három évben 800 ezer új munkahelyzet szeretnének létrehozni.401 Az
intézkedéshez a kormány az európai helyreállítási terv szerint megítélt forrásokat
használja fel, és 6,8%-os GDP-növekedéssel számolnak 2021-ben, az OECD
ugyanakkor csak 5%-ot prognosztizál.402 A spanyol gazdaság újraindítása a 2021-es
esztendő legfőbb célkitűzése lesz, nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból
is. A magas munkanélküliségi mutató, a növekvő államadósság, a járvány miatt
megnövekedett állami kiadások, valamint a Spanyolországban húzóiparnak számító
turisztikai szektor teljes leépülése hatással lehet a központi kormányzat állampolgári
megítélésére. Emiatt a baloldali vezetésnek elsősorban válságkezelésre kell
összpontosítania, a PSOE csak így lesz képes megőrizni vezető pozícióját.
Kül- és biztonságpolitika
Spanyolország vélhetően 2021-ben olyan külpolitikai irányvonalat fog képviselni,
melynek középpontjában a jó partneri kapcsolatok fenntartása, ápolása lesz a számára
fontos országokkal. Kiemelt fontosságú partner Marokkó, hiszen Spanyolország
számára az elsőszámú biztonságpolitikai kihívást továbbra is az illegális migráció
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jelenti. Marokkó a nyugat-afrikai migrációs útvonal kulcsa, mind a Kanári-szigetek,
mind a kontinentális Spanyolország irányában. 2020-ban összesen 41,868 migráns
érkezett az országába, ami 29%-kal több, mint 2019-ben.403 A földközi-tengeri migráció
erősödést jelzi, hogy a 2019-es és 2020-as adatokat összevetve a tengeri útvonalon
Spanyolországba érkezők száma közel 54%-kal, 26,103-ról 40,105-re nőtt. Elsősorban
az afrikai kontinenstől nem messze fekvő Kanári-szigetek kitettsége számít
jelentősének, a szigetcsoport esetében a bevándorlási mutató egy év leforgása alatt
több, mint 750%-kal nőtt: 2019-ben csak 2,678 ember érkezett a szigetcsoportra, míg
2020-ban már több, mint 20 ezer.404 Spanyolország az egyik zsebéből jelentős összeget
költ halászflottája távolsági halászati képességének támogatására, mely szerepet
játszik a nyugat-afrikai halászközösségek elszegényedésében, a másik zsebéből
viszont akadályozni próbálja a migrációt, megfizetve Marokkót, hogy állítsa meg az
embercsempészetet. Azt a Marokkót, amely halászterületeinek legfőbb haszonélvezője
maga Spanyolország.405
Madrid a NATO-n és az EU-n belül konstruktív politikát folytat. Spanyolország az
uniós politika terén sikert könyvelhetett el 2020-ban, hiszen a járvány miatt életre
hívott helyreállítási csomag második legnagyobb nettó haszonélvezője lett, az uniós
forrásokat így a gazdaság beindítására használhatja fel.406 Az ország számára stratégiai
fontosságú volt, hogy az Unió és az Egyesült Királyság között létrejöhessen a
megállapodás. Spanyolországban ugyanis több, mint 240 ezer brit állampolgár él, a két
ország között jelentős a turisztikai forgalom, és az ibériai-félszigeten található, az
Egyesült Királysághoz tartozó Gibraltár miatt kiemelten fontos volt, hogy a két ország
közötti kapcsolatok a Brexit-et követően is rendezettek legyenek.407
Trendek és forgatókönyvek
A spanyol kormány a gazdaságpolitika terén vélhetően a növekedés beindítására fog
törekedni 2021-ben, ebben az uniós források kiemelten fontos szerepet fognak játszani.
A pénzügyi és gazdasági szereplők eltérő prognózisai azt jelzik, hogy nincs egyetértés
az idén várható növekedési ráta terén. A pesszimistább nemzetközi előrejelzések miatt
elképzelhető, hogy a spanyol gazdaság teljesítménye alulmarad a kormány által
elvárttól.

403http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Informe+Quincenal+sobre+Inmigraci%C3%B3n+Irr

egular+-+Datos+acumulados+desde+el+1+de+enero+al+31+de+diciembre+de+2020.pdf/e5553964-675a-40d79361-5dbf4dfd3524
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egular+-+Datos+acumulados+desde+el+1+de+enero+al+31+de+diciembre+de+2020.pdf/e5553964-675a-40d79361-5dbf4dfd3524
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A belpolitikai folyamatok terén továbbra is központi kérdés lesz Katalónia helyzete. A
katalán választások kimenetele és a kormányalakítás meg fogják határozni, hogy a
központi és a tartományi kormány között milyen mederben folynak tovább az
egyeztetések. Egy újabb függetlenségpárti katalán vezetés megalakulása esetén
várhatón ismét előtérbe kerül a régió elszakadásának kérdése. A függetlenség és a
Spanyolországon belül maradás támogatottsága ugyanakkor kiegyenlítettnek tűnik,
nincs egyik irányba sem határozott trend.
A külpolitika terén nem várható gyökeres változás 2021-ben, így vélhetően továbbra
is a stratégiai kapcsolatok ápolására, illetve az uniós kapcsolatok mélyítésére fog
törekedni Spanyolország. A jó kapcsolatok fenntartása a 2020-as recesszió miatt is
kiemelten fontos.
Az elmúlt évben folyamatosan növekvő migrációs nyomás miatt a spanyol vezetés
várhatóan nem tudja teljes mértékben megkerülni a téma jelentőségét, így a baloldali
kormánynak választ kell adnia a kihívásra, elősorban a Kanári-szigetetek kitettségére.
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Japán
Szerző: Vigóczki Máté György, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2021):
Lakosság: 125,620,000 fő
Népszaporulat: -0,78%, -990,000 fő
Etnikai megoszlás: japán 98,1%, egyéb 1,9%
GDP (PPP): 5,236 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 41,637 dollár
Gazdasági növekedés: -4,8%
Választások: alsóházi parlamenti választások 2021-ben
2020 főbb eseményei Japánban
Japánban a politikai események legfőbb alakítója a koronavírus-járvány volt. A
szigetországban január 16-án azonosították az első megbetegedést: februárban
Jokohama kikötőjébe érkezett meg a Diamond Princess óceánjáróhajó, melynek utasai
között is találtak koronavírus betegeket. A több, mint 3700 fő végül csak március 1-én
hagyhatta el a hajót. A pandémia miatt fontos látogatást kellett elhalasztani: március
5-én Hszi Csin-ping, kínai elnök érkezett volna Tokióba. Március 24-én született
döntés, hogy a nyári olimpiai játékokat is elhalasztják 2021-re.
Április 7-én a GDP ötödét kitevő gazdaságélénkítő csomagot jelentett be a kormány.408
Ezeket az év során további három, kiegészítő programok követte. Ugyanezen a napon
hirdetett válsághelyzetet Abe Sinzó miniszterelnök először az érintett prefektúrákra,
de április 16-án az egész országra. Július 4-én Kusuba, Kumamoto prefektúrában a
heves esőzések és áradások hetven halálos áldozatot követeltek, ami vitát indított arról
Japán mennyire súlyosan kitett az éghajlatváltozásnak.
Abe Sinzó augusztus 28-án egészségügyi okokra hivatkozva bejelentette, hogy
szeptember 16-i dátummal lemond rekordhosszú ideig betöltött kormányfői
pozíciójáról. Helyére szeptember 14-én a Liberális Demokrata Párt (LDP) élére
választott Suga Josihide került. Suga első külföldi megbeszélését Mike Pompeoval
folytatta, első külföldi útja pedig Vietnámba és Indonéziába vezetett. Suga október
végén bejelentette, hogy országa 2050-re nullára csökkenti az üvegházhatású gázok
kibocsátását.409 Novemberben Japán, Kína, Új-Zéland, Dél-Korea, Ausztrália és az
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ASEAN egy Regionális Átfogó Gazdasági Partnerséghez való csatlakozásban értettek
egyet, melynek célja az áruk és termékek vámjainak 91%-kal való csökkentése.410
Ugyanebben a hónapban Tokióban találkozott Suga a kínai külügyminiszterrel, Vang
Jivel, akinek kifejtette a kormányfő, hogy Japán aggodalommal tekint kínai hadihajók
megjelenésére a Szenkaku-szigetek környékén. A szigeteknek nincs állandó lakossága,
és területük is nagyon kicsi, mindössze hét négyzetkilométer. De hovatartozásuk
mindkét országban fontos belpolitikai ügy, sőt ez mára már legitimációs kérdés is, és
geopolitikai szempontjai is mind jelentősebbek.
Várható gazdasági és belpolitikai folyamatok
A 2020-as nyári olimpiai játékok 2021-es megrendezése kulcsfontosságú mind a
gazdaság, mind a politika szereplői szempontjából. Az olimpiarendezéstől
kezdetektől azt várják, hogy a nemzetközi sportesemény lendületet ad japán
gazdaságának és tovább erősíti a turizmust, ami 2019-ben rekordokat döntött. A kínai
kereslet és a japán export csökkenése, valamint a viszonylag alacsony belső fogyasztói
kiadások miatt súlyos következményei lehetnek egy újabb halasztásnak. Vélhetően
ezek a gazdasági számok továbbra is alacsonyak maradnak, így a globális kereslet és
a regionális geopolitikai kihívások mind Japán újraindítási tervei ellen dolgoznak, ami
miatt a növekedés mérsékelt marad. A Nemzetközi Valutaalap szerint a legjobb
forgatókönyv alapján is mindössze 2,3%-kal bővülhet az ország GDP-je.411
A belpolitikára is rányomja a bélyegét a koronavírus-járvány és az olimpia kérdése is.
A Suga-adminisztrációnak idén mindkét problémát meg kell tudnia oldani, ha a
miniszterelnök a hatalmát biztosítani akarja. Idén két fontos választásra is sor kerül
Japánban: a LDP – egyik a kormánykoalíció egyik pártjának – elnökségi posztjáért
indul Suga, illetve az alsóházi képviselők mandátuma októberben jár le. Előbbi elvileg
szeptemberben jár le, utóbbi pedig október 22-én. Kérdés, hogy mennyire fogják a
szavazások dátumait például a tokiói olimpiához kötni, illetve mennyire segítené a
LDP a parlamenti választását a pártelnök magas támogatottsággal megválasztott új
elnöke.
Kül- és biztonságpolitika
2021-ben az új washingtoni adminisztrációval történő kapcsolatépítés lesz a fő feladat.
A Trump adminisztráció alatt az USA továbbra is nagyon erős szereplő maradt a
térségben, sőt, még erősödött is az amerikai jelenlét, a Washington-Tokió

https://www.nippon.com/en/news/yjj2020111500129/
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2021/01/11/commentary/japan-commentary/japan-economyimprove-2021/
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kapcsolatrendszer biztonságpolitikai tekintetben egyáltalán nem gyengült.412 Az
Egyesült Államok és Japán viszonyát 2021-ben várhatóan a Biden adminisztráció új
Kína-politikája fogja meghatározni. Tokió prioritásai nem változtak: továbbra is az
USA fő szövetségese kíván maradni a térségben.
Japánnak az összes szomszédjával vannak ellentétei: Kínára folyamatos kihívásként
tekint, a területi viták bármikor kiéleződhetnek. Dél-Koreával a történelem miatt
hullámzó a viszony, Oroszországgal pedig továbbra se rendezett a Kuril-szigetek
helyzete. A Biden-adminisztráció ezeknek a potenciális párbeszédnek adhat löketet.
Különösen Kínával kapcsolatban lesz érdemes figyelni a fejleményeket, hiszen a
gazdaság tekintetében kritikus fontosságú a kapcsolatok rendezése. Észak-Korea,
illetve Phenjan atomprogramja pedig megmarad a térség egyik fő veszélyforrásának.
Trendek és forgatókönyvek
Belpolitikában Suga miniszterelnök megpróbálhat úgy taktikázni, hogy az olimpia
esetleges sikeres megrendezését a pártelnöki és parlamenti választásokra használja fel.
Ha tömegével fogják az országok jelezni távolmaradásukat a játékoktól, akkor a
gazdaság újraindítása is kérdésessé válik, ebben az esetben külső tényezőkre és
szereplőkre lehet hárítani a dolgot.
Az USA-Japán együttműködés felfutása valószínűsíthető 2021-ben, amire jó
lehetőséget ad a koronavírus-járvány elleni küzdelem, a gazdaság újraindítása és a
klímaváltozás elleni harc is. A legfőbb nemzetközi intézményekben Washington és
Tokió szoros együttműködésére lehet számítani ezeken a területeken. Az USA új Kínapolitikájának kialakításához nélkülözheten legfőbb térségbeli szövetségese, Japán.
Várható, hogy Biden kevésbé harcias retorikát fog megütni Peking esetében, ami Tokió
számára megkönnyítheti a kapcsolatok javítását. Szintén valószínűsíthető 2021-ben a
multilaterális kapcsolatok térnyerése Ázsiában. Suga első látogatásai is arra engednek
következtetni, hogy az ASEAN nagyobb szerepet kaphat a közeljövőben.
Japán továbbra is fontos partnerként tekint Moszkvára. Tokióban pontosan tudják,
hogy egy erősebb orosz-kínai szövetség nem lehet senki érdeke – Pekingen kívül. Az
orosz-japán területi vitában ugyanakkor nem várható előrelépés a közeljövőben.
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https://mandiner.hu/cikk/20200321_koronavirus_geopolitika_es_teruleti_vitak_japan_szemmel
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India
Szerző: Dr. Szeghő Patrik, MCC Geopolitikai Műhely
Közreműködők: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely, Kovács Blanka, MCC
Adatok (2020):
Lakosság: 1,352,642,000 fő
Népszaporulat: +1,2%, +21,622,500 fő
Etnikai/vallási megoszlás: hindu 79,8%, iszlám 14,2%, keresztény 2,3%, szikh 1,7%,
buddhista 0,7%
GDP (PPP): 8,683 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 6,283 dollár
Gazdasági növekedés: -7,7%
Választások: helyhatósági választások egyes tagállamokban 2021-ben
2020 főbb eseményei Indiában
A 2019 végén elfogadott állampolgársági törvénykiegészítés gyorsított eljárásban ad
állampolgárságot az Indiával szomszédos országokban élő, nem-iszlám vallású,
gyakran üldözött kisebbségnek. Ezzel az utóbbi években a szomszédos államokból
Indiába menekülők jogi státuszát is rendezni tudta az indiai kormányzat, ugyanakkor
a vallási alapra épülő törvényt megkülönböztető jellege miatt több bírálat érte
elsősorban az indiai muzulmán közösség, továbbá Pakisztán részéről. A törvény
alkalmazása – a Kasmír autonómiáját is megszűntető – Modi-kormány részéről utcai
összecsapásokhoz vezetettek 2020 első hónapjaiban, augusztus óta pedig az
agrárreformok elleni gazdatüntetésekkel kell szembenéznie a kormányzatnak.413
Bengaluruban (Banglore) is utcai összecsapásokra került sor azt követően, hogy az
egyik indiai parlamenti képviselő rokona Mohamed prófétát becsmérlő posztot közölt
a közösségi médiában.414 A nyár folyamán apróbb határincidensek zajlottak le Kína és
India között. A két ország között fennálló feszültség miatt a nyár és az ősz folyamán
összesen mintegy kétszáz kínai fejlesztésű programot – közöttük számos népszerű

„India farmers’ protests: internet shutdown highlights Modi’s record of stifling digital dissent.” In
Conversation, 2021. február 1. Web: https://theconversation.com/india-farmers-protests-internet-shutdownhighlights-modis-record-of-stifling-digital-dissent-154287; „Trump defends Modi but doesn't take position on
controversial Indian citizenship law.” In USA Today, 2020. feburár. Web:
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2020/02/25/trump-india-doesnt-take-position-caa-citizenshiplaw/4865556002/
414 Sachin Ravikumar and Chandini Monnappa. „Police patrol deserted Bengaluru streets after Facebook post
sparks clashes.” In Reuters, 2020. augusztus 20. Web: https://www.reuters.com/article/us-india-violencebengaluru-idUSKCN2572TD
413
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okostelefon-játékokat és a 200 millió indiai felhasználóval rendelkező Tik-Tokot –
tiltott be a kormány.415
A koronavírus-járvány feltartóztatása érdekében a Modi-kormány rögtönzött
korlátozásokat vezetett be, ugyanakkor a tagállamokra hárította a részletes
szabályozását és kivitelezését, mindez a pandémia első heteiben kaotikus
állapotokhoz vezetett.416 Az országos korlátozások a szövetségi államok között ingázó
idénymunkások megélhetését veszélybe sodorta. A vasúti szolgáltatások azonnali
leállítása miatt milliók maradtak otthonaiktól távol. Egy részük gyalog, több száz
kilométert megtéve próbált hazajutni, amíg másik részük a vasútállomások mellett
torlódott fel, és napokig étlen-szomjan várta a mozgásukat korlátozó intézkedések
enyhítését.417 A járvány mellett Indiának több természeti csapással kellett
szembenéznie 2021-ben: júniusban a Nisarga-ciklon, júliusban erős földrengés,
augusztusban földcsuszamlás, továbbá a Brahmaputra folyó áradása okozott
számottevő problémát az érintett régiókban.
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
Az Indiai Néppárt köré épülő koalíciós kormány feje Narenda Modi, aki stabil
támogatással rendelkezik a népesség körében, miközben a régi politikai rivális Indiai
Nemzeti Kongresszus középpárti pozíciója is veszélybe került. A harminchat indiai
politikai entitásból (tagállamok és különleges státuszú területek) az Indiai Néppárt
tizenkét tagállamban egyedül, nyolcban pedig koalíció keretében kormányoz, s
összesen 17 tagállam kormányfőjét (Chief Minister) adja.418
A gyors gazdasági növekedés révén az általános jólét is növekedett és milliók
emelkedtek ki a szegénységből, de a fejlődés a különböző földrajzi területek között
egyenlőtlenül következett be – a déli régiók fejlettsége sok szempontból meghaladják
az északi régiókét – és az jelentős jövedelmi egyenlőtlenségek kialakulásához
vezetett.419 India az elmúlt évtizedben ugyan jól teljesített GDP-növekedés
tekintetében, de a legtöbb alapvető mutatóban – mint például a csecsemőhalandóság,
a női analfabetizmus aránya, illetve az alapvető higiénés feltételek megléte
tekintetében – még a legfejletlenebb országokkal való összehasonlításban is hátul
szerepel. Indiában a mai napig is milliók hiányolnak olyan alapvető szolgáltatásokat
„PUBG Video Game App Among 118 New Chinese Apps Banned.” In NDTv Online, 2020. szeptember 3. Web:
https://www.ndtv.com/india-news/pubg-mobile-among-118-additional-chinese-apps-banned-by-government2289337?amp=1&akamai-rum=off; Manjeet Kripalani „India’s Geopolitical Time Has Come.” In CigiOnline, 2020.
augusztus 4. Web: https://www.cigionline.org/articles/indias-geopolitical-time-has-come
416 „The lock that downed the migrants.” In National Herald, 2020. május 22. Web:
https://www.nationalheraldindia.com/opinion/the-lock-that-downed-the-migrants
417 „Coronavirus in India: Desperate migrant workers trapped in lockdown.” In BBC Online, 2020. április 21. Web:
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52360757
418 „Lok Sabha Election results 2019: EC declares results of all 542 seats, BJP wins 303.” In ZeeNews, 2020. május
25. Web: https://zeenews.india.com/india/live-updates/lok-sabha-election-results-2019-live-updates-bjpnarendra-modi-nda-2205806
419 https://hitelintezetiszemle.mnb.hu/letoltes/mester-antal.pdf
415
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mint a tiszta ivóvíz és az elektromos áram. Nagyon alacsony az egy főre jutó
művelhető földek, kitermelhető fa és vízkészlet aránya, s a kritikus erőforrások
szűkössége nagyon rossz életkörülményeket jelent a jelentős számú
mélyszegénységben élő népesség számára.420
Az ország stratégiai fontosságából és 1,3 milliárdos piacából az indiai kormányzat
előnyt próbál kovácsolni. A nemzeti tőke mellett az országban megjelenő japán,
amerikai és európai befektetések a számítástechnikában start-up-robbanáshoz
vezetettek elsősorban a telemedicina, az oktatás és a szórakoztatás terén. India
gyógyszeripari potenciálját mutatja az Atulya-ra keresztelt saját fejlesztésű fertőtlenítő
szerkezet leleplezése, amely egy perc alatt képes mikrohullámok és hő segítségével
különböző felületek fertőtlenítésére (nagyobb térben is). Az információtechnológia
révén India mára soft power-ként befolyással rendelkezik Közép- és DélkeletÁzsiában, s termékei már Afrikában is megjelentek. Noha mindezekben a régiókban
számottevően több kínai áru van jelen, India láthatóan Kína alternatívájává kíván válni
a világgazdasági láncolatban.
Ez a fent említett területek és az autóipar kivételével egyelőre csak távlati cél tud
maradni a tőkehiányos, versenyképes termelőiparral és megfelelően képzett
munkaerővel még csak részben rendelkező országban. A kormány mélyreható
reformokkal és a legújabb technológiák meghonosításával, gyors léptekkel szeretné
mindezeket a feltételeket megteremteni. Az ország előnye, hogy 4-5 év alatt sikerült
digitalizálnia az államigazgatást – immáron Kína után a világ második
legdigitalizáltabb országa India –, s a világgazdaság információtechnológiai
ügyfélszolgálatát számottevően Indiába szervezték ki. Narenda Modi kormányfő késő
tavasszal olyan strukturális reformokat jelentett be, amely megkönnyíti a külföldi
tőkebefektetést és az addig tiltott alágazatokat is megnyitja előttük, miközben a kínai
tőkét teljes egészében kitiltotta az országból. Az új kedvező befektetési környezettel
élve nagyösszegű amerikai befektetés ment végbe India második legnagyobb
mobilszolgáltatójánál (Jio).421 (India a második helyen áll a világon a mobilelőfizetők
számában.) A nyitással összhangban sor került az új Nemzeti Oktatási Program
elfogadására (NEP2020), amely az oktatás teljes megújítását célozza és a korábbi, 1986ban elfogadott keretprogramot írja felül. A törvény értelmében India területén
továbbra is az angol marad a „közvetítő nyelv”, s így a tagállamoknak biztosítani kell
az angol nyelvű oktatást is, amennyiben a hallgató nem kívánja tanulmányait a
regionális nyelven folytatni. A befektetőbarát környezet kialakítása érdekében a
szakiskolák reformja a képzett munkaerőt kívánja megteremteni.422

https://www.britannica.com/place/India/Resources-and-power
Manjeet Kripalani „India’s Geopolitical Time Has Come.” In CigiOnline, 2020. augusztus 4. Web:
https://www.cigionline.org/articles/indias-geopolitical-time-has-come
422 Anubhuti Vishnoi. „No switch in instruction medium from English to regional languages with NEP ’20: HRD.”
In Economic Times, 2020. július 31. Web:
420
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Kül- és biztonságpolitika
India az el-nem-kötelezett – egykoron a hidegháborúban „harmadik utas” – országok
mozgalmának egyik meghatározó vezetője ma már egyre erősebb kapcsolatot épít az
USA-val. A közvetlen ok az, hogy 2020. május-júniusban fél évszázad óta a
legsúlyosabb, számos halálos áldozattal járó határincidensekre került sor Kína és India
között. Noha mindkét fél visszavonta csapatait, de a két ország elmérgesedő
kapcsolata az elkövetkezendő évtizedek délnyugat- és délkelet-ázsiai geopolitikai
viszonyait alapjában fogja meghatározni. A 2015-ben kezdeményezett kínai-pakisztáni
kereskedelmi korridor program révén Peking komoly infrastruktúrával köti össze
területét Pakisztánnal, India legrégebbi vetélytársával. Az infrastruktúrát Kasmír
Pakisztán által ellenőrzött részén vezetnék keresztül. A kínai törekvésekben Új-Delhi
elszigetelési kísérletet lát: a Modi-kormány nem véletlenül vonta vissza Kasmír
autonómiáját, majd jelentette ki India igényét Kasmír teljes területére.423 Egy 2017-es
törvény alapján az indiai kormány felhatalmazást kapott az internet leállítására és
megfigyelésére, amely elsősorban az irredenta és lázadó régiók kezelését segíti elő.424
(Kasmírban internet- és adatforgalom-korlátozásokat vezettek be, hiszen a Pakisztán
felől érkező dzsihádista beszivárgás súlyos fenyegetését jelent Indiára nézve.)
Új Delhi tehát aktívabban kíván fellépni Kína globális és regionális törekvéseivel
szemben. Mindez globális geopolitikai szinten is jelentős változás, egyes elemzők
szerint eljött India ideje.425 Kína szemszögéből az Egyesült Államok a fő vetélytárs,
ugyanakkor Peking számol India és Egyesült Államok jövőbeli partnerségével. Ebből
a szempontból Kína a potenciális USA-szövetséges India pozícióinak gyengítését tartja
hatékonyabb stratégiának, hiszen saját globális törekvései ellehetetlenítik az indiai
semlegesség fenntartását.426 Pakisztán támogatása fontos és „kihagyhatatlan”
stratégiai lépés Peking számára, illetve bangladesi, nepáli és srí lankai befektetésekkel
próbálja India jelenlét és befolyását csökkenti.

https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/education/no-switch-in-instruction-medium-fromenglish-to-mother-tongue/regional-languages-with-nep20/articleshow/77271164.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst; „New
Education Policy 2020 Highlights: School and higher education to see major changes.” In Hindustan Times, 2020.
július 30. Web: https://www.hindustantimes.com/education/new-education-policy-2020-live-updatesimportant-takeaways/story-yYm1QaeNyFW4uTTU3g9bJO.html
423 „Indian and Chinese soldiers injured in cross-border fistfight, says Delhi.” In Guardian, 2020. május 11. Web:
https://www.theguardian.com/world/2020/may/11/indian-and-chinese-soldiers-injured-in-cross-borderfistfight-says-delhi
424 „India farmers’ protests: internet shutdown highlights Modi’s record of stifling digital dissent.” In
Conversation, 2021. február 1. Web: https://theconversation.com/india-farmers-protests-internet-shutdownhighlights-modis-record-of-stifling-digital-dissent-154287
425 Manjeet Kripalani „India’s Geopolitical Time Has Come.” In CigiOnline, 2020. augusztus 4. Web:
https://www.cigionline.org/articles/indias-geopolitical-time-has-come
426 Muhammad Asad Rafi. „The Geopolitics of the China-India Conflict.” In ISPI, 2020. július 16. Web:
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/geopolitics-china-india-conflict-26957
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A vakcinadiplomácia fontosságát felismerve és gyógyszeriparának fejlettségét
kihasználva 2021 első hónapjaiban India számos ázsiai, afrikai, karibi és csendesóceáni országnak küld ajándék gyanánt szállítmányt.427 Ezenfelül India
gyógyszeripara a koronavírus-világjárvány alatt több, mint 120 országba exportált
különböző gyógyszereket és hatóanyagokat.428
Trendek és forgatókönyvek
India a jövőben magát Kínánál megbízhatóbb partnerként igyekszik bemutatni, s valós
alternatívává akar előlépni a globális átrendeződésben. Indiai korábban
frusztráltsággal kényszerült tudomásul venni Kína egyre jelentősebb térnyerését, ezek
között az Új Selyemút projekt ambiciózus célkitűzéseit, amellyel Peking Indiát
mellőzve lenne képes elérni az európai és afrikai piacokat. Ezzel a lépéssel Kína
elszigetelné Indiát a nemzetközi kereskedelemben, hiszen az Egy Övezet Egy Út
kezdeményezés egyik fő útvonala az eurázsiai kontinensen keresztül érne el
Európába, a másik – vízi – útvonal pedig Indiát kikerülve vezetne Afrikába és a
Földközi-tengeri kikötőkbe. Az el-nem-kötelezett országok mozgalmából megörökölt
külpolitika mára nem célravezető Új-Delhi számára, ezért India az elkövetkezendő
évtizedben a gazdasági és politikai partnerség kereteit fogja erősíteni az Egyesült
Államokkal, Ausztráliával és Japánnal is. Hosszú távon Új-Delhi nem csupán
kereskedelmi, hanem geopolitikai partnerré avanzsálhat utóbbiak számára. Mindezt
tükrözi az Indo-Csendes-Óceáni Együttműködés megkötése 2020-ban, amely nyíltan
a Kína által megkötött regionális szabadkereskedelmi szerződések alternatíváját
kínálja.429
A Kína és India közötti viharos viszony nem újkeletű probléma: a jelenlegi konfliktus
gyökerei visszanyúlnak egészen az 1950-es évekig, Tibet Kína általi megszállásáig,
amely a helyi vezető, a Dalai Láma Indiába meneküléséhez vezetett. Ettől kezdett
megromlani a viszony India és Kína között, amely egyik eredménye Kína közeledése
Pakisztánhoz, India örökös ellenfeléhez. Kétségkívül az összes hatalmi központ közül
– az Egyesült Államokat is beleértve – India néz szembe a legerősebb és legeltökéltebb
középhatalmi ellenséggel: Pakisztánnal. A valódi nagyhatalmakon túl – Izrael és
Észak-Korea igen valószínű társaságában – ez az egyetlen ország, amely nukleáris
arzenállal rendelkezik, népessége nagyobb, mint Oroszországé, hadereje viszonylag
fejlett. A pakisztáni titkosszolgálat (ISI) számos módon igyekszik India helyzetét
gyengíteni: támogatja a kashmiri iszlámistákat, az északkelet-indiai szeparatistákat, a
„India sent 56 L COVID-19 vaccines to foreign nations as gift;100 L doses as commercial supplies: MEA.” In
Mint, 2020. február 4. Web: https://www.livemint.com/news/india/india-sent-56-l-covid-19-vaccines-toforeign-nations-as-gift-100-l-doses-as-commercial-supplies-mea-11612458908087.html
428 Manjeet Kripalani „India’s Geopolitical Time Has Come.” In CigiOnline, 2020. augusztus 4. Web:
https://www.cigionline.org/articles/indias-geopolitical-time-has-come
429 Tridivesh Singh Maini. „Indo-Pacific Economic Cooperation: Delivering Prosperity in an Age of Uncertainty.”
In The Geopolitics, 2020. október 16. Web: https://thegeopolitics.com/indo-pacific-economic-cooperationdelivering-prosperity-in-an-age-of-uncertainty/
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maoista lázadókat. Az 1980-as években az ISI segített felfegyverezni szikh csoportokat,
hogy egy független szikh államot szakítsanak ki Indiából. A támogatás máig tart.
Indiának szembe kell néznie bangladesi határ felől érkező növekedő iszlámista katonai
fenyegetéssel is. Az egyre növekvő hindu nacionalista érzelmek miatt ezeknek a
csoportoknak óriási lehetőségük van zavargások kirobbantására, úgy, hogy érzékeny
vallási pontokat vesznek célba. A dzsihádista csoportok egyre több szabadságot
szereznek Pakisztánban, úgy, hogy destabilizálják az állam biztonsági helyzetét. Ezzel
pedig egyre több segítséget tudnak nyújtani az indiai sejtjeiknek, hogy főbb városok
ellen támadásokat végre hajtsák.
Nyitott a kérdés, hogy a szándékok megléte ellenére az indiai-kínai és az amerikaikínai vetélkedés milyen mértékben hozza össze Washingtont és Új-Delhit. „Stratégiai
adakozásával” az Egyesült Államok Indiát kívánja erősíteni, s ez nemcsak mindkét
ország számára előnyös, hanem Kína növekvő súlya miatt szükséges is.430 Az Egyesült
Államok térnyerésének vesztese Oroszország, amely bár Indiával hagyományosan jó
kapcsolatot ápol – mindez az évtizedekre visszanyúló katonai vásárlásokban is
visszaköszön –, jelen pillanatban nincs olyan gazdasági helyzetben, hogy Új-Delhi
„kegyeiért” versenyezni tudjon. Az indiai-amerikai partnerség elmélyítése érdekében
tett látogatást Donald Trump elnök Indiába 2020 februárjában. Azóta kiderült, hogy
az Exxon építi majd át India gázvezeték-infrastruktúráját, miközben India 3,5 milliárd
dollár értékben vásárolt amerikai katonai felszereléseket – közöttük harci
helikoptereket.431 2021 első hónapjaiban pedig olyan amerikai nyertese lett a
harcigépek vásárlására kiírt indiai beszerzésnek, amely nemcsak csúcstechnológiát ad
Új-Delhi kezébe, de vállalta, hogy beruházóként Indiában vitelezi ki az eszközök
legyártását.432
India világpolitikai jelenléte az elkövetkező években erősödik több téren is: 2021-től az
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának nem állandó tagját, valamint a
Világegészségügyi Szervezet elnökét adja az ország, 2022-ben pedig a G20-ak
elnökletét is ellátja. Hosszútávon India valóban kihívója lehet annak a Kínának, amely
számos nemzetközi szervezetben szerzett befolyást az utóbbi időben. India Japánnal,
Ausztráliával és az Egyesült Államokkal együttműködve ellensúlyozni tudja Kína
növekvő szerepét az indo-csendes-óceáni térségben, miközben a kínai-indiaipakisztáni határkérdésben nem várható előrelépés.433
Ashley J. Tellis. „Between Washington and Beijing: India’s Geopolitical Challenges.” In Carnegie Endowment
for International Peace, 2020. március 20. Web: https://carnegieendowment.org/2020/05/18/betweenwashington-and-beijing-india-s-geopolitical-challenges-pub-81824
431 „Trump defends Modi but doesn't take position on controversial Indian citizenship law.” In USA Today, 2020.
feburár. Web: https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2020/02/25/trump-india-doesnt-take-positioncaa-citizenship-law/4865556002/
432 Somkuti Bálint. „Sosem látott amerikai gép is indul az indiai légierő tenderén.” In Index Online, 2020. február
14. Web: https://index.hu/techtud/2021/02/14/sosem-latott-amerikai-gep-is-indul-az-indiai-legiero-tenderen/
433 Manjeet Kripalani „India’s Geopolitical Time Has Come.” In CigiOnline, 2020. augusztus 4. Web:
https://www.cigionline.org/articles/indias-geopolitical-time-has-come
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Izrael
Szerző: Surjányi Fanni, MCC Kutatócsoport
Adatok (2020):
Lakosság: 9,195,448 fő
Népszaporulat: +1,8%, +168,552 fő
Etnikai-vallási megoszlás: zsidó 74,2%, arab 20,9%, egyéb 4,8%
GDP (PPP): 360,972 millió dollár
GDP/fő (PPP): 39,126 dollár
Gazdasági növekedés: -6,3%
Választások: parlamenti választások 2021 márciusában
2020 főbb eseményei Izraelben
2020 januárjában Izrael és Görögország megállapodtak a világ legnagyobb vízalatti
gázvezetékéről,434 a két ország háromoldalú megállapodást kötött Ciprussal is.435
Szintén januárban jelentette be Donald Trump és Benjamin Netanjahu „az évszázad
béketervét”.436 Netanjahu megerősítette a Jordán-völgyének annektálásáról szóló
ígéretét.437 Február 21-én hírt adtak Izraelben az első COVID-betegről.438 Március 2-án
sor került egy éven belül a harmadik előrehozott országos választásokra.439 A
tárgyalások és a szükségállapot áprilisban megszülték a rotálódó nagykoalíciót,
Netanjahu és Beni Ganc pártjának összefogásával.440 Netanjahu augusztusban
visszalépett annektálási terveitől441 (bár nem zárta ki annak jövőbeli
megvalósítását442). Ugyanis a háttérben béketárgyalások zajlottak és augusztusban az
Egyesült Arab Emirátusok443, szeptemberben Bahrein444, októberben Szudán445, majd

https://www.oilandgas360.com/greece-and-israel-agree-deal-to-build-worlds-longest-underwater-gaspipeline-despite-pledge-to-cut-fossil-fuels/
435 https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/EastMed-Gas-pipeline-agreement-signed-at-trilateralsummit-2-January-2019.aspx
436 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
https://www.timesofisrael.com/full-text-of-trump-speech-this-could-be-the-palestinians-last-opportunity/
437 https://elections.walla.co.il/item/3342887
438 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240393
439 https://www.mako.co.il/news-israel-elections/2020/Article-8a485854d8f3071027.htm
440 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5732102,00.html
441https://uk.reuters.com/article/us-israel-emirates-usa-communique/stop-or-suspend-west-bank-annexationdevil-in-the-detail-for-israel-uae-deal-idUSKBN25T2FE
442 https://www.aljazeera.com/news/2020/8/13/netanyahu-says-west-bank-annexation-plans-still-on-the-table
443 https://www.state.gov/the-abraham-accords/
444 U.o.
445 U.o.
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decemberben Marokkó446 és Bhután447 egyezett meg Izraellel. Decemberben
megkezdődött az izraeli lakosság tömeges beoltása a koronavírus ellen; szimbolikusan
a miniszterelnök vakcinázásával.448 2021 elejére Izrael vezeti a világranglistát
átoltottságban.449 Gáza a 2020-as év során több ízben rakétákat lőtt Izraelre, aki erre
légvédelmi rendszereivel és válaszcsapásokkal reagált.450 Az év második felében
rendszeresen zajlottak tüntetések a vádeljárás alá vont Netanjahu miniszterelnök
ellen.451
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A költségvetési szavazás meghiúsulásával decemberben új választásokat írtak ki. A
március 23-i Knesszet-választás két éven belül a negyedik előrehozott országos
választás lesz Izraelben.452 Az állam történetének egyik legnagyobb belpolitikai
válságát éli. A miniszterelnök elleni egyre növekvő bizalmatlanság és a korrupciós
vádeljárás csupán a felszín. Az arab-zsidó, a vallásos-szekuláris, a telepesek és a
kétállami elképzelés hívei közti feszültség csak néhány az izraeli társadalmat mélyen
megosztó ellentétek közül.
Bár Ganc népszerűsége drasztikusan visszaesett, a hagyományos jobb-baloldali
tengelyt megbontva az izraeli politikai tér Netanjahut pártolókra, illetve ellenzőkre
bomlik, ahol egyelőre egyik tábor sem lehet biztos a többséget jelentő 61 szék
megszerzésében.453 A fő kérdés, hogy ki lesz képes a széttöredezett izraeli politika
egységesítésére. Ennek hiányában ugyanis akár már augusztusban újabb választások
kiírására kerülhet sor.454 Az izraeli gazdaság 2020-ban az ENSZ emberi fejlettségi lista
19. helyén állt a „nagyon magasan fejlett” kategóriában.455 A koronavírus okozta
válságot és a turizmus visszaesését Izrael erős exporttermelése és csúcstechnológiai
szektora, továbbá előnyös gazdasági mutatói (80%-os foglalkoztatási és 3,4%-os
munkanélküliségi ráta 2019-ben) mérsékelte. A pénzügyminisztérium optimistább
becslése 4,6%-os, a pesszimistább 1,9%-os növekedést jósol 2021-re.456 Noha Izraelben
446

U.o.

447https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/Israel-and-Kingdom-of-Bhutan-announce-establishment-

of-full-diplomatic-relations-12-December-2020.aspx
448 https://www.one.co.il/Article/20-21/1,1,2,35029/373718.html
449 עובד החיסון:  רק66  מתחסנים מיליון כרבע מתוך בקורונה נדבקוhttps://www.makorrishon.co.il/news/309083/
450 https://www.jewishvirtuallibrary.org/palestinian-rocket-and-mortar-attacks-against-israel
451https://www.middleeastmonitor.com/20200929-israeli-protesters-gather-against-plans-of-cancelling-antinetanyahu-demonstrations/
452 https://www.zman.co.il/182084/
453 בימין המפץ אחרי ראשון בריאיון סער גדעון: " ממשלה כראש נתניהו את שרוצה מי-  "עבורי יצביע שלאhttps://www.mako.co.il/newspolitics/2020_q4/Article-c81f41ae5c75671027.htm, https://www.timesofisrael.com/the-rivals-on-the-right-whythe-new-election-will-be-much-tougher-for-netanyahu/
454 U.o.
455 Human Development Index (HDI) Ranking http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-developmentindex-ranking
456 מאקרו תחזיות- כלכליותhttps://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/development-and-incomeforecast-corona
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februárra a beoltottak száma elérte a négymilliót, amely a teljes lakosság 44%-a, orvosi
szakemberek szerint a gyerekek védtelensége és a vírus mutálódása miatt a lakosság
60-70%-a457, vagyis kb. 5-6 millió állampolgár beoltásáig nem nyerték meg a pandémia
elleni harcot.458 Izrael érzékeny geopolitikai helyzete kiemelten fontossá tette számára,
hogy önellátó energiatermelővé váljon. A Földközi-tengerben 2010-ben felfedezett
földgázmezők révén ez sikerült, Peru után Izraelnek növekszik a legdinamikusabban
a gáztermelése459. Az Egyiptommal és Jordániával kötött szerződés, továbbá a
napenergiafejlesztések nyomán Izrael energiaexportőrré vált.460
Kül- és biztonságpolitika
A Trump-kormány 2020 januárjában nyilvánosságra hozott békevíziója, majd a
szeptember-december között bejelentett négy (a külön számolt buddhista többségű
Bhutánnal együtt öt)461 új békeegyezmény egyértelmű diplomáciai áttörést hozott
Izrael és az egész régió számára: az Egyesült Arab Emirátusok, Bahrein, Szudán,
Marokkó lépett megállapodásra Izraellel. Donald Trumpot, majd Jared Kushnert és
Avi Berkowitzot is Nobel-békedíjra jelölték.462 A sokak által jósolt zavargásokra, illetve
újabb intifádára nem került sor, akárcsak Jeruzsálem vagy a Golán-fennsík Izrael
integráns részeként történő elismerésekor sem. Ehelyett az Ábrahám Egyezmény
keretében történelmi jelentőségű diplomáciai és gazdasági bilaterális megállapodások
köttettek – a tavalyi évig a térségből csupán Egyiptomnak (1979) és Jordániának (1994)
volt hivatalos kapcsolata a zsidó állammal.
Legfrissebben február elsején Koszovó lépett egyezségre a zsidó állammal, ráadásul
elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának és ígéretet tett diplomáciai képviselet
létrehozására a városban, muszlim többségű országként elsőként.463 A távozó Trumpadminisztrációtól származó információk szerint Mauritánia és Indonézia, illetve
valamivel később Omán lehettek volna a következők a sorban.464 Nagy várakozás
övezi, hogy mit lép a szunnita tömb vezető regionális hatalma, Szaúd-Arábia, akikkel
eddig a színfalak mögött folyt együttműködés. Joe Biden bejelentése, mely szerint nem
támogatja tovább Szaúd-Arábiát a jemeni harctéren, nehezítheti, de nem feltétlenül

https://www.gov.il/he/departments/news/event_jerusalem160221
המוטציות לבלימת הסף: 70%  מחוסניםhttps://www.israelhayom.co.il/article/840559
459 https://www.export.gov/apex/article2?id=Israel-Energy
460 https://www.eia.gov/international/analysis/country/ISR, https://www.reuters.com/article/jordan-israelgas-idUSL8N2960Q9
461  ישראל עבור בנחישות שיעור הוא מרוקו עם היחסים כינוןhttps://www.makorrishon.co.il/news/291851/
462 Kushner, Berkowitz nominated for Nobel peace prize for Israel deals https://www.reuters.com/article/ususa-kushner-nobel/kushner-berkowitz-nominated-for-nobel-peace-prize-for-israel-deals-idUSKBN2A116X?il=0
463  שני ביום ייחתם קוסובו עם ההסכם ?בירושלים מוסלמית שגרירותhttps://www.ynet.co.il/news/article/B16tTa11xu
464 https://www.timesofisrael.com/mauritania-indonesia-were-next-in-line-to-normalize-but-trump-ran-out-oftime/
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lehetetleníti el a megítélésén javítani akaró vahabita királyság és a zsidó állam jövőbeli,
esetlegesen többlépcsőben megvalósuló megállapodását.465
Az amerikai elnökváltás eredménye mindazonáltal több szempontból rossz hír Izrael
számára. Donald Trump elnöksége alatt kifejezetten jó volt a bilaterális kapcsolat. A
közel-keleti béke új mérföldköveit amerikai közvetítéssel érték el. Mindez erős
kontrasztban áll Barack Obama elnökségének hűvös diplomáciájával, többek között
Washington Irán-párti és a júdeai és szamáriai (Nyugati Part) telepesek elleni
politikája miatt. Joe Biden nem említette kiemelt szövetségesei között Izraelt, hivatalba
lépése után csupán egy hónappal később hívta fel Netanjahut.466 Igazából 40 év után ő
az első elnök, akinek nem prioritás az Izraellel való szövetség, és adminisztrációjába
több nyíltan Izrael-ellenes politikust is ültettek. Várhatóan nem tervezik
visszahelyezni a nagykövetséget Tel-Avivba és a Trump által Izrael részeként elismert
Golán-fennsík státuszának kérdését is „csak” a szír helyzet rendeződésével tűznék újra
napirendre.467 Ugyanakkor a palesztin területeket külön entitásként kezelik468 és újra
folyósítják számukra a segélyeket. Minden bizonnyal a tárgyalásokat is újrakezdik a
Palesztin Hatósággal.469 Az Egyesült Államok visszalépése az iráni atomalkuba az
izraeli vezetés szemében egyértelműen ellenséges gesztus lenne.
Izrael biztonságpolitikájának fő célkitűzése az ország védelme a külső és belső
fenyegetésekkel szemben.470 A biztonsági szempontból stratégiai jelentőségű Jordánvölgyének annektálása bármikor visszakerülhet az asztalra. Szakértők szerint Izrael
számára a legfőbb veszélyt egy ellene felálló közel-keleti koalíció, Irán és proxierőinek
célzott rakétatámadása, Izrael nemzetközi elszigetelése a diplomácia terén és bojkott
révén, továbbá az állam társadalmi kohéziójának megbontása, illetve zsidó és
demokratikus jellegének felszámolása jelentik.471 Az első számú fenyegetés a
lakosság472 és a vezetők szemében is Irán. Az Izraeli Védelmi Erők felkészül a
megelőző lépésekre, amennyiben az Egyesült Államok nem akadályozza meg az iráni
atomprogram előrehaladását.473 Az Iráni Forradalmi Gárdához tartozó al Kudsz erők
a tavaly likvidált Szulejmáni stratégiája nyomán évek óta igyekeznek beszivárogni és
globális terrorhálózatuk (Unit 400) részeként terrorsejteket, illetve még nagyobb

465
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US Embassy In Israel Changes Twitter Name To Include West Bank & Gaza, Deletes It
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469 https://jcpa.org/article/what-is-going-to-change-in-the-middle-east-under-biden/
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társadalmi megosztottságot létrehozni Izraelben.474 Az anticionista Hamász és
Hezbollah is a Irántól kapnak támogatást. Az IDF várhatóan továbbra is lőni fogja az
Irán-barát milíciák állásait Szíriában. Többszintű légvédelmi rendszerével (Nyíl-2,
Nyíl-3, Dávid Parittyája, Patriot, Vaskupola) Izrael összehangolt (akár nukleáris)
rakétatámadások elhárítására is képes475. Az izraeli lakosság több mint 80%-a bízik a
katonaság hatékonyságában.476
Trendek és forgatókönyvek
A márciusi választások, illetve a Netanjahu ellen zajló bírósági eljárás meghatározóak
lesznek az elkövetkező hónapokban. A Biden vezette Egyesült Államok kedvezőbb
viszonyulása Irán, illetve a palesztinok felé még szorosabbra vonhatja a szunnita arab
államok és Izrael együttműködését.477 Noha a Demokrata Pártban is van hagyomány
az Izraellel való barátkozásra, ha Biden megvonja engedményeit a muszlim és az arab
államoktól (pl. a szudáni terrorizmus elnézése, a marokkói ellenőrzés elfogadása
Nyugat-Szahara fölött vagy az emirátusoknak eladott vadászgépek kapcsán),478 akár
fel is boríthatja az új békekötések egyensúlyát, az újabbak tető alá hozását pedig
jelentősen megnehezítheti.479A legvalószínűbb, hogy az egyezmények keretein belül
marad,480 azonban – erős kettős mércét alkalmazva – a szunnita arab államokkal
szemben az emberi jogokra hivatkozva kritikusabb, míg a Muzulmán-testvériséghez
közeli államokkal – ellentmondásos módon – békülékenyebb lesz.481
Biden valószínűleg felülírja Trump békevízióját, amelynek értelmében a palesztinok,
amennyiben hajlandóak lennének teljesíteni a megszabott feltételeket, hatalmas
amerikai tőkeinfúzióhoz és pár éven belül akár saját államhoz juthatnának.482 Ezzel
szemben az a legvalószínűbb, hogy az új elnök visszatér a kétállami megoldásnak az
oszló-i egyezmények által kijelölt, merev és évtizedeken át működésképtelen
doktrínájához. Az Izraellel szembeni multilaterális diplomáciai hadviselés és emberi
jogi kettős mércék (főként az ENSZ-ben és az EU-ban) a trumpi irány
visszaszorulásával várhatóan erősödni fognak – amire példa a Nemzetközi
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defense-test/
476 https://www.inss.org.il/publication/strategic-survey-survey/?offset=2&posts=3064
477 https://www.ynetnews.com/article/r1L3v4lxO
478 https://foreignpolicy.com/2020/12/21/arab-ties-israel-diplomacy-normalization-middle-east/
479 https://foreignpolicy.com/2020/12/15/biden-reverse-course-western-sahara/
480 Biden Doesn’t Need a New Middle East Policy https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/202101-15/biden-doesnt-need-new-middle-east-policy
481 https://jcpa.org/article/what-is-going-to-change-in-the-middle-east-under-biden/
482 https://il.usembassy.gov/peace-to-prosperity-a-vision-to-improve-the-lives-of-the-palestinian-and-israelipeople/
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Büntetőbíróság legutóbbi vitatott döntése Izrael ellen.483 Az elmúlt év bizonyította,
hogy egyéb érdekeik mentén az arab államok képesek a palesztin ügyet hátrébb
sorolni. Noha Bidennel Abbász új erőre kaphat, az a mítosz, hogy a közel-keleti béke
csak a zsidó állam legitimitását el sem ismerő palesztinok követeléseinek
elfogadásával eszközölhető ki, végleg hitelét vesztette.
A Közel-Kelet geopolitikájában az elmúlt évtizedben fordult a kocka: míg Izrael
alapításakor az arab tömb sorakozott föl Izrael ellen, az akkor még nyugatbarát
szekuláris török és perzsa rezsimekkel kordiális volt a viszony.484 Ezzel szemben
jelenleg Teherán és Jeruzsálem között a leginkább antagonisztikus az ellentét,485
Törökországgal pedig több, mint tíz éve befagyott a kapcsolat. Az előbbi
bebetonozottnak látszik, míg az utóbbi kölcsönös engedményekkel (pl. ha Izrael az
Egyiptommal és Görögországgal, Törökország a Hámásszal és a Muzulmán
Testvériséggel ápolt kapcsolatán lazít) feloldható lehet, akár épp a perzsa erőtér
ellenében.486 Mindazonáltal egyelőre valószínűbb az iszlamista Erdogan
elköteleződése a Hamász és a Muzulmán Testvériség iránt az Egyesült Államok és
Izrael ellenében, így az izraeli-török együttműködés vélhetően gazdasági szinten
marad. 2020 tanulsága, hogy az évtizedek óta stagnáló politikai status quo is
kimozdítható a sarkaiból.487 Az elkövetkezőkben Jeruzsálem és a damaszkuszi rezsim
között is tabudöntögető együttműködés épülhet ki Teherán ellenében, amelyhez
Moszkva is asszisztálhat.488

483https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/israel-opt-historic-icc-ruling-brings-hope-for-victims-of-

crimes-under-international-law/
484 ישנות אסטרטגיות בריתות מחליף המפרץ עם הקשרhttps://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/266325/
485https://www.timesofisrael.com/israel-seeking-to-get-iranian-supreme-leader-kicked-off-twitter/,
https://www.i24news.tv/en/news/international/middle-east/1611607984-iranian-ayatollah-calls-for-end-tohostilities-with-israel
486 https://www.voanews.com/europe/turkey-poised-reset-relations-israel
487  ישראל עבור בנחישות שיעור הוא מרוקו עם היחסים כינוןhttps://www.makorrishon.co.il/news/291851/
488 https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-syria-secret-contact/
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Szaúd-Arábia
Szerző: Dr. Surjányi Dávid, nemzetközi jogász, Közel-Kelet-kutató
Adatok (2020):
Lakosság: 34,7 millió fő
Népszaporulat: + 1,51%, + 526,812 fő
Etnikai megoszlás: arab 90%, afro-ázsiai 10%
GDP (PPP): 1,587 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 46,273 dollár
Gazdasági növekedés: -5,4%
2020 főbb eseményei Szaúd-Arábiában
A jemeni konfliktusban való aktív szaúdi részvétel a 2020-as évben is folytatódott; két
bizonyított légicsapást hajtottak végre (több mint 50 civil áldozattal). Az év során több
nyugati országot is kritika ért, amiért anyagi és politikai támogatást nyújt a szaúdi
erők kiképzésére és bevetésére.489 Április 9-én a koronavírus járvány okán a szaúdi
koalíció tűzszüneti megállapodást jelentett be,490 de hamarosan újra intenzíven
folytatódott a katonai konfliktus.491 Szeptemberben – első ENSZ Közgyűlési
felszólalásában – Szalmán király Iránt nevezte meg a Közel-Kelet elsőszámú
káoszteremtőjének.492 A szaúdi bíróság meghozta végső ítéleteit Jamal Khashoggi
meggyilkolásának ügyében.493 A koronavírus-járávány március 2-a óta ütötte föl a fejét
és fél év alatt 7%-os gazdasági zuhanást okozott.494 Különösen az olajpiacra volt
drasztikus hatással. A járványhelyzet miatt a történelemben először a mekkai
zarándoklatot (háddzs) is betiltották.495

https://www.hrw.org/news/2020/06/10/france-should-halt-arms-exports-saudi-arabia-egypt,
https://www.nytimes.com/2020/05/28/us/politics/congress-saudi-arabia-arms-sales.html,
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/canada-doubles-weapons-sales-to-saudi-arabia-despitemoratorium, https://www.theguardian.com/world/2020/oct/06/uk-remains-second-biggest-arms-exporterwith-11bn-of-orders, https://www.thelocal.ch/20201020/swiss-weapons-exports-up-38-percent-despitepandemic.
490 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52224358
491 https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/coronavirus-yemen-coalition-bombs-saudiceasefire-news-a9470801.html
492 https://www.nytimes.com/2020/09/23/world/americas/UN-General-Assembly-Saudi.html
493 https://www.nytimes.com/2020/09/07/world/middleeast/jamal-khashoggi-sentence.html
494 https://oxfordbusinessgroup.com/saudi-arabia-2020
495 https://www.nytimes.com/2020/06/23/world/middleeast/hajj-pilgrimage-canceled.html
489
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Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A gazdasági elemzők a GDP legalább 5,4%-os zsugorodására számítanak.496 Az arab
állam gazdasága nagyban függ majd a járványhelyzet alakulásától és az olajpiac
stabilizálódásától. A Világbank elemzése szerint a monarchia csak 2022-re fog 2,2%-os
gazdasági növekedést újra elérni, és 2023-ra várható csak ismét kiegyenlített büdzsé.497
A 2021-es év gazdasági mutatóit nehéz megjósolni; a királyság számára a legnagyobb
fejfájást az OPEC tagállamok kvótateljesítése, illetve az olajárak esetleges újabb
zuhanása okozhatja.498 Az optimistább prognózis 3,2%-os GDP növekedést jósol.499
A helyreállás és a fejlődés egyik kulcsát a privatizációban fogalmazta meg a
monarchia.500 Ennek keretében egyrészt állami tulajdonban lévő vagyont
bocsátanának a magánszektor rendelkezésére, másrészt egyes kormányzati
szolgáltatások is kikerülnének az állami szektor kezéből. A magánszektorban tízezres
nagyságrendben kívánnak új munkahelyeket teremteni. A munkaerőpiac a
világjárvány során különösen nagy válságba került, és rengeteg kritika éri a
munkáltatókat, hogy az olcsó külföldi munkaerőt tartják meg a képzettebb – s így
drágább – helyi munkavállalók helyett.501 Az alapvetően adómentes országban új
intézkedésként magasabb ÁFA bevezetésére került sor (5%-ról 15%-ra) és a havi
megélhetési támogatást is megvonták a lakosoktól.502 A világ legnagyobb olajtermelő
vállalata, a Saudi Aramco 73%-os bevételkiesést könyvelt el.503 Az oroszokkal
folytatott árháború során rekordmennyiségben előállított olaj felforgatta a nemzetközi
piacot504 – csak az Egyesült Államok nyomásra fékezték meg a termelést.
Kül- és biztonságpolitika
Az otthon népszerű koronaherceg még mindig páriaszerepben van Nyugaton (ahogy
a befektetési kedv is megcsappant) a Khashoggi-gyilkosság árnyékában.505 Bár a
közvetlen iráni fenyegetés a 2019-es Abqaiq–Khurais támadások óta csökkent, a szaúdi
olajmezők kitettsége továbbra is magas. A szaúdi dinasztia többek között ezzel
magyarázza részvételét a jemeni konfliktusban, hiszen a korábbi támadások is részben
a húti proxyn keresztül érték az Aramco létesítményeit.506 Jelenleg a két regionális
http://pubdocs.worldbank.org/en/646161603047333684/pdf/15-mpo-am20-saudi-arabia-sau-kcm.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/646161603047333684/pdf/15-mpo-am20-saudi-arabia-sau-kcm.pdf
498 U.o.
499 https://www.arabnews.com/node/1780056/business-economy
500 https://www.vision2030.gov.sa/en/programs/Privatization
501 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gulf-jobs-idUSKBN22J1WL
502 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52588971
503 https://www.aljazeera.com/economy/2020/9/30/saudi-economy-shrunk-by-7-percent-in-q2-asunemployment-soars
504 https://ecfr.eu/article/commentary_saudi_arabia_energy_geopolitics_and_the_big_production_cut/
505 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52588971
506 https://www.nytimes.com/2019/09/14/world/middleeast/saudi-arabia-refineries-drone-attack.html
496
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hatalom közötti viszonyt hidegháborús feszültség jellemezi, amelynek része az is,
hogy Rijád igyekszik az Egyesült Államokat lebeszélni az iráni atomalkuról.
Az Öböl-államok Katar elleni hároméves bojkottja amerikai hatásra enyhült;507 a
szaúdiak is bejelentették, hogy újra nyitják a határt a félsziget felé.508 Katar iráni
kötődései és a terrorizmus finanszírozása miatt került feketelistára. Az új egymás felé
fordulás részleteit a következő hónapokban fogják kidolgozni. A cél az Iránnal
szembeni egységes fellépés.509 Donald Trump szoros diplomáciai kapcsolatot hozott
az Egyesült Államok és a királyság között; az elnök a szaúdiak emberi jogi
bűncselekményei fölött is szemet hunyt.510 Utódja, Joe Biden azonban megígérte,
elveszi a királyságnak adott „veszedelmes biankó csekket,”511 tehát a jemeni háborút
sem finanszírozza tovább, és az emberi jogok terén sem lesz olyan elnéző geopolitikai
(Irán elleni) vagy gazdasági (fegyvereladási és olajvásárlási) érdekektől vezérelve. A
politikai foglyok kapcsán is sarkosabb amerikai álláspontra számíthatunk.512
Trump öröksége egy területen azonban kitörölhetetlennek tűnik: az Öböl-államok
Izraelhez való történelmi közeledésében, amit az Irán elleni összefogás indokol. Bár
hivatalos diplomáciai kapcsolat még nincs a szaúdiak és izraeliek között, az
Emírségekkel megkötött Ábrahám Egyezmény után enyhülés tapasztalható, például a
szaúdi légtér izraeli járatok előtt való megnyitása terén.513 Technológiai tranzakciókra
már korábban is sor került;514 a két ország vezetője a színfalak mögött már találkozott
is egymással, de ez felettébb lassú folyamat, hisz a szaúdiak tartanak Irán
bosszújától.515
Trendek és forgatókönyvek
Az ország számára a jemeni konfliktus lezárása jelenti az egyik legfőbb kihívást. Látva
a humanitárius katasztrófát és a civilek elleni háborús bűncselekményeket,
Washington támogatása a szaúdiak irányába folyamatosan csökken. A királyság 2020
során megpróbált kihátrálni a konfliktusból,516 és a zsugorodó anyagi támogatás ezt a
folyamatot tovább fogja erősíteni. Ugyanakkor a fegyverletétellel kapcsolatos hezitálás
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-qatar-set-to-end-feud-that-hampered-u-s-interests-11609788973
https://www.nytimes.com/2021/01/04/world/middleeast/qatar-saudi-arabia.html
509 https://besacenter.org/perspectives-papers/the-interests-behind-the-saudi-qatar-rapprochement/
510 https://www.hrw.org/news/2020/06/15/un-chiefs-list-shame-drops-saudi-led-coalition,
https://www.middleeasteye.net/opinion/saudi-arabia-2021-promises-be-another-grim-year
511 https://www.nytimes.com/2020/11/20/world/middleeast/saudi-arabia-biden-trump.html
512 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55794286
513 https://www.nytimes.com/2020/09/02/world/middleeast/saudi-airspace-israel-uae.html
514 https://www.jpost.com/middle-east/report-israel-sold-250m-of-sophisticated-spy-systems-to-saudi-arabia570539
515 https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-saudi-arabia-hesitation/
516 https://www.mei.edu/publications/saudi-arabia-eyes-exit-yemen-saudi-houthi-talks-alone-wont-resolveconflict
507
508
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jogos: a regionális egyensúly a húti-iráni szövetséggel felborul.517 A száműzetésben élő
jemeni elnök, Abradduh Hádi egészségének romlása518 nem sok jót sejtet a
stabilizálódás terén; Iránnak pedig úgy tűnik, semmilyen ár nem drága a hatalmának
kiterjesztése érdekében.519
A konfliktus magját az Iránnal való versengés jelenti (mind a muszlim világban
betöltött vezető szerepért, mind a Kínával való jó viszonyért520). Többen az Izraellel
való kapcsolat normalizálásában látják a kiutat.521 Az Öböl-államok úgy tűnik, még a
palesztin ügy mögül is készek kihátrálni a Közel-Kelet egyetlen demokráciájával való
együttműködés érdekében.522
Biden alatt az amerikai külpolitika viszont visszatérhet abba az irányba, ahol az egész
közel-keleti válságot szinte kizárólag az izraeli-palesztin konfliktus nézőpontjából
szemlélik, és figyelmen kívül hagyják a többi mély antagoizmust a régióban.523 Egy
ilyen amerikai Közel-Kelet-politika (például, ha Biden a 2002-es Arab
Békekezdeményezésbe akarja majd visszaterelni a feleket524) rövidtávon óriási káoszt
okozhat a térségben. A másik nagy kihívás, hogy a föld ismert kőolajtartalékának 17%val rendelkező ország gazdasága döntően olajfüggő.525 Tekintve, hogy a GDP-nek
nagyjából felét az olaj- és földgázgazdálkodás adja, a monarchia jól tudja, hogy ez
ketyegő bomba a gazdaságra nézve. A szektor kiszolgáltatottságát 2020 fájdalmasan
be is bizonyította.
A kormányzatnak a magánszektor felélesztésére fordított enyhítő intézkedéseit 180
milliárd szaúdi riálra becsülik,526 ami a GDP 7,3%-a. Szükség lesz a munkaerőpiac
radikális megreformálására, ami a helyieket helyben tartja és pótolja a válság miatt
távozó betelepült munkaerő utáni vákuumot. Hiszen a Perzsa-Öböl Menti
Együttműködési Tanács (GCC) tagállamaiból most még a 2008-2009-es válság során

https://magazine.zenith.me/en/politics/saudi-arabia-and-war-yemen
https://www.middleeastmonitor.com/20200511-reports-yemen-presidents-health-is-deteriorating-after-heartattack/
519 https://www.meforum.org/59492/iran-goal-turn-yemen-into-saudi-vietnam
520 https://besacenter.org/perspectives-papers/saudi-arabia-coronavirus-economy-geopolitics/
521 https://www.jpost.com/middle-east/exclusive-as-trump-exits-the-full-mossad-story-on-normalization-intofocus-656108
522 https://www.jpost.com/Middle-East/Saudi-Arabia-Egypt-Qatar-UAE-welcome-Trump-peace-plan-615752,
https://www.meforum.org/60368/gulf-states-vs-iran-and-arab-league-on-deal
523 https://pjmedia.com/columns/philip-carl-salzman/2020/11/10/how-joe-biden-will-turn-the-clock-backand-fan-the-flames-of-conflict-in-the-middle-east-n1136130
524  ال عرب ية ال سالم م بادرة ب نود- ن ت ال جزي رة,
https://www.aljazeera.net/2004/10/03/%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
525https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/AboutDeloitte/mepovdocuments/mepov26/transform-saudi-arabia_mepov26.pdf
526 http://pubdocs.worldbank.org/en/646161603047333684/pdf/15-mpo-am20-saudi-arabia-sau-kcm.pdf
517
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tapasztaltnál is nagyobb a bevándorlók távozási aránya.527 Szaúd-Arábia hosszútávú
érdeke, hogy csökkentse a bevándorló munkaerő arányát: jelenleg a lakosság közel
40%-a bevándorló.528 A koronaherceg pár évvel ezelőtt meghirdette a „Saudi Vision
2030” nevű innovációs programot, ami bár lassulhat a 2020-as események miatt, a
Világbank segítségével tovább halad a megvalósítás felé.529 A terv alapjaiban
reformálná meg az olajipar, az elektromos szektor és az ezekkel összefüggő területek
stratégiáját és infrastruktúráját.530
A fejlesztésekre és új bevételi forrásokra azért is szükség van, mert meglehetősen fiatal
populációról beszélünk (a lakosság 40%-a 0-24 év, 50%-a pedig 25-54 év körüli531),
akiknek igényeit a jövőben ki kell elégíteni.532 A fiskális rendszer alapja az olajbevétel,
ám ez egyre kevesebbnek bizonyul a mind növekvő népességű ország számára.533 Ha
nem építenek ki adók útján kapcsolatot a magánszektor bevételei és a büdzsé között,
az állam könnyen csőd szélére kerülhet. Egyértelmű viszont, hogy egy megadóztatott
lakosság már nagyobb beleszólást fog követelni az ország kormányzásába.534 A döntő
az lesz, hogy a magát reformernek beállító koronaherceg mennyire lesz hajlandó az
ország teljes berendezkedésén változtatni. Az elmúlt években számos apró reformra
került sor: immáron nők is vezethetnek gépjárművet és komoly pozíciókba
kerülhetnek535, szórakozási lehetőségek váltak elérhetővé, beszüntették a korbácsolást
és a kiskorúak halálbüntetését, s tiltják a holokauszttagadást.536 A nagyobb gazdasági
és demográfiai változások fényében e kis engedmények azonban kevésnek
bizonyulhatnak a csőd elkerüléséhez és az abszolút hatalom fenntartásához.

https://www.internationalinvestment.net/news/4020733/gcc-suffer-drop-population-expat-exodus
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia/#people-and-society
529 https://www.worldbank.org/en/country/gcc/brief/saudi-arabia-country-program
530 Ennek egyik fontos eleme a karbonsemleges városépítés (a lakosság több mint 80 százaléka urbanizált
közegben él). A koronaherceg először az 500 milliárd dolláros futurisztikus város, Neom megépítését jelentette
be, majd 2021 év elején arról is tájékoztatta a publikumot, hogy megépítik a világ első teljesen megújuló energiára
épülő, egyben autó- és autóútmentes városát: egy 170 km hosszú vonalon (innen a neve: The Line) - الي ن ذا:
https://www.neom.com/whatistheline/index-ar.html.
531 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia/#people-and-society
532 https://www.nytimes.com/2020/05/16/world/middleeast/saudi-arabia-coronavirus-prince.html
533 https://mepc.org/speeches/saudi-arabias-foreign-and-domestic-dilemmas
534 U.o.
535 https://www.meforum.org/61824/is-the-saudi-gender-gap-narrowing
536 https://www.meforum.org/61706/saudi-arabia-scapegoat-for-human-rights-abusers
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Bosznia–Hercegovina
Szerző: Dr. Szeghő Patrik, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 3,280,819 fő
Népszaporulat: -0,61%, -20,181 fő
Etnikai megoszlás: bosnyák 50%, szerb 30,7%, horvát 15,4%
GDP (PPP): 52,103 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 14,894 dollár
Gazdasági növekedés: -6,5%
2020 főbb eseményei Bosznia–Hercegovinában
Milorad Dodik, az Elnökség nyíltan oroszbarát boszniai szerb társelnökének (BoszniaHercegovina föderatív állam, amely két egyenrangú entitásból, a Boszniai Szerb
Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból áll, a végrehajtó hatalmat
megtestesítő Elnökségbe a három államalkotó nemzet, a szerb, horvát és a bosnyák
egy-egy társelnököt választ)537 meghívására december közepén látogatást tett
Boszniába Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Az egyoldalú meghívást az
Elnökség horvát és bosnyák tagja a konszenzusos döntéshozatal „meggyalázásának”
titulálta és távol maradt a találkozótól. A látogatáshoz további incidens is
kapcsolódott: mint utólag kiderül a Lavrovnak ajándékozott ikon eredetileg az ukrán
ortodox egyház tulajdona volt, ami az ukrajnai orosz szakadárok által ellenőrzött
régióból illegális műkincskereskedés révén kerülhetett a balkáni államba.538
A népességcsökkenés a fiatalabb nemzedék kivándorlása, az alacsony népszaporulat
és magas halálozási arány miatt 2020-ban tovább folytatódott. A munkanélküliek
aránya a teljes népességhez viszonyítva 19%, ami 2,7%-os növekedést jelent 2019-hez
képest, amíg a gazdasági teljesítmény 6,5%-kal csökkent az elő évhez viszonyítva.539 A
koronavírus-járvány – az egészségügyben uralkodó állapotok nyomán – szembe
ötlően rávilágított az államvezetés működésképtelenségére, miközben a hatalmi elit
egyes tagjainak korrupciós ügyei tovább rontották a kormányzatba és a
A társelnökök rotációs elv alapján nyolc havonta egymást váltva látják el a „főelnöki” teendőket a négyéves
ciklus alatt. Az Elnökségben kollektív döntéshozatal érvényesül, s minden tagja vétójoggal rendelkezik.
538 „BiH i Ruska Federacije imaju dobre i stabilne političke odnose i bilateralnu suradnju.” In Vecernji List, 2020.
december 15. Web: https://www.vecernji.ba/vijesti/bih-i-ruska-federacije-imaju-dobre-i-stabilne-politickeodnose-i-bilateralnu-suradnju-1454019; „Lavrov vraća ikonu BiH.” In Vecernji List, 2020. december 19. Web:
https://www.vecernji.ba/vijesti/lavrov-vraca-ikonu-bih-1455168
539 „Demografija i socijalne statistike.” In Agencija za Statistike Bosne i Hercegovine Saopcanje, vol 14., no 1. Web:
http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/LAB_03_2020_11_0_BS.pdf
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közintézményekbe vetett bizalmat. Mindezek a járvány elleni védekezést is
megnehezítették, ugyanis negatív irányba befolyásoltak az állampolgárok
fegyelmezettségét.540 A 2020 novemberében megrendezett helyhatósági választásokon
a választók közvetett módon hangot adtak elégedetlenségüknek és szavazataikkal
megbüntették az első számú bosnyák és boszniai szerb pártot: előbbi (Demokratikus
Akció Pártja) Szarajevót, utóbbi (Független Szociáldemokraták Szövetsége) pedig
Banja Lukát vesztette el, ezzel a két államalkotó entitás közigazgatási székhelye az
ellenzék irányítása alá került.541
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
2020-ban volt a föderatív államot létrehozó daytoni szerződés aláírásának
huszonötödik évfordulója. Ennek kapcsán a rendezésben egykor szerepet vállaló
boszniai és nemzetközi szereplők, valamint egyes jelenlegi európai vezetők felvetették
a megállapodás átgondolásának, „tovább fejlesztésének” szükségét a föderatív kereten
belül.542 Évtizedekkel a háború lezárását követően a háborús bűnösök felelőségre
vonása még nem zárult le. A boszniai háborúban érintett, de eddig vád alá nem
helyezett személyek között többen a katonaság középvezetői, mások pedig politikai
pozíciókat töltenek be. A bírósági eljárások a koronavírus-járvány miatt
abbamaradtak, ezért a Miniszterek Tanácsa 2020 szeptemberében olyan stratégiát
vázolt fel, amellyel 2023-ig több száz esetet lehetne lezárni. A stratégia
megvalósíthatóságának szempontjából a 2021-es év meghatározó lesz, bár a jogi
szakértők – a korábbi tapasztalatotok alapján – úgy vélik, hogy a kitűzött végdátum
tarthatatlan.543
Mivel azonban Bosznia-Hercegovinában az állam az egyik fő munkaadó, a fő nemzeti
pártok hatalmon maradása sok állampolgár számára egzisztenciális kérdés is, így
kevésbé valószínű 2021-ben a tömeges átpártolás a feltörekvő ellenzéki pártokhoz. A
gazdasági helyzet, a politikai nepotizmus és korrupció miatt viszont folytatódik majd

„COVID-19 deniers grow more vocal in Bosnia even as nation counts its dead.” In EuroNews Online, 2020.
október 3. Web: https://www.euronews.com/2020/10/03/covid-19-deniers-grow-more-vocal-in-bosnia-even-asnation-counts-its-dead
541 „Nationalist parties lose Sarajevo and other major cities in Bosnia's municipal elections.” In EuroNews Online,
2020. november 16. Web: https://www.euronews.com/2020/11/16/nationalist-parties-lose-sarajevo-and-othermajor-cities-in-bosnia-s-municipal-elections
542 M. Aščić. „Trnka: Dejton je donio mir, ali ga je potrebno dograditi.” In Dnevni Avaz, 2020. december 14. Web:
https://avaz.ba/vijesti/bih/616210/trnka-dejton-je-donio-mir-ali-ga-je-potrebno-dograditi; „Uživo: Evropsko
vijeće za međunarodne odnose, brojni ugledni sagovornici o BiH i reformi Dejtona.” In Dnevni Avaz, 2020.
december 14. Web: https://avaz.ba/vijesti/bih/616323/uzivo-evropsko-vijece-za-medunarodne-odnose-brojniugledni-sagovornici-o-bih-i-reformi-dejtona
543 Marija Tausan. „Bosnia: Peace Anniversary Year Sees War Crimes Trial Slowdown.” In Balkan Insight, 2020.
december 23. Web: https://balkaninsight.com/2020/12/23/bosnia-peace-anniversary-year-sees-war-crimestrial-slowdown/
540
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a fiatal nemzedék kivándorlása, ami a kettős állampolgársággal rendelkező boszniai
horvátokat és szerbeket jobban érinti, mint a bosnyákokat.
Kül- és biztonságpolitika
Az ország két entitása megosztott a nyugati integráció kérdésében és mértékében. A
boszniai szerb társelnök elutasít és rendre megvétóz minden a NATO-val való
együttműködési tervet, miközben akadályozza a háborús bűnök kivizsgálását is. 544 Az
Elnökségen belüli bizalmatlan légkör miatt, az ország nem csatlakozott a Szerbia által
kezdeményezett mini-Schengen kezdeményezéshez, ami a gyakorlatban egy
szabadkereskedelmi övezetet hozna létre a Nyugat-Balkánon.545 Az együttműködés
hiánya akadályozza az ország közös külpolitikai irányvonalának kialakítását, amely
közvetetten a belső gazdasági és politikai konszolidációt is elősegíthetnék. A keskeny
boszniai adriai partszakaszt elkerülő horvát autópálya tervei között szerepel a
Pelješac híd megépítése is, ami a szarajevói vezetés szerint veszélyeztetné BoszniaHercegovina egyetlen tengeri kapcsolatát. A Neum-korridor építés alatt áll és a tervek
szerint 2022-re átadásra kerül,546 így a két ország közötti feszültség a közeljövőben nem
fog feloldódni.
Trendek és forgatókönyvek
A háború lezárása óta a megosztottság nem csökkent: a konfliktus okairól és
lefolyásáról alkotott egymással ellentétes nemzeti narratívák, valamint az ország
külpolitikai irányával kapcsolatban megfogalmazott eltérő nézetek olyan törésvonalak
az ország két entitása, a Boszniai Szerb Köztársaság és a Bosznia-hercegovinai
Föderáció között, amelyek a belpolitikai konszolidációt is akadályozzák.
Milorad Dodik boszniai szerb társelnök évek óta a Boszniai Szerb Köztársaság
kiválását és a föderáció felszámolását hangsúlyozza, miközben időről időre megígéri
a függetlenségi népszavazás kiírását. Elképzelései szerint a független boszniai szerb
entitás a szomszédos Szerbiával egyesülne, ami az utóbbi regionális szerepét nemcsak
Katerina Barton. „Politically Deadlocked Bosnia Takes ‘One Step Forward and Two Steps Back.’” In WPR,
2019. október 7. Web: https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28245/politically-deadlocked-bosniatakes-one-step-forward-and-two-steps-back; Amer Cohadzic. „Bosnia's Muslim, Croat leaders boycott Russian
top diplomat.” In ABC News, 2020. december 15. Web:
https://abcnews.go.com/International/wireStory/bosnias-muslim-croat-leaders-boycott-russian-top-diplomat74733340
545 Goran Miletić. „Mini Šengen – šta nam je još neophodno osim brisanja granica.” In Remarker, 2020. január 15.
Web: https://remarker.media/region-2020/mini-sengen-sta-nam-je-jos-neophodno-osim-brisanja-granica/;
Andy Heil and Nevena Bogdanovic. „It's No 'Mini-Schengen,' But Balkan Scheme Could Still Abolish Nagging
Barriers.” In Radio Free Europe, 2019. december 5. Web: https://www.rferl.org/a/it-s-no-mini-schengen-butbalkan-scheme-could-still-abolish-nagging-barriers/30309254.html
546 „Pelješki most.” In Pozavesna Hrvatska. Web: https://povezanahrvatska.eu/projekti/peljeski-most/; Danijel
Kovacevic. „Croatia Rejects Bosnian ‘Threats’ Over Peljesac Bridge.” In Balkan Insight, 2017. augusztus 7. Web:
https://balkaninsight.com/2017/08/07/croatia-rejects-bosnian-threats-over-peljesac-bridge-08-07-2017/
544

164

megerősítené, de utóbbi újbóli elszigetelődéséhez is vezetne. A boszniai szerb
szecesszió további elszakadási törekvéseket ösztönözne, ami fegyveres
konfliktusokhoz, a Nyugat-Balkán súlyos instabilitásához vezetne. Az Egyesült
Államok és az Európai Unió a daytoni egyezmény tiszteletben tartását várja el a
boszniai vezetőktől és ellenez bármiféle függetlenségi törekvést. A föderáció
fenntartását a nyugati integráció ígéretével jutalmaznák hosszútávon, a reformok
hiánya miatt azonban Bosznia–Hercegovina a tagjelölt státuszig sem jutott el 2003 óta,
miközben a Nyugat-Balkán többi állama – Koszovó kivételével – már igen.547
Oroszország az elszakadási törekvéseket nem támogatja, ugyanakkor Dodik
egyértelmű támogatásával igyekszik fenntartani Bosznia-Hercegovina semlegességét.
Önmagában a Bosznián belüli politikai patthelyzet kedvez Moszkvának, ugyanis a
boszniai kérdés megoldatlansága destabilizáció tényező a Nyugat-Balkánon.548
A fő nemzeti pártokkal szembeni bizalmatlanság és politikai apátia tovább erősítheti
a helyhatósági választásokon sikereket elérő ellenzéki összefogást. Folytatódhat a
hagyományos, „régi” pártok meggyengülése, amely révén hosszútávon a kollektív
államvezetésbe olyan politikusok kerülhetnek be, akik gyakorlatiasabbak és
kompromisszumkészebbek elődjeiknél.549 A 25 év tapasztalatai nyomán a daytoni
szerződés tovább gondolását az Európai Unió és az Egyesült Államok egyes
diplomatai nemcsak időszerűnek, de szükségesnek is vélik. Mindezt hangsúlyosan a
föderáció fenntartása mellett kívánják megvalósítani, a rotációs elnökségi rendszer
hiányosságait elsősorban decentralizációval orvosolnák. Érdekeinek megfelelően
Oroszország nem kívánja hatékonnyá tenni Bosznia-Hercegovina államgépezetét, és
kitart amellett, hogy a daytoni szerződés felülírásával veszélybe kerülnének azok az
alkotmányjogi garanciák, amelyek a három államalkotó nemzet egyenlőségét
biztosítják.550 Előrelépés államszerkezeti kérdésekben Dodik hatalmon maradásáig
nem várható, fennmarad viszont a politikai patthelyzet.

„Break-up Bosnia to solve its political crisis, says one of country's leaders.” In EuroNews Online, 2020. február
20. Web: https://www.euronews.com/2020/02/20/break-up-bosnia-to-solve-its-political-crisis-says-one-ofcountry-s-leaders
548 Amer Cohadzic. „Bosnia's Muslim, Croat leaders boycott Russian top diplomat.” In ABC News, 2020.
december 15. Web: https://abcnews.go.com/International/wireStory/bosnias-muslim-croat-leaders-boycottrussian-top-diplomat-74733340
549 „Nationalist parties lose Sarajevo and other major cities in Bosnia's municipal elections.” In EuroNews Online,
2020. november 16. Web: https://www.euronews.com/2020/11/16/nationalist-parties-lose-sarajevo-and-othermajor-cities-in-bosnia-s-municipal-elections
550 „Lavrov: Svako rušenje, erozije Daytona, mogu izazvati teške posljedice.” In Vecernji List, 2020. december 14.
Web: https://www.vecernji.ba/vijesti/lavrov-svako-rusenje-erozije-daytona-mogu-izazvati-teske-posljedice1453818; Petr Cermak. „US Push for Decentralisation May not Solve Bosnia’s Problems.” In Balkan Insight, 2021.
január 21. Web: https://balkaninsight.com/2021/01/22/us-push-for-decentralisation-may-not-solve-bosniasproblems/
547
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6. Az instabil Dél – Nigériától Iránig
Bevezető
Szerző: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
A Dél fontossága egyre növekszik Európa és benne Magyarország számára. Ennek fő
oka a régió közelsége és instabilitása. De az EU elsősorban ideológiai szemüvegen át
nézi Afrikát és a Közel-Keletet. A demokrácia, a szexuális kisebbségek jogai a vagy a
zöld energiára történő átállás az elsődleges témák, de arról kevés szó van, hogyan
tartható fenn a stabilitás Afrika három évtizeden belül megduplázódó népességével.
A tények rendkívül makacs dolgok. Afrika éves népességnövekedése 2,5%, azaz 32
millió fő.551 14 évenként az Európai Unió teljes 2020-as lakosságával, 448 millió fővel
nő a populáció. Ez rendkívüli nyomást helyez a szegény, általában az európai
gyarmati hatalmak által mesterségesen létrehozott, etnikai és vallási törésvonalakkal
teli, az éghajlatváltozással a globális átlagnál jobban sújtott országokban.
Nem sokkal jobb a helyzet a Közel-Keleten sem. Irak, Szíria és Irán
népességnövekedése együttesen 2,5 millió évente. E hatalmas térség messze
legfontosabb problémája 2021-ben és még hosszú ideig népességrobbanás lesz. A
radikalizáció és a növekvő fiatal férfi populáció közötti összefüggés egyértelmű, de az
is, hogy elsivatagosodáshoz vezet a túllegeltetés, a vízkészletek túlzott terhelése, a
gátépítések (pl. a GERD Etiópiában). A klímaváltozás is súlyos kihívás, de jóval
kevésbé akut a népességnövekedésnél. Az eltartóképességet jóval meghaladó
népesség előbb vezethet katasztrófához, mint az időjárási anomáliák, a tengerszint
emelkedése, vagy az egyes régiókban az évszázad végéig akár az elviselhetetlenségig
növő hőstressz.552

551
552

https://www.worldometers.info/world-population/africa-population/
https://www.futurity.org/heat-stress-climate-change-2304852/
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Nigéria
Szerző: Tóth Klaudia, MCC Migrációkutató Intézet
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 206,630,269 fő
Népszaporulat: +2,6%, +5,175,990 fő
Etnikai megoszlás: hausza 27,4%, joruba 21%, igbo 14,1%, fuláni 6,3%
GDP (PPP): 1,044,211 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 5,066 dollár
Gazdasági növekedés: -4,4%
2020 főbb eseményei Nigériában
2020 januárjában Donald Trump elnök beutazási tilalmat rendelt el Nigéria
állampolgáraival szemben.553 A Nigériai Egészségügyi Minisztérium februárban
jelentette be, hogy az országban megjelent a koronavírus. Nigériában és a szubszaharai
Afrikában ez volt a legelső, hivatalosan elismert megjelenése a betegségnek.554
Márciusban a Boko Haram dzsihádista csoport 60 hivatalos személyt ölt meg Nigéria
északkeleti államában, Bornoban.555 Április 13-án diplomáciai szintű feszültség alakult
ki Nigéria, Togo, Benin és Kína között, miután Kantonban és más kínai városban
afrikaiakat ért diszkriminációról számoltak be a híradások. Több afrikai diákot
kényszerítettek koronavírus teszt elvégzésére, illetve olyanok is akadtak, akiket az
éjszaka közepén kitettek szállodai szobáikból s munkaengedélyük, valamint vízumuk
visszavonásával fenyegették meg őket.556 Áprilisban rejtélyes körülmények között
megugrott a halálozások száma szinte minden nigériai államban, de még ekkor sem
szenteltek elég figyelmet a koronavírusnak. Április 23-ig csupán 7,153 főt teszteltek (ez
a lakosság 0,03%-a). A hirtelen megugrott halálozási adatokat inkább a magas
vérnyomáshoz, cukorbetegséghez, agyhártyagyulladáshoz és az akut maláriához
kötötték.557 Társadalmi polémia alakult ki egy tervezet miatt májusban, amely 19
észak-nigériai Korán-iskola bezárását rendelte el. A hazatérő diákok miatt egyre több
koronavírus-fertőzöttről számoltak be a hatóságok.558 A Világkereskedelmi Szervezet
(WTO) június 10-én elfogadta a Harvard Egyetemen végzett korábbi nigériai
553

https://www.aljazeera.com/news/2020/2/1/trump-expands-travel-ban-to-six-additional-countries

554https://www.france24.com/en/20200228-nigeria-coronavirus-milan-italy-pandemic-epidemic-contagion
555https://www.aljazeera.com/news/2020/03/killed-attack-nigeria-military-base-200304135023445.html

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/50-nigerian-soldiers-killed-boko-haram-ambush200324185317954.html
556 https://news.yahoo.com/china-accused-discriminating-against-africans-120300365.html
557 https://news.yahoo.com/behind-nigerias-unexplained-deaths-kano-101829774.html
558 https://news.yahoo.com/coronavirus-nigeria-child-beggars-heart-235035271.html
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gazdasági miniszter, Ngozi Okonjo-Iweala jelölését a szervezet igazgatói posztjára.
Ezzel a WTO története során először irányítja nő a genfi székhelyű, multilaterális
kereskedelmi szervezetet.559 Júliusban a Boko Haramból kivált Islamic State West
Africa Province nevű dzsihádista szervezet vállalta magára annak az öt
segélyszervezetnél dolgozó embernek a kivégzését, akiket még júniusban raboltak
el.560 Augusztus 11-én Kano államban halálra ítélték egy 22 éves zenészt, Yahaya
Sharif-Aminut Mohamed ellen elkövetett istenkáromlás miatt.561 2020 októberében
történt Nigéria egyik legkegyetlenebb civilek ellen elkövetett támadása, mivel a Boko
Haram Koshebe községet megtámadva 110 farmert ölt meg és további hatot
megsebesített.562 Decemberben a Boko Haram 800 iskoláskorú fiút rabolt el Katsina
államból.563 A 2014-ben elrabolt chiboki lányok közül 100-an még mindig nem tértek
haza. A Boko Haram-felkelés kezdete óta mintegy 51 ezer a halottak száma, ezek
legnagyobb része a felkelők áldozata, de mintegy 10 ezer civil halt meg rendőrségi
őrizetben is.564 A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2020. decemberi számításai szerint
Nigéria GDP-je elérte a 442,9 milliárd dollárt. Ez azt jelenti, hogy Afrika első, a világ
26. legnagyobb gazdaságává nőtte ki magát.565 2020. december 31-ig az országban
csupán 85 ezer koronavírus-fertőzöttről és 1,260 halottról lehetett tudni, miközben a
valós számok ennél vélhetően sokkal magasabbak.566
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
2020-ban a szubszaharai régió gazdasága három évtizedet követően recesszióba
süllyedt. Noha a fekete afrikai országokból jelentették a legkevesebb fertőzöttet, a
globális gazdasági leállás érezhető nyomot hagyott a térség gazdaságában. A
turizmusból táplálkozó országok után az olajexporttal foglalkozó országoknál  mint
például Nigéria vagy Angola  tapasztalható legintenzívebb GDP-csökkenés. A 2021es gazdasági növekedés több tényezőtől is függ. Egyrészt a pandémia terjedésének
megfékezése, a beoltás szorgalmazása kulcsfontosságú lehet, mivel a régió nem
engedhet meg magának még egy lezárási időszakot. Másrészt a vírus miatt  és
természetesen a kereskedelmi kapcsolatokba való kapaszkodás okán  egyre
sürgetőbbé vált az az Afrikai Kontinentális Szabadkereskedelmi Térségről567 szóló
megállapodás életbe léptetése. A kereskedelmi övezethez az Afrikai Unió 55 országa
közül egy kivételével mind csatlakozott. Ezzel a világ egyik legnagyobb gazdasági

https://allafrica.com/stories/202006100143.html
https://apnews.com/b29f047ca58f6ffdb5f6d722f4a8b93c
561 https://www.bbc.com/news/world-africa-53726256
562 https://guardian.ng/news/northeast-nigeria-attack-claimed-at-least-110-lives-un/
563 https://www.bbc.com/news/world-africa-55295701
564 https://abcnews.go.com/International/wireStory/10000-nigerians-died-military-custody-alleges-amnesty74606130?cid=clicksource_4380645_13_hero_headlines_headlines_hed
565 https://allafrica.com/stories/202012290050.html
566 https://www.msn.com/en-us/news/world/nigerian-worshippers-at-a-loss-as-crossover-prayerscancelled/ar-BB1cnjHo?ocid=ob-fb-enus-1541512262291
567 African Continental Free Trade Area – AfCFTA
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együttműködése épült ki, hiszen mintegy 1,3 milliárd embert egyesít egy körülbelül
3,4 billió dolláros gazdasági blokk égisze alatt.568 Többéves előkészítő munka és a
koronavírus-járvány miatti folyamatos halasztások után végül 2021. január 1-jén
megvalósult a kezdeményezés.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) számításai szerint 2021-ben a GDP növekedése 1,72% között fog mozogni a 2020-as év 4,3%-os visszaesése után. Ez vélhetően egyrészt a
megnövekedett gazdasági aktivitás, másrészt a globális olajpiac stabilizálódása miatt
fog így alakulni. A koronavírus miatti lezárások, a kormányzat olajbevételeinek
jelentős mértékű megcsappanása nagy mértékben visszavetették Nigéria gazdasági
lehetőségeit 2020-ban, azonban 2021 bíztató jelekkel kecsegtet. 2021-ben a tőzsdei
hangulat a monetáris politika irányától függ majd, különös tekintettel a
hozamkörnyezetre. A nigériai tőzsdei előrejelzések szerint 2021-ben az osztalékvárakozásokból táplálkozó hazai érdeklődés valószínűleg fenntartja a piaci
növekedést 2021 első negyedévében. Külföldi kereslet hiányában azonban rövid távú
medvepiacot569 láthatunk majd 2021 második és negyedik negyedévében.570
A belpolitikai helyzetet a járvány 2020-ban destabilizálta. A gazdasági visszaesés
vélhetően 2021-ben is ki fogja élezni a belpolitikai folyamatokat. Papírforma szerint az
államban legközelebb 2023-ban tartanak majd választásokat, emiatt a jelenleg regnáló
Muhammadu Buhari elnök szerepe meghatározó lesz az elkövetkező években. Az
elnökválasztás Nigériában egyébként is roppant megosztó jelleggel bír, hiszen az
ország lakosságának körülbelül 47%-a keresztény, 51%-a muszlim. Ha az ország
vallással kapcsolatos tematikus térképére rápillantunk, akkor azt láthatjuk, hogy
megegyeznek a választási eredmények regionális megoszlásával. Az ország északi és
középső részein élő muszlimok jellemzően a muszlim elnökjelölre szavaznak, míg a
déli részeken inkább a keresztény indulót támogatják. A vallási ellentétek mellett az
etnikai alapú megosztottság is sokszor konfliktusforrásként szolgál. Ez a vallásietnika-politikai törésvonal a jövőben akár tovább is mélyülhet, ha az ország vezetése
nem lesz képes határozott válaszokat adni a felmerülő társadalmi, gazdasági,
biztonsági problémákra.
Kül- és biztonságpolitika
Nigéria a Száhel-övezet és egész Afrika kulcsállama, hiszen mind geostratégiai, mind
gazdasági szempontból a kontinens legmeghatározóbb részén fekszik. Hatalmas
népessége és jelentős katonai potenciálja miatt szomszédai nem jelentek rá fenyegetést,
kapcsolatai általában kiegyensúlyozottak, és globálisan is jelentős békefenntartói
tevékenységet tud folytatni. Nigéria nemzetközi kapcsolataiban is igyekszik azt a
https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/the-african-continental-free-trade-area
Olyan piaci hangulat, amikor az árfolyamok tartós csökkenése figyelhető meg.
570https://www.proshareng.com/admin/upload/report/14299Nigeria%20Economic%20Outlook%202021_A%20shot%20at%20Recovery-proshare.pdf
568
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képet fenntartani, hogy a szubszaharai térség legdominánsabb országa, így a belső és
regionális konfliktusok elfojtása prioritásként szerepel.
Az elmúlt évtizedekben tapasztalt népességrobbanás, a Boko Haram dzsihádista
szervezet jelenléte, az ország északkeleti részén tapasztalható szegénység,
kilátástalanság mind hozzájárulnak az ország megosztottságához. Biztonságpolitikai
szempontból kétségkívül a belső kihívás a legnagyobb. A szélsőséges vallási csoportok
fegyveres támadásai, öngyilkos merényletei, emberrablásai folyamatos nyomás és
fenyegetés alatt tartják az ország vezetését és a társadalom civil szereplőit egyaránt. A
Boko Haram nemzetköziesedése és regionalizálódása miatt már a nigériai fenyegetés
átkúszott a szomszédos csád-medencei országokba is (Csád, Niger, Kamerun). A
csoport tevékenyége miatt 2011 óta eddig mintegy 2,5-3 millió főnek kellett elhagynia
otthonát.
Trendek és forgatókönyvek
Nigéria közvetlen jövőjével kapcsolatban az egyik kulcskérdés az lesz, hogy a
koronavírus-járvány hatásai mennyire érintik majd mélyen az ország gazdaságát.
Ezenfelül az olaj szerepe, a kitermelés és értékesítés lehetőségei mind befolyásolják
majd az ország regionális helyzetét. A gazdasági szempontból az is mérvadó lesz,
hogy a munkaerőpiac miként tud majd alkalmazkodni a szubszaharai térségekre
jellemző demográfiai változásokhoz. A szociális ellátórendszer kiterjedtsége,
kapacitása, hozzáférhetősége szintén roppant fontos, hiszen az elvándorlás
megakadályozásának egyik kulcseleme lehet a megfelelő életszínvonal biztosításához
hozzájáruló szociális ellátórendszer megléte.
Környezeti szempontból a folyamatosan romló és kedvezőtlen klimatikus trendek
még inkább ráerősítenek a negatív folyamatokra. A Szahara déli terjeszkedése, az
elsivatagosodás magába olvasztja az értékes szántóföldeket. A Száhel-övezet északi
részein pásztorkodó életmódot folytató közösségek arra kényszerülnek, hogy a
kedvezőtlen éghajlati adottságok miatt évről évre egyre délebbre tereljék állataikat. Ezt
az ott élő földgazdálkodók jelentős része ellenezi, s mindez konfliktust szülhet. A
Csád-medence összetett éghajlati jellemzői miatt gyakran előfordul, hogy Nigéria
egyik részén pusztító szárazságok és aszályok uralkodnak, míg a másikon áradásokkal
kell szembenézniük a helyieknek.
Társadalmi szempontból azért is roppant sérülékeny a régió, mivel a
népességrobbanás következményeit túlnyomórészt nem tudták lekövetni a
munkaerő-piaci kapacitások. A felnövő fiatal nemzedék azzal találja magát szembe,
hogy az ország egyes részein vagy korlátozottan lehet hozzáférni a munkahelyekhez,
vagy egyáltalán nincs is rá lehetőség. Ez sok esetben oda vezet, hogy milliók
kényszerülnek elhagyni otthonaikat és más városokban, régiókban vagy akár
országokban próbálnak szerencsét. Afrika mindig is dinamikus migrációs mutatókkal
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rendelkezett, ám az utóbbi évtizedekben egyre intenzívebbé vált a munkakeresés és a
jobb élet reményében történő elvándorlás. A folyamat 2021-ben vélhetően erősödni
fog, Nigéria egyike marad Afrika legnagyobb migrációs forrásországainak.
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Líbia
Szerző: Doucha Lilla, MCC Kutatócsoport
Adatok (2020):
Lakosság: 6,871,292 fő (2018)
Népszaporulat: +1,38, +93,840 fő
Etnikai megoszlás: berber-arab 97%, egyéb 3%
GDP (PPP): 52,09 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 7,685 dollár
Gazdasági növekedés: -41%
Választások: elnök- és parlamenti választások 2021 decemberében
2020 főbb eseményei Líbiában
2020 január első napjaiban kétezer szír katona érkezett Törökországból Líbiába az
Egyesült Nemzetek által elismert kormány támogatására; január 19-én egyetértés
született arról, hogy a líbiai konfliktus katonai beavatkozással nem megoldható.571
Februárban Tripoli kikötőjét rakétatámadás érte, melynek fényében az ENSZ által
támogatott kormányzat kihátrált a béketárgyalásokból.572 Májusban a 2011 óta
érvényben lévő fegyverembargó ellenére 300 millió euró értékű fegyverszállítmány
érkezett Líbiába;573 júniusban a 2019 áprilisa óta tartó ostrom lezárásaként Haftar
tábornok erői kivonultak Tripoliból;574 októberben a szembenálló felek tűzszüneti
megállapodást írtak alá. A koronavírus-járvány 100,277 esetből 1,478 életet követelt.575
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
2020. november 7-15 között sor került a Líbiai Politikai Párbeszéd Fórum (LPDF) első
tárgyalására. A 75 képviselő egyrészt megállapodott a 2021-es nemzeti választások
szabályszerű és hiteles lebonyolításának tervezetéről, másrészt biztosította a
megalakulandó kormányt az egyhangú támogatásról.576 A december 24-ére tervezett
választások erős szimbolikával rendelkeznek tekintve, hogy Líbia ezen a napon
ünnepeli függetlenségének 70. évfordulóját.577 Az elnöki és a parlamenti választások
kimenetelét egyelőre bizonytalanság övezi a társadalom megosztottsága miatt.

https://reliefweb.int/report/libya/berlin-conference-libya-conference-conclusions-19-january-2020
https://www.bbc.com/news/world-africa-51557970
573https://www.dw.com/en/germany-exports-millions-in-arms-to-libya-war-belligerents-despite-embargo/a53469291
574 https://www.bbc.com/news/world-africa-52920373
575 https://www.worldometers.info/coronavirus////country/libya/
576 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021-watch-list.pdf
577 https://unsmil.unmissions.org/libyan-political-dialogue-forum
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A lassan helyreállni látszó gazdaságot 2019 áprilisában jelentősen visszavetette Tripoli
ostroma. A lelassult GDP-növekedést óriási mértékű visszaesés követte 2020 során: a
Tobruk központú Képviselőház és a Tripoli központú Általános Nemzeti Kongresszus
közötti fegyveres konfliktus mellett, az olajmezők bezárása, az olajárak csökkenése,
valamint a koronavírus-járvány hatása miatt ingott meg jelentősen a gazdaság
helyzete.578 A 2020 októberében aláírt tűzszüneti megállapodás, a nemzetközi
gazdaság újraindulásával helyreálló olajárak, valamint a koronavírus visszaszorítása
azonban mérföldkövet jelenthetnek a líbiai gazdaság számára. Hosszabb távon
optimizmusra adnak okot az ország szénhidrogén-tartalékai, amelyek eddig csak a
terület 25%-án kerültek feltérképezésre. A kitermelés növelése révén a szénhidrogének
a gazdasági- és a társadalmi stabilitás helyreállításának sarokköveként szolgálhatnak
2021-ben.579
Kül- és biztonságpolitika
A tűzszüneti megállapodás fordulópontot jelenthet Líbia stabilitásának
szempontjából, ezt azonban jelentősen befolyásolják majd a decemberi választások
eredményei. Egy mind Haftar tábornok, mind az Egyesült Nemzetek által elismert
kormány, valamint a nemzetközi közösség által támogatott vezetés megalakítása
pontot tehet az arab tavasz óta tartó időszak végére. Bár az egységes, demokratikus
kormányzás széles támogatottságot élvez, a béke lehetőségét beárnyékolják majd a
térségben befolyásra törekvő szereplők fegyverszállítmányai. Annak ellenére, hogy
mindkét fél ígéretet tett csapataik frontvonalakról való kivonására, valamint a külföldi
harcosok elbocsátására, az alakulatok továbbra is készültségben állnak, illetve a
külföldi teherszállító repülők továbbra is kiszolgálják a szembenálló felek katonai
igényeit. Ezen folyamatok ellenőrzésére az Egyesült Nemzetek egy tűzszünetmegfigyelési mechanizmus felállítását javasolta a jelenleg is fegyveres megszállás alatt
álló területeken. További ellenőrző akcióra lehet számítani a 2021-es évben az Európai
Unió fegyverszállítmányokat nyomon követő IRINI műveletének kiterjesztésének
köszönhetően.
Trendek és forgatókönyvek
2020 második felében a határzárak, valamint a világjárvány társadalmi-gazdasági
hatásai következtében jelentősen csökkent a Líbiába érkező menekültek száma.580
2021-ben a koronavírus elleni oltások megindulásával, valamint a határokon átívelő
mobilitás helyreállításával az ország várhatóan ismét az Európába irányuló vándorlók
célpontjává válik majd. Az Afrika számos államában kritikussá vált gazdasági és
egészségügyi körülmények fényében elképzelhető a járvány előtti migrációs helyzet
visszatérése, mely további terheket róna az Európai Unió déli határát védő országokra,
https://www.worldbank.org/en/country/libya/publication/economic-update-october-2020
https://www.afdb.org/en/countries/north-africa/libya/libya-economic-outlook
580 https://migration.iom.int/reports/libya-—-migrant-report-32-july-august-2020
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elsősorban Olaszországra. Egy valóban stabil Líbia kialakulása rövid távon nem
várható, sőt valószínűsíthető, hogy a líbiaiak kivándorlási hajlandósága sem fog
csökkenni.

174

Egyiptom
Szerző: Dr. Szeghő Patrik, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 100,075,480 fő
Népszaporulat: +1,94%, +1,946,331 fő
Etnikai/vallási megoszlás: egyiptomi 99,6%, egyéb 0,4%
GDP (PPP): 1,391 trillió dollár
GDP/fő (PPP): 14,023 dollár
Gazdasági növekedés: -7,5%
Választások: parlamenti választások 2020-ban
2020 főbb eseményei Egyiptomban
2013-as katonai puccs óta Abdel Fattáh al-Szíszí elnök az új rezsim hatalmának tartós
megszilárdításán fáradozik. A 2019-es alkotmánymódosítás nyomán lebonyolított
parlamenti választások a kormányzópártot erősítették meg a kétkamarássá alakított
törvényhozás mindkét házában.581 Al-Szíszí 2020 februárjáig töltötte be az Afrikai
Unió elnöki székét. A gazdasági mutatók a pandémia előtt évekig stagnáltak, a
közszolgáltatások és közellátások fejlesztését az állam elhanyagolta, s a járvány
kitörésekor szélsőséges mértékben ütköztek ki az egészségügy alulfinanszírozásából
eredő hiányosságok.582 Al-Szíszí-rendszerével szemben – a korábbi évhez hasonlóan –
országos méretű tüntetésekre került sor – 2020 szeptembere és novembere között. A
tömeg elsősorban az évek óta tartó elszegényedést kérte számon és az elnök távozását
követelte.583
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
Egyiptom félprezidenciális rendszer, ahol 2011-ben az arab tavasz során megbukott az
országot három évtizeden keresztül elnökként irányító Hoszni Mubárak. A 2013-as
tömegmegmozdulásokat kihasználva Abdel Fattáh al-Szíszí tábornok, akkori védelmi
miniszter és vezérkari főnök katonai államcsínnyel átvette az ország felett az
irányítását. A népszavazással 2019-ben megerősített alkotmánymódosítás révén alSzíszí elnökként akár 2034-ig is hatalmon maradhat. Az új alkotmányos keretben a
fékek és egyensúlyok elve nem érvényesül: az elnöki jogkört számottevően
kiterjesztették, és az államfő így immáron a bíró hatalmi ág felett is befolyással bír. A
„Egypt: Political and Economic Outline.” In Santander Trade. Web:
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/egypt/economic-political-outline
582 Tamara Cofman Wittes. „Egypt: Trends, politics, and human rights.” In Brookings, 2020. szeptember 9. Web:
https://www.brookings.edu/testimonies/egypt-trends-politics-and-human-rights/
583„One ‘killed’ in Egypt as protesters demand el-Sisi resign.” In Al-Jazeera, 2020. szeptember 26. Web:
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/26/one-killed-in-egypt-as-protestors-demand-el-sisi-resign
581
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Mubárak-korszakhoz képest a polgári szabadságjogok körét szűkítették, a világháló
használatát a kormányzat korlátozza és aktívan fellép a rendszert bíráló újságírókkal
és politikai aktivistákkal szemben.584
Az ambiciózus kormányzati gigaberuházások – amelyek keretében új kormányzati
központot építettek ki–, a fegyvergyártás és -vásárlás azonban jelentős forrásokat
vonnak el egyéb területektől. Az elmúlt években Egyiptom a világ harmadik
legnagyobb fegyverimportőrévé lépett elő, miközben az új rezsim eladósította az
országot a Nemzetközi Valutalaptól és az Öböl-államoktól felvett kölcsönök révén.585
A Valutaalap által elvárt megszorítások szerkezeti átalakítással nem jártak együtt,
magas a munkanélküliek aránya – kiváltképp a fiatal korosztály esetében – amelyet a
koronavírus-járvány miatti idegenforgalmi bevételkiesés tovább tetézett. Az
éghajlatváltozás hatásai fokozatosan jelentkeznek Egyiptomban, ahol az elmúlt
években gyakori jelenséggé vált az élelmiszerhiány, amelyen a kormányzat
gabonabehozatallal és lisztosztással próbál úrrá lenni. Az ország területének
mindössze 3%-a alkalmas művelésre, s ezeket a termékeny földterületeket is
veszélyeztetik az éghajlatváltozás kisérőjelenségei: a szárazság, a szikesedés és a
növekvő tengerszint – különösen a Nílus-deltában. A problémát tovább tetézik, hogy
a jelentősebb víztisztítási beruházások elmaradtak, a meglévők gyermekcipőben
járnak, a földművelés pedig nem jut tiszta vízhez. Az ország vízellátása a Nílushoz
kötött, s arra hatással van Szudán és Etiópia vízpolitikája.586
A kizárólagos tengeri gazdasági övezetek határának tisztázása óta a szaúdi-egyiptomi
gazdasági kapcsolatokban előrelépés tapasztalható. Az együttműködést a Vöröstenger biztonsága és szabadabb mozgás megteremtése mellett az idegenforgalmi
célok, hídépítés, s olajvezeték-építés ösztönözik. (A Vörös-tengert érintve Egyiptomon
keresztül vezetnék ki a vezetéket a Földközi-tengerig.). Ciprus és Egyiptom között
elterülő tengeri övezetben az utóbbi években földgázt találtak, amelyet a két ország
közösen kíván kitermelni, majd a földgáz egyiptomi tározókba kerülne.587

„Egypt: Political and Economic Outline.” In Santander Trade. Web:
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/egypt/economic-political-outline; Tamara Cofman
Wittes. „Egypt: Trends, politics, and human rights.” In Brookings, 2020. szeptember 9. Web:
https://www.brookings.edu/testimonies/egypt-trends-politics-and-human-rights/
585 Michele Dunne. „Egypt: Trends in Politics, Economics, and Human Rights.” In Carnegie Endowment for
International Peace. Web: https://carnegieendowment.org/2020/09/09/egypt-trends-in-politics-economics-andhuman-rights-pub-82677
586 Michele Dunne. „Egypt: Trends in Politics, Economics, and Human Rights.” In Carnegie Endowment for
International Peace. Web: https://carnegieendowment.org/2020/09/09/egypt-trends-in-politics-economics-andhuman-rights-pub-82677; „Egypt: Political and Economic Outline.” In Santander Trade. Web:
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/egypt/economic-political-outline; Lisa Blaydes.
„Challenges to Stability in Egypt.” In Hoover Institute, Spring Series, No 519. Web:
https://www.hoover.org/research/challenges-stability-egypt
587 Abdel Monem Said Aly. „The Return of Geopolitics.” In Cairo Review of Global Affairs, Web:
https://www.thecairoreview.com/essays/the-return-of-geopolitics/
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Kül- és biztonságpolitika
Egyiptom földrajzi elhelyezkedése geopolitikai lehetőségeket és egyben hátrányokat
is hordoz magában. A külkapcsolatok alakulása a szomszédos országokkal, valamint
a közel-keleti rendezésben érdekelt Egyesült Államokkal kihatással van a belpolitikai
helyzetre is. Az arab világon belül Egyiptom a legnépesebb állam, ami egyben az egyik
legnagyobb hadsereggel is rendelkezik. Kairó befolyással tud lenni a Közel-Kelet
politikai folyamataira, és szavának súlya van az Afrikai Unión belül is. Ugyanakkor a
2013-as puccs óta Egyiptom teret veszített az arab világban: az izraeli-palesztin
konfliktus kezelésében évtizedekig betöltött közel-keleti közvetítőszerepét
Törökország és Katar vette át, amíg Mubarak 2011-es leváltása idején új erőre kapó és
a Hamaszhoz közel álló Muzulmán Testvériség politikai-vallási mozgalommal
szembeni fellépés miatt a palesztin politikai köröket sikerült elidegeníteni. A romló
gazdasági mutatók, Egyiptom destabilizációja kihat a Közel-Kelet viszonyaira is. Az
utóbbi évtizedben mintegy hárommillió egyiptomi vándorolt ki Észak-Afrika és a
Közel-Kelet különböző országaiba. Az önszerveződő diaszpóra kialakulásának
lehetősége adva van, ugyanakkor a megélhetési okokból kivándorlók jóindulatára és
együttműködésére a jelenlegi kormányzat nem számíthat.588
A Camp Davidben aláírt történelmi izraeli-egyiptomi békeszerződés óta egészen 2011ig Egyiptom vezetői közeli kapcsolatot ápoltak az Egyesült Államokkal. A két országot
a Közel-Keletet érintő biztonság- és geopolitikai érdekek kötik össze. A múltban a
Szuezi csatorna és a Sínai-félsziget is fontos – noha nem pótolhatatlan – stratégiaihadászati-logisztikai jelentőséggel bírt Washington számára. Habár az
érdekazonosságok nem változtak, az egyiptomi vezetés azonban az amerikaitól eltérő
elképzeléssel rendelkezik az arab világ jövőjével kapcsolatban.589 A szíriai Asszadrezsim nyílt támogatása nemcsak az Egyesült Államok, de Szaúd-Arábia és Izrael
rosszallását is kiváltotta. Amíg a Trump-adminisztráció elnéző volt az elnöki
rezsimmel szemben, Joe Biden alatt ez változni fog, ugyanakkor az Egyesült
Államoknak nem érdeke Egyiptom destabilizációja.590
Mubarak bukása után Kairó kevésbé hatékonynak tud részt vállalni a terrorizmus
elleni nemzetközi harcban. A Sínai-félszigeten az Iszlám Államhoz köthető iszlámista

Abdelhak Bassou. „The Geopolitics of Egypt: Strengths, Opportunities, Constraints and Vulnerabilities.” In
Policy Center for the New South, 2016. június 28. Web: https://www.policycenter.ma/publications/geopoliticsegypt-strengths-opportunities-constraints-and-vulnerabilities; Tamara Cofman Wittes. „Egypt: Trends, politics,
and human rights.” In Brookings, 2020. szeptember 9. Web: https://www.brookings.edu/testimonies/egypttrends-politics-and-human-rights/
589 Tamara Cofman Wittes. „Egypt: Trends, politics, and human rights.” In Brookings, 2020. szeptember 9. Web:
https://www.brookings.edu/testimonies/egypt-trends-politics-and-human-rights/
590 Abdelhak Bassou. „The Geopolitics of Egypt: Strengths, Opportunities, Constraints and Vulnerabilities.” In
Policy Center for the New South, 2016. június 28. Web: https://www.policycenter.ma/publications/geopoliticsegypt-strengths-opportunities-constraints-and-vulnerabilities; Tamara Cofman Wittes. „Egypt: Trends, politics,
and human rights.” In Brookings, 2020. szeptember 9. Web: https://www.brookings.edu/testimonies/egypttrends-politics-and-human-rights/
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csoportokkal (Sínai Villajet) való küzdelemben az egyiptomi hadsereg folyamatos
veszteségeket könyvel el, noha sikerült elejét venni a konfliktust tovaterjedésének az
ország többi területére. (A keleti határ ellenőrzéséhez Kairónak még mindig izraeli
segítségre van szüksége.) A hadsereg gyakorlatilag elkezdte lerombolni a félszigeten
található települések egy részét, földönfutóvá téve ezzel ezreket. A libanoni
polgárháborúban a nemzetközileg elismert líbiai kormánnyal szemben al-Szíszí
egyiptomi elnök a líbiai Haftar tábornokot támogatta, s az embargók ellenére
fegyvereket szállított a Líbiai Nemzeti Arab Hadsereg számára. A remélt külpolitikai
eredményeket nem hozta meg Haftar támogatása, sőt Egyiptom nyugati határainak
ellenőrzése még nehezebbé vált.591
Trendek és forgatókönyvek
Egyiptom lakossága 2050-re másfélszeresére nő majd (100 millióról 150 millióra). Az
előrejelzések szerint harminc év múlva a népesség 60%-át a 30 év alatti állampolgárok
teszik ki. Mubarak bukása óta egyik kormányzat sem rendelkezett kiforrott
népességpolitikával és népességszabályozási rendszerrel, márpedig az utóbbi évtized
demográfiai folyamata kiszélesedő és elmélyülő szegénységet eredményezett, ami a
jövőben fokozódni fog. Ha a népességnövekedést és a munkanélküliséget nem sikerül
ellenőrzés alatt tartani és a reformok is elmaradnak, a kormányzatnak komoly belső
biztonsági kockázattal kell szembenéznie, amely a bukáshoz vezethet. Az ország
vízellátásnak 90%-a a Nílustól függ, így a folyón megépített etióp gát több millió
egyiptomira nézve jelent közvetett fenyegetést. A helyzetet tovább rontja, hogy
előreláthatóan 2030-ra Egyiptomnak akut vízhiánnyal kell szembenéznie a folyó
apadása miatt, miközben a Nílus-deltában tovább nő a tengerszint és újabb termékeny
földterületeket veszít az ország.592
Az Egyiptomot érő demográfiai, gazdasági, egészségügyi és természeti kihívások
gondos tervezést, előrelátást és hathatós kezelést igényelnének. Az ország a világ
egyik legnagyobb gabonaimportőre, az állami gabonaosztás nemcsak a rendszer
megszokott eleme, de a kormányzattól elvárt feladat, elmaradása a 2017-es hasonló
„kenyérlázadáshoz” vezethet. Al-Szíszí elnök azonban rövidlátó politikát folytat és
nem rendelkezik hatékony eszközökkel, valamint megvalósítható víziókkal az ország
jövőjét illetően. A bel- és külpolitikája egyaránt bizonytalanságot és instabilitást szül.
A keményvonalas fellépésével, túlkapásaival, a politikai bebörtönzések sorával a
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rendszer bizonyos esetekben a szélsőséges iszlám csoportosulások malmára hajtja a
vizet, s ezzel csökkenti az ország hatékonyságát a terrorizmussal folytatott
küzdelemben. Egyiptom „hagyományos” geopolitikai szerepét sem tudja betölteni, az
izraeli-palesztin konfliktusban már nem közvetítő. A líbiai polgárháborúba való
beavatkozás a menekültáradaton kívül nem hozott semmilyen „eredményt” az ország
számára. A Sínai-félsziget iszlámista szélsőségeinek felkeléseit sem tudja
költséghatékonyan kezelni a rendszer, miközben Etiópiával a nílusi vízduzzasztó
kérdésében nyerhetetlen diplomáciai csatározásba keveredett.593
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Etiópia
Szerző: Dr. Marsai Viktor, MCC Migrációkutató Intézet
Adatok (2020):
Lakosság: 116,621,000 fő
Népszaporulat: + 2,57%, +2,885,000 fő
Etnikai megoszlás: oromó 34,49%, amhara 26,89%, szomáli 6,21%, tigrinya 6,07%,
szidamo 4,01%, gurage 2,53%
GDP (PPP): 222 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 2,320 dollár
Gazdasági növekedés: +2,1%
Választások: parlamenti választások 2021 júniusában
2020 főbb eseményei Etiópiában
A 2020-es év Etiópia számára alapvető fordulópontot jelentett. A koronavírus-járvány
miatt a Választási Bizottság az erre az évre tervezett voksolás elnapolása mellett
döntött,594 amelynek következtében a regnáló miniszterelnök, a 2019-ben Nobelbékedíjjal kitüntetett Abij Ahmed mandátuma meghosszabbodott. A lépést – bár arról
nem a kormányzat döntött – számos ellenzéki csoport bírálta, azzal vádolva a
kabinetet, hogy csupán saját hatalmát szeretné bebetonozni. A szövetségi tagállamok
közül a Tigráj Államot kormányzó csoport, a Tigráj Népe Felszabadítási Front (TPLF)
bejelentette, hogy nem fogadja el a döntést, és a parlament, illetve a kormány
mandátumának lejárta után mindenféle együttműködést megszakít a szövetségi
adminisztrációval. Egyúttal a TPLF jelezte, hogy Tigráj területén megtartja a voksolást,
amire szeptemberen sor is került. Ezzel az irányításból 2018-ban kiszorított, korábban
lényegében teljhatalommal kormányzó TPLF veszélyes precendenst teremtett, hiszen
2015 óta folyamatos az egyes népcsoportok körében tetten érhető soviniszta, sőt
szeparatista tendencia, amely az államszövetség szétesésével fenyeget, mivel az elmúlt
években állandósultak az etnikai jellegű összecsapások a vegyeslakosságú területeken.
2020 nyarán a korábban erélytelenséggel vádolt Abij keményen lesújtott saját
népcsoportja, az oromók etnonacionalista szárnyára.595
2020 őszén a TPLF – amely korábban is kerülte az együttműködést Addisz-Abebával
– minden együttműködést megszakított a szövetségi kormánnyal. Miután 2020.
Ethiopia postpones August election due to coronavirus. Forrás: https://www.reuters.com/article/us-ethiopiaelection-idUSKBN21I2QU (2021.02.02.)
595 Jawar Mohammed: Top Ethiopia opposition figure 'proud' of terror charge. Forrás:
https://www.bbc.com/news/world-africa-54236276 (2021.02.02.)
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november 3-án a TPLF milíciái az Etióp Nemzeti Védelmi Erők (ENDF) több északi
bázisát is megtámadták, hogy nehézfegyverekhez jussanak, Abij a rend és a
jogállamiság helyreállítását célzó katonai műveletet indított Tigráj területén. A kezdeti
nehézségek után az ENDF gyorsan elfoglalta a nagyobb városokat, és november 28-án
a tartomány fővárosába, Makaléba is bevonult. Ezzel egyidőben Abij bejelentette a
háború végét.596
Várható belpolitikai folyamatok 2021-ben
A látszólag gyors katonai sikerek ellenére Tigrájban továbbra is instabil a helyzet. A
TPLF – bár számos prominens vezetőjét letartóztatták vagy likvidálták597 – a hegyekbe
visszahúzódva tovább folytatja gerillaháborúját. Az ENDF nem képes szilárdan
ellenőrizni a területet és eljuttatni a segélyszállítmányokat a rászorulókhoz, sőt egyes
vádak szerint a bevonuló, elsősorban amhara katonák több esteben gyilkosságokat és
nemi erőszakot követtek el a polgári lakossággal szemben.598 A TPLF részéről úgy
tűnik, a fegyveres konfliktus elhúzása és a lakosság kiéheztetése azt a célt szolgálja,
hogy a tigrinya etnikum felkelését – amely nem következett be az őszi válság során –
kieszközölje Addisz-Abebával szemben. A becslések szerint már csaknem 2,5 millió
belső menekült van a tartományban és 4,5 millióan szorulnak élelmiszerellátásra.
Felütötte fejét az éhínség és az éhhalál is.599
Etiópia számára kevés esély mutatkozik a helyzet megnyugtató kezelésére. A TPLFnek nem érdekelt a rendezésre, mert semmiféle alkualapja nincs. Az idő ráadásul a
szakadároknak dolgozik, mivel a fegyveres harc kifárasztja a lakosságot és növeli az
Addisz-Abeba-ellenes érzelmeket. A TPLF rájátszik az 1980-as évek polgárháborús
tapasztalataira is, amikor a tigrinya nép állt szemben a zömében amharák által
támogatott Mengisztu Hailémariam diktatúrájával.
Súlyos problémát okoz, hogy az ország más térségeiben – Orómia, Szidamó – is tetten
érhetők a szeparatista és etnonacionalista érzelmek. A tigráji konfliktus évtizedek óta
nem látott nemzeti egységet teremtett Etiópiában, és erős üzenetet hordozott magában
a centrifugális erők számára. A harcok elhúzódása, az áldozatok növekvő száma és a
A műveletekről és az események hátteréről lásd: Marsai Viktor: Polgárháború Etiópiában – a 2020-as tigráji
válságról. SVKK Elemzések 2020/25. Forrás: https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu1506332684763/SVKI_Elemz%C3%A9sek_2020_25_Polg%C3%A1rh%C3%A1bor%C3%BA%20Eti%C3%B3pi%C3
%A1ban_a%202020-as%20tigr%C3%A1ji%20v%C3%A1ls%C3%A1gr%C3%B3l_(Mars%20ai%20V.).pdf
(2021.02.02.)
597 Former Ethiopian FM, 3 others killed in shootout. Forrás: https://www.aa.com.tr/en/africa/formerethiopian-fm-3-others-killed-in-shootout/2109151 (2021.02.02.)
598 'Choose - I kill you or rape you': abuse accusations surge in Ethiopia's war. Forrás:
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-conflict-rape-idUSKBN29R2HV (2021.02.02.)
599 News: Tigray region interim admin official admits death of 13 due to lack of food; says crisis scale
“unprecedented” in region’s history. Forrás: https://addisstandard.com/news-tigray-region-interim-adminofficial-admits-death-of-13-due-to-lack-of-food-says-crisis-scale-unprecedented-in-regions-history/ (2021.02.02.)
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hadműveletek pénzügyi költségei azonban napról napra erodálják ezt a kezdeti
lelkesedést. Emellett az országnak meg kell küzdenie a koronavírus hatásaival
(amelyek kisebbek vagy kevesebb figyelmet kapnak, mint a fejlett világban), illetve fel
kell készülnie a júniusi parlamenti választásokra. A technikai megvalósítása kétséges,
ugyanakkor Abij mandátumának újbóli kitolása további kritikával járna ki bel- és
külföldön egyaránt. A parlamenti voksolás azért is lenne alapvető fontosságú, mert a
korábbi etnikai alapú pártszerveződés után a miniszterelnök új formációja, a Jólét Párt
(Prosperity Party) szakítani igyekszik az etnikai alapokkal.
A helyzetet tovább bonyolítja a gazdaság rossz állapota. Az etióp növekedés
dinamikája 2015 után megtört, és érdemi előrelépést csak komolyabb külső tőke
bevonásával lehetne elérni. A politikai bizonytalanság azonban ez ellen hat.
Kül- és biztonságpolitika
Etiópia fontos biztonság-szolgáltató a térségben (békeműveletek, diplomácia), így a
tigráji konfliktus az egész régió számára kihívást jelentett, mert az ENDF kénytelen
volt csapatokat kivonni Szomáliából és Dél-Szudánból.600 Megfigyelhető a válság
regionalizálódása is: bár a felek tagadják, de helyszíni beszámolók szerint eritreai
alakulatok is bekapcsolódtak a tigráji műveletekbe, a TPLF pedig rakétákkal lőtte
Aszmarát.601 Ugyanakkor Szudán igyekezett kihasználni Etiópia belső problémáit, és
visszafoglalni a határ menti vitatott területeket, amelynek eredményeképpen egy
kisebb határháború alakult ki a felek között.602 Kartúm azért is érdekelt a konfliktus
fenntartásában, mert így elterelheti a figyelmet a két ország közti másik vitás
kérdésről, a Nagy Etióp Újjászületés Gát víztározójának feltöltéséről, amelynek
kapcsán egy éve holtpontra jutottak a tárgyalások.603 Ezen erőfeszítésében Szudánt
Egyiptom is támogatja. Így a tigráji konfliktus valójában a két arab állam számára is
hasznos.
Trendek és forgatókönyvek
Mivel Etiópia egy meglehetősen összetett válsággal küzd, nehéz elképzelni, hogy ezek
2021-ben rendeződni fognak. A legpozitívabb forgatókönyv az lenne, ha a 2021 júniusi
Ethiopia Withdraws Thousands of Troops From Neighboring Somalia. Forrás:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-13/ethiopia-withdraws-thousands-of-troops-fromneighboring-somalia (2021.02.02.)
601 Ethiopia's Tigray crisis: US calls for Eritrea troops to withdraw. Forrás: https://www.bbc.com/news/worldafrica-55825560 (2021.02.02.)
602 Rising tension as Ethiopia and Sudan deadlocked on border dispute. Forrás:
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/1/rising-tension-ethiopia-sudan-deadlocked-border-dispute-fashaga
(2021.02.02.)
603 Egypt says GERD talks failed due to disagreements over how to resume negotiations. Forrás:
https://www.egypttoday.com/Article/1/96298/Egypt-says-GERD-talks-failed-due-to-disagreements-over-how
(2021.02.02.)
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választásokat sikerülne megrendezni, és azokon Abij új pártja elsöprő támogatásban
részesülne, hisz ez a miniszterelnök bel- és külföldi kritikusai, illetve ellenségei
számára is egyértelmű jelzés lenne, valamint legitimálná a kormányfő politikáját.
Ezzel párhuzamosan minél előbb rendezni kell a tigráji humanitárius válságot: ha ezen
a téren 2021 első hónapjaiban nem lesz érdemi előrelépést, akkor a térség pacifikálása
lehetetlenné válik majd.
A szudáni határvita kapcsán Kartúm sem kíván eszkalálódást, ugyanis egy lassú
izzású konfliktus fenntartásában érdekelt. Ugyanakkor részben Szudánt is lekötik
belső folyamatai. A GERD tárgyalások kapcsán nagy áttörés nem várható, mindhárom
érintett fél ragaszkodik álláspontjához. Ugyanakkor itt egyértelműen Etiópia van jobb
helyzetben: a gát gyakorlatilag elkészült, 2020 nyarán megkezdődött a tározó
feltöltése. Ez azt jelenti, hogy a létesítmény fizikai elpusztítása arab részről a várttal
ellentétes eredménnyel járna, hiszen az pusztító áradásokat okozna Szudánban.
Vagyis csak Addisz-Abeba jóindulatán múlik, hogy mennyi vizet enged tovább
Kartúm és Kairó felé. A két arab állam márcsak ezért sem feszítheti túl a húrt
Etiópiával kapcsolatban, továbbá az eddigi eredménytelenség ellenére Abij továbbra
is hajlandó folytatni a tárgyalásokat a GERD-ről.
Az etióp helyzet rosszra fordulása katasztrofális hatással lenne a régióra, és
következményei a kontinensen kívül is érezhetővé válnának. A Magasföld már
bejáratott illegális migrációs útvonalakkal rendelkezik Európa és a Közel-Kelet felé.
Így a helyzet súlyosbodásával jelentkező elvándorlási hullám Európát is érintené.
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Szíria
Szerző: Surjányi Fanni, MCC Kutatócsoport
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 17,500,658 fő
Népszaporulat: +2,52%, +430,523 fő
Etnikai/vallási megoszlás: muszlim 87% (74% szunnita, 13% síita), keresztény 9%,
drúz 3%
GDP (PPP): 50,28 milliárd dollár (2015 – nincs friss adat)
GDP/fő (PPP): 2,900 dollár (2015 – nincs friss adat)
Gazdasági növekedés: nincs adat
Választások: elnökválasztás 2021 tavaszán
2020 főbb eseményei Szíriában
Szíriában 2011 óta tart a polgárháború. Az elmúlt évben a szír kormányerők az oroszok
támogatásával folytatták a lázadók utolsó bástyájaként számontartott Idlib-régió
ostromát.604 Március 1-jén a törökök ellentámadást indítottak Basszár al Aszad erői
ellen Dara térségében.605 Március 5-én Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan
tűszünetben állapodtak meg.606 A koronavírus helyzet miatt április helyett júliusban
tartottak parlamenti választásokat az ország Aszád elnök által ellenőrzött területein
33%-os választói részvétel mellett (2016-ban még 57% volt); ismét az arab szocialista
Baasz Párt nyert.607 A körülmények nyilvánvalóan nem feleltek meg a demokrácia
követelményeinek, a rendszer valós támogatottságát nehéz megítélni. Májusjúniusban a szír font drámai mértékben bezuhant a megbetegedések száma, a libanoni
pénzügyi krízis és egy belpolitikai válság, a Makhlouf-ügy együtthatójaként.608 Az
Egyesült Államok újabb gazdasági szankciókat léptetett életbe júniusban az Aszádrezsim ellen.609 A kormány által ellenőrzött területeken még az Aszádhoz hű drúz
városokban is utcára vonultak több napon át a kilátástalan gazdasági állapotok és a
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51317720

605https://syriadirect.org/news/clashes-in-daraa-evoke-memories-of-the-start-of-the-syrian-revolution-1/
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https://www.theguardian.com/world/2020/mar/05/erdogan-putin-talks-secure-syria-ceasefire

607https://www.dw.com/en/syria-assads-party-wins-expected-majority-in-parliamentary-polls/a-54259180
608https://coar-global.org/2020/07/06/cash-crash-syrias-economic-collapse-and-the-fragmentation-of-the-

state/, https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/6/4/charting-the-dramatic-collapse-of-syriasnational-currency, https://coar-global.org/2020/07/06/cash-crash-syrias-economic-collapse-and-thefragmentation-of-the-state/
609https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/19/the-caesar-act-and-a-pathway-out-ofconflict-in-syria/
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nagy vagyoni egyenlőtlenségek miatt.610 Augusztus 14-én Oroszország és Törökország
felfüggesztették az egyre véresebb harcokat Idlibben, a hónap során több katonai
forrópont alakult ki az USA és Oroszország között. Szeptember 18-án az Egyesült
Államok száz új katonát küldött az olajmezők orosz fenyegetésének
visszaszorítására.611 Hollandia a nemzetközi jogi jog alapján felelősségre vonta Szíriát
az emberi jogok megsértése miatt.612 Az oroszok több mint negyven új szíriai projektet
hirdettek meg és segítették az Aszád-rezsim gazdasági túlélését és helyreállását, de
további, főként Irán- és Törökország-ellenes szövetségeket sürgettek.613 Októberben
Omán az Öböl-államok közül elsőként újra nagykövetet delegált Damaszkuszba.614
Izrael az egész év során támadta a zsidó állam számára stratégiai fenyegetést jelentő
iráni kötődésű katonai célpontokat; az IDF vezérkari főnöke szerint 2020-ban több
mint 500 célpontot semmisítettek meg.615
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A szír politikai rendszert leginkább meghatározó elnöki poszt betöltésére tavasszal
tervezik az új választásokat. Ezúttal sem várható valódi esélyekkel induló kihívó a
2000 óta regnáló Bassár el-Aszáddal szemben. Bár a rendkívül szorongató616 gazdasági
helyzetre való tekintettel Aszád hatalmának megingása nem kizárható,617 kétséges,
hogy a lakosság többsége a polgárháborús tapasztalatok után az elnök bukását és ezzel
az instabilitás kiéleződését kívánná.
A szír helyzet továbbra is a Föld egyik legnagyobb humanitárius válsága. Bár 2018 óta
az ország lakosságszáma újra növekvő pályára lépett, továbbra is nagy számban
menekülnek vagy vándorolnak ki Szíriából.618 Rendszeresek az atrocitások a polgári
lakossággal szemben. A háború sújtotta ország gazdasági mutatói egyre rosszabbak,
az infláció az egekbe szökött és a lakosság kb. 80%-a élhet a szegénységi küszöb alatt.
Több, mint 12 millió szír nem jut tiszta vízhez és alapvető ellátáshoz.619 A szír
infrastruktúra több, mint fele semmisült meg a harcokban.620 Az élelmiszerárak
csupán 2020. március és június között is 38%-kal növekedtek. Az egykoron
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-sweida-protests-idUSKBN23H3LR
https://www.usip.org/syria-timeline-uprising-against-assad
612 https://www.justsecurity.org/72516/the-netherlands-action-against-syria-a-new-path-to-justice/
613 https://www.usip.org/syria-timeline-uprising-against-assad
614 https://www.reuters.com/article/syria-crisis-oman-int-idUSKBN26Q16Y
615 https://www.aljazeera.com/news/2020/11/18/israel-air-raids-in-syria-kill-three-troops-hits-iranian-targets
https://www.jpost.com/middle-east/rise-in-israeli-strikes-in-syria-has-led-to-decrease-of-iranian-activity651716
616 https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/6/4/charting-the-dramatic-collapse-of-syrias-nationalcurrency
617 https://www.trtworld.com/magazine/how-new-protests-in-syria-are-pushing-assad-to-the-brink-37257
618 https://worldpopulationreview.com/countries/syria-population
619 https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2016/04/30/UN-More-than-80-of-Syrians-live-belowpoverty-line
620 https://www.mei.edu/publications/2021-will-be-defining-year-syria
610
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élelmiszerexportőr országban több cikk elérhetetlenné vált a lakosság közel fele
számára.621 Elemzők szerint a szír gazdaság talpra állításához elengedhetetlen a
libanoni bankválság orvoslása is.622 Az EU és az USA ugyanakkor csak belpolitikai
reformok és Aszád távozása esetén oldana a szankciókon és nyújtana helyreállási
segítséget.
Kül- és biztonságpolitika
A szír kormány nemzetközi helyzete ingatag, az ország gazdaságilag és
diplomáciailag is izolált és kiszolgáltatott.623 Diplomáciai források szerint Damaszkusz
vissza szeretne lépni az Arab Ligába,624 ugyanis pénzre, az Öböl-államok
támogatására van szüksége a gazdaság helyreállításához, és ahhoz, hogy kölcsönei
visszafizetésével távozásra bírja a számára egyre terhesebbé váló Teheránt.625 A perzsa
állam ugyanakkor nem kíván kivonulni az országból.626
Egyesek szerint az EU 2011 óta fennálló és az USA frissen szigorított627 gazdasági
szankciói a szándékok ellenére tovább rontottak a szír lakosság helyzetén, ugyanakkor
céljukat nem érték el: a háborús bűnökkel vádolt Aszád továbbra is hatalomban van,
illetve Teherán szíriai befolyása is így erősödhetett meg.628 Mások inkább az orosz
támogatást látják Aszád kitartásának hátterében.629 Akad ugyanakkor olyan vélemény
is amely szerint az amerikai szankciók áttételesen Damaszkusz támogatói ellen
szólnak, hiszen minél nehezebb helyzetbe kerül Szíria, annál nagyobb terhet ró
támogatóira. A damaszkuszi kormány jelenleg Szíriai területének kb. 70%-át tartja
ellenőrzése alatt.630 A lázadó erők és az Iszlám Állam visszaszorult, de a terrorsejtek
eseti jelleggel továbbra is hajtanak végre támadásokat.631

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-economic-crisis-compounds-conflict-misery-millionsface-deeper
622 https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/6/4/charting-the-dramatic-collapse-of-syrias-nationalcurrency
623 https://www.aljazeera.com/news/2020/11/22/syria-names-faisal-mekdad-new-fm-after-walid-al-moallemdies
624 https://www.reuters.com/article/syria-crisis-oman-int-idUSKBN26Q16Y
625 https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-syria-secret-contact/
626 https://jcpa.org/nasrallah-iran-is-not-pulling-back-from-syria/
627https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/31/text#tocid505c4decc01d4f9bbd6d9b26bb6c3ac7, https://www.voanews.com/middle-east/us-announces-new-sanctionsagainst-syria
628 https://jcpa.org/tightening-military-cooperation-between-iran-and-syria/
629 https://www.mei.edu/publications/2021-will-be-defining-year-syria
630 https://www.aljazeera.com/news/2020/11/22/syria-names-faisal-mekdad-new-fm-after-walid-al-moallemdies
631 https://www.syriahr.com/en/180961/, https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2021-01-25/usstrategy-syria-has-failed
621
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Trendek és forgatókönyvek
Az elmúlt évtized legvéresebb konfliktusa továbbra is megoldatlan politikai,
gazdasági és humanitárius probléma, és a közeljövőben a rendkívül szerteágazó külső
és belső érdekek miatt nem várható előrelépés, így a polgárháború lezárulása 2021-ben
nem valószínű. Az ország a kurd autonómia okán Törökország, a Golán és az iráni
jelenlét miatt Izrael, az orosz jelenlét révén pedig az USA irányában gyújtópont.
Szíria belátható időn belül nem fog teljesen felépülni és új erőre kapni: gazdaságilag,
politikailag, katonailag rendkívül gyenge, megosztott ország marad, átalakult etnikai
és vallási viszonyokkal. Az világ egyik legősibb és egyúttal legüldözöttebb keresztény
közösségének megsemmisülése csak idő kérdése, az országnak immáron mindössze
csupán 3,6%-át kitevő szír keresztények száma erőteljesen fogyatkozik.632
Az alavita Aszad-rezsim hagyományosan Iránnal és Oroszországgal működik együtt,
amiben vélhetően nem történik változás. Az Iszlám Állam visszaszorításával és az
izraeli támadások erősödésével ugyanakkor az iráni kapcsolat kezd terhessé válni
Damaszkusz számára, míg az orosz továbbra is erős marad. 2021 dilemmája, hogy
előnyös üzletek és az Öböl-államokkal való kapcsolatújrafelvétel reményében az USAval633 és évtizedes nemezisével, a zsidó állammal kiegyezik-e Damaszkusz,634 továbbá
mindez egyáltalán ez lehetséges-e Aszád hatalmon maradása mellett. Egyes források
szerint a színfalak mögött már zajlanak tárgyalások, amit igazol az is, hogy Szíria nem
ítélte el az Ábrahám Egyezmények keretében kötött békemegállapodásokat Izrael és
az Emírségek, valamint Bahrein között. Egyik sarkalatos pont Damaszkusz és
Jeruzsálem megegyezésében minden bizonnyal a stratégiai fekvésű Golán-fennsík
lehet. Az izraeli-szír együttműködés, és Szíria visszacsatlakozása a szunnita arab
táborba akár Oroszország érdekeivel is egybecsenghet.635
Moszkva saját szorongató gazdasági válságát kezelendő kivonulna Szíriából,
ugyanakkor sem Teheránt és annak proxy erőit (pl. a libanoni Hezbollahot), sem
Washingtont, sem a NATO-tag Ankarát nem szeretné ott domináns hatalomként
látni.636 Az Aszad-kormányzat stabilizálása, a jelentős orosz tulajdonhányaddal bíró
szír olajkitermelés beindulása és a szunnita államokkal való normalizáció számukra is
előnyös gazdasági helyzetet teremtene.637
632

https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/syria/

633https://www.trtworld.com/magazine/how-new-protests-in-syria-are-pushing-assad-to-the-brink-37257
634https://news.walla.co.il/item/3414596,

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/01/20/IsraeliSyrian-officials-discussed-Iran-and-its-militias-presence-in-Syria-Report,
https://english.aawsat.com/home/article/2748301/syrian-israeli-officials-reportedly-meet-hmeimim-air-base
635 https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-syria-secret-contact/
636https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2018/05/19/Russia-calls-for-foreign-troops-pullout-fromSyria-including-Iran-Hezbollah637 https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-syria-secret-contact/
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A Biden-adminisztráció válaszút előtt áll, hiszen az eddigi amerikai stratégia
megbukott: vagy fenntartja a katonai jelenlétet az országban, vagy „Iránra és
Törökországra hagyja a terrorellenes küzdelmet”638. Az előbbi terhes Amerika
számára, ugyanakkor az utóbbi jelentős arcvesztéshez vezetne. A török, orosz és
amerikai erők, illetve az Irán-közeli milíciák egyelőre vélhetően helyben maradnak
2021-ben.639 A legnagyobb problémát jelenleg Aszád elfogadott utód nélküli bukása
jelentené, a mostani viszonylagos stabilitás is jobb ugyanis a káosznál. A realitás az,
hogy sikerrel jelenleg egyetlen forgatókönyv sem kecsegtet egy működőképes Aszád
nélküli Szíriára.
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https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2021-01-25/us-strategy-syria-has-failed
https://www.vox.com/2020/9/21/21448845/syria-russia-usa-troops-trump
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Irak
Szerző: Doucha Lilla, MCC Kutatócsoport
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 40,757,590 fő
Népszaporulat: +2,2 %, +912,710 fő
Etnikai megoszlás: arab 75-80%, kurd 15-20%, török, asszír, örmény 5%
GDP (PPP): 234,1 milliárd dollár (2019)
GDP/fő (PPP): 5,944 dollár (2019)
Gazdasági növekedés: -9,5%
Választások: előrehozott parlamenti választások 2021 októberében
2020 főbb eseményei Irakban
2020. január 1-jén Hezbollah katonák és szimpatizánsaik a terrorszervezetet ért
amerikai bombázásokra adott válaszként támadást hajtottak végre az Egyesült
Államok Bagdadi Nagykövetsége ellen.640 Január 3-án a bagdadi nemzetközi
repülőtéren dróntámadás érte Kászim Szolejmáni iráni tábornokot.641 Március 11. és
14. között bombázások érték az amerikai erőknek otthont adó Al-Tádzsi katonai
tábort, melyben 5 fegyveres és egy civil életét vesztette;642 március 17-én az Egyesült
Államok megkezdte kivonulását 3 katonai bázisról, így többek között Al-Kaim-ot is
átadták az Iraki Biztonsági Erőknek, mellyel gyakorlatilag megszűnt az amerikai
katonai jelenlét az iraki-szír határon.643 Május 6-án a 2019 októbere óta országszerte
jelentkező kormányellenes tüntetések hatására lemondott Adil Abdul-Mahdi
utódjaként Mustafa Al-Kamidi vette át a hatalmat, majd kormányt alakított.644
Szeptember végére befejeződött 2200 amerikai katona kivonása az iraki területekről;645
októberben megállapodás született a kurd vezetés és az iraki kormány közötti
együttműködésről az északi területek újjáépítésével kapcsolatban.646 December 20-án

640https://www.nytimes.com/2020/01/01/world/middleeast/us-embassy-baghdad-iraq.html
641

https://www.nytimes.com/2020/01/03/world/middleeast/suleimani-dead.html

642https://www.militarytimes.com/news/your-military/2020/03/14/iraq-officials-rocket-attack-hits-base-

housing-us-troops/
643https://www.local10.com/news/world/2020/03/19/us-led-coalition-troops-pull-out-of-base-in-westerniraq/
644https://www.aljazeera.com/news/2020/07/31/iraq-prime-minister-calls-early-elections-for-june2021/?gb=true
645 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54085129
646 https://news.un.org/en/story/2020/10/1075102
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rakétatámadás érte az amerikai nagykövetséget.647 A 2020. február 22-e óta jelen lévő
koronavírusnak 12,808-en estek áldozatuk összesen 595,291 esetből.648

Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A koronavírus által lelassított globális folyamatok rányomták a bélyeget a 90%-ban
olajexportra épülő iraki gazdaságra. Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja
(UNDP) októberben figyelmeztetést adott ki, a járvány hatására az egyenlőtlenségek
növekedésére lehet számítani Irakban.649 Ezzel összhangban a Világbank is felhívta a
figyelmet, hogy mintegy 5,5 millió irakit veszélyeztet a szegénységi küszüb alá
süllyedés.650 Decemberben az északi kurd településeken erőszakos tüntetések törtek ki
a fizetések elmaradása miatt. A magas munkanélküliség – főként a fiatalok körében –
párosulva az árzuhanás miatt az olajiparból elbocsátottak tömegével további
zavargásokat vetít elő 2021 során.
Bár 2020 májusában elsődleges fontosságúvá lépett elő egy gazdasági reform
végrehajtása, gyakorlati eredmények eddig sem mutatkoztak, se nem várhatók a
közeljövőben. A 2021-es év legnagyobb problémáját az alacsony olajár, az
olajkitermelés nemzetközi igényszinthez való igazítása, valamint a túltermelés
megakadályozása jelenti majd.651
Az előző év májusában beiktatott Mustafa Al-Kadhimi a kormányzat ellen tüntetők
követeléseinek eleget téve ígéretet tett előrehozott választások kiírására. Az eredetileg
2021. június 6-ára tervezett választásokat azonban az iraki kabinet egyhangú szavazata
mellett 2021. október 10-ére halasztották a megfelelő előkészületek biztosítása
érdekében. Ennek kiemelt szerepe lehet a lakosság bizalmának visszaszerzésében,
ugyanis a választási rendszer visszáságaira hivatkozva az előző választáson
mindössze a lakosság 44,5%-a vett részt.
Kadhimi ígéretet tett a muhasa kvóta eltörlésére is, mely etnikai-vallási alapon
határozta meg a vezető politikai tisztségek elosztását. Az informális megegyezés
szerint az elnöki széket kurd, a parlament házelnökét szunnita arab, a miniszterelnöki
tisztséget pedig siíta vallású jelölt tölti be. A választási visszaélések visszaszorítását
célzó intézkedések meghozatalára azonban kevés esély mutatkozik a Fatah politikai
koalíció támogatása nélkül.652

https://ge.usembassy.gov/rocket-attack-in-iraq-2/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iraq/
649https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/presscenter/pressreleases/2020/10/impact-of-covid-19on-the-iraqi-economy.html
650 https://www.worldbank.org/en/country/iraq/overview
651 https://www.mei.edu/publications/iraqs-reform-program-white-paper-no-action-plan
652 https://www.cfr.org/in-brief/iraqs-new-government-what-know
647
648
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Kül- és biztonságpolitika
Irak 2003-ban megszünt önálló geopolitikai szereplő lenni, szinte csak az államot
alkotó közösségek partikuláris érdekei vannak, amelyeket erősen befolyásolnak külső
szereplők is. A legerősebb befolyású ilyen szereplő Irán, az a szomszéd, amely a
legtöbbet profitált az amerikai invázióból. Vélhetően 2021. évet is Washington és
Teherán iraki befolyásért folytatott küzdelme fogja jellemezni.
Bár az Iszlám Állam már nem rendelkezik területekkel Irakban, a sivatagban vannak
támaszpontjai és az előző évben számos halálos kimenetelű bombázásért vállalta a
felelősséget.653 Várhatóan a támadások az ISIS parancsnokának, Abú Jászir al-Íszáví
halálának ellenére is folytatódni fognak, több száz civil életet követelve. A terrorizmus
elleni küzdelemben katonai szempontból – a jelentős létszámcsökkentés ellenére is –
meghatározó támasz marad az amerikai hírszerzési és légierő.654
Trendek és forgatókönyvek
2021-ben döntő kérdése lesz Irak számára, hogy visszaáll-e az olajár a koronavírus
előtti szintre. Ennek elmaradása esetén erőszakos megmozdulásokra, illetve az
államadósság további növekedésére lehet majd számítani. Utóbbi vagy további
kölcsönök felvételét és – a hitelezők által rendszerint elvártan – az állami költségvetés
drasztikus csökkentését vonná maga után. Bár a kormány kilátásba helyezte a dinár
leértékelését, gazdasági reformok hiányában ez a lépés csak tovább súlyosbítaná az
összeomlás szélén álló gazdaság helyzetét.655 Ezenkívül elképzelhető lenne, hogy az
elégedetlenség miatt kialakuló tüntetések a 2019 októberiekhez hasonlóan
elfajulnának.656
A megmozdulások a környező, érdekeik biztosítására törekvő országokat sem
hagynák érintetlenül. Nem zárható ki a Kurdisztán megerősödéstől tartó Törökország
a türkmén lakosság védelmére hivatkozva a beavatkozás mellett döntene Irakban. Irán
szintén kihasználná helyzetet befolyása növelésére Bagdadban. A keleti szomszéd
tovább növelt jelenléte esetén Szaúd-Arábia pénzügyi és katonai támogatással
járulhatna hozzá a szunnita lakosság támogatásához. Az iráni-szaúdi viszály könnyen
kiéleződhet, ami Irak számára egy ismételt proxy háború kialakulásának kockázatát
hordozza. Az Egyesült Államok oldaláról azonban a Biden-adminisztráció első fél
évében aligha érkezik jelentős támogatás, a koronavírus kezelése, illetve a gazdaság
helyreállítása ugyanis legnagyobb valószínűséggel elvonja az amerikai erőforrásokat.

653https://www.nytimes.com/2020/06/10/world/middleeast/iraq-isis-strategic-dialogue-troops.html
654https://www.nytimes.com/2021/01/29/world/middleeast/us-airstrike-kills-top-isis-leader-in-iraq.html
655https://foreignpolicy.com/2020/12/14/iraqs-economic-collapse-could-be-bidens-first-foreign-policy-

headache/
656https://foreignpolicy.com/2020/12/14/iraqs-economic-collapse-could-be-bidens-first-foreign-policyheadache/
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Kérdéses, hogy az új iraki kormányzatnak sikerül-e megszilárdítania a hatalmat, vagy
az ország fizetésképtelenné válik és a kormány vele bukik. Tovább rontja a kilátásokat,
hogy az Iszlám Állam maradék erői újraszerveződtek, és jelentős méretű
elégedetlenség esetén akár újra területekhez juthatnak.
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Irán
Szerző: Dr. Surjányi Dávid, nemzetközi jogász, Közel-Kelet-kutató
Adatok (2020):
Lakosság: 82,9–83,1 millió (2019-es becslés)
Népszaporulat: +1,30 %, +1,079,043 fő
Etnikai megoszlás: perzsa 61%, azeri 16%, kurd 10%, lúr 6%, türkmén és egyéb türk
entikumok 2%, beludzs 2%, arab 2%, egyéb 1%
GDP (PPP): 1,027 milliárd dollár (becsült adat)
GDP/fő (PPP): 12,389 dollár (becsült adat)
Gazdasági növekedés: -4,5% (becsült érték)
Választások: elnökválasztás 2021 júniusában
2020 főbb eseményei Iránban
Január 3-án amerikai dróntámadás eredményeképpen Bagdadban meghalt az Iráni
Forradalmi Gárda különleges egységének, az al-Kudsz osztagnak a parancsnoka,
Kaszem Szulejmáni.657 A merényletre válaszul az iráni rezsim január 8-án ballisztikus
rakétákkal támadt két amerikai bázisra Irakban. Ugyanezen a napon az iráni vezetés
tévedésből lelőtte a Ukraine International Airlines 752-es járatát Teherán közelében. A
176 halálos áldozatot követelő tragédiát követően iráni tüntetők tömegei követelték
Hámenei ajatollah lemondását.658 A február 21-i parlamenti választásokon a
fundamentalista és a kifejezetten keményvonalas jelöltek győzedelmeskedtek. Az év
során az Egyesült Államok és a perzsa állam közötti feszültség egyre fokozódott;
június 25-étől kezdődően július végéig legalább 10 rejtélyes robbanás történt Irán
területén, elsősorban az urándúsító, az iráni atomprogram szempontjából stratégiai
jelentőségű helyeken.659 Kiemelendő a július 2-i robbanás a Natanz urándúsítóban,
amely során a centrifugák háromnegyede megsemmisült. 660 November 27-én az iráni
atomprogram atyjának, Mohsen Fakhrizadeh-nek a (gyanú szerint izraeli fél általi)
likvidálása tovább rontotta Amerika és Irán viszonyát.661 Február 19-én jelentették az
első koronavírus fertőzöttet a perzsa államban. Decemberre már több mint egymillió
COVID-fertőzöttet regisztráltak,662 és a halálos áldozatok száma messze a legnagyobb
657https://www.nytimes.com/2020/01/02/world/middleeast/qassem-soleimani-iraq-iran-attack.html
658

https://www.reuters.com/article/us-iran-crash-protests-idUSKBN1ZA0LZ

659https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2020/07/27/who---and-what---is-causing-explosions-in-

iran/?sh=7d53f01a25a8
660https://www.jpost.com/middle-east/goal-of-natanz-explosion-was-to-send-clear-message-to-iran-642512
661https://apnews.com/article/iran-israel-killed-mohsen-fakhrizadeh-88c2173048f77695af864d2055af54c6
662https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-03/iran-s-covid-19-cases-surpass-1-million-since-startof-pandemic
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közel-keleti viszonylatban.663 A gazdaság 2020-ban éves szinten legalább 4,5%-kal
zsugorodott,664 az iráni riál pedig 49%-os értékvesztést szenvedett.665
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
Bár a második legnagyobb földgáztartalékkal és a negyedik legnagyobb (bizonyított)
kőolajtartalékkal rendelkezik a világon,666 a nyugati gazdasági szankciók, újabban
pedig a pandémia olajpiacra gyakorolt hatásainak együtthatója a recesszió útján tartják
az országot.667 Az infláció 30,5%-ra ugrott, ami főleg az élelmiszer és lakbér árakban
mutatkozott meg – ez aránytalan terhet rótt az alacsony jövedelmű lakosságra. A hiány
fedezésére a kormány nagymértékű kötvénykibocsátásba kezdett.668
A gazdasági prognózisok alapján 2021 első fele még a mélyrepülés időszaka lesz
(különösen az állami bevételek tekintetében), ami után közepes mértékű növekedés
indulhat. Nagyban függ ez azonban a COVID-vakcina széleskörű alkalmazásától,
amely nélkül Teherán még akár 2022-ben is csak lassú helyreállási folyamatra
számíthat.669 Egyes források kiemelik, hogy a sokk az iráni lakosság tekintetében nem
lesz annyira drasztikus, mint a környező országokban, hiszen az évek óta tartó
gazdasági és diplomáciai elszigeteltség okán eleve nem volt jó a helyzetük. Magyarán
regionális és globális integráció hiányában egy globális válság sem érződik meg
annyira a helyiek életében.670 A kormányzatot annál drasztikusabban érintheti a
válság. Előrejelzések szerint a 2021 márciusában záruló fiskális év akár 8,5%-os GDPvisszaesést is mutathat majd.671 Az iszlám köztársaság előreláthatóan mindent meg
fog tenni annak érdekében, hogy gazdaságát külföldi egyezményekkel élessze újjá.
Ebben Trump óta elsősorban Németország és más EU tagállamok voltak partnerek,
akik felé az iráni export 64 százaléka irányult. Kína egymaga az iráni export 27,3%-át
fogadta.672 A pandémia azonban jelentős visszaesést hozott ezeken a piacokon is,
amelynek regenerálása nélkül történelmi szintű deficitet érhet el az iszlamista ország.

A John Hopkins Egyetem adatai szerint 2020 januárjáig 58 ezer a halálos áldozatok száma, ami
világviszonylatban a 10. helyen áll: https://coronavirus.jhu.edu/map.html.
664 https://iranprimer.usip.org/blog/2020/dec/16/irans-economy-2020
665 https://www.reuters.com/article/iran-economy-rial-int-idUSKBN2630VS
666 https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview
667Iran Economic Monitor, World Bank Group, elérhető:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Iran-Economic-Monitor-Weathering-the-TripleShock.pdf
668 https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview
669 https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/economic-update-october2020#:~:text=Iran's%20GDP%20in%202020%2F21,cases%20in%20the%20colder%20season.
670 U.o.
671 https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/10/09/10561412/iran-economy-set-for-deepercontraction-amid-us-sanctions-pandemic
672 U.o.
663
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Bár látszólag kapóra jöhet az Egyesült Államokban lezajlott elnökváltás, kérdéses,
hogy mekkora mozgástere marad majd a Hasszán Rohani-féle kvázi mérsékelt
politizálásnak. Nem sok jóval kecsegtet a reformista irányzatra nézve a februári
parlamenti választás, hiszen az ajatollah-párti ultrakonzervatív, keményvonalas tábor
elsöprő győzelme (221 mandátumot szereztek a reformisták 20 mandátumával
szemben)673 arra enged következtetni, hogy a székéből távozó Rohani helyére is
radikális jelölt kerülhet majd a 2021 júniusi elnökválasztások során. Fontos
megjegyezni: a parlamenti választások sikerének egyik kulcsa az volt, hogy az Őrök
Tanácsa több ezer mérsékeltnek számító indulót zárt ki az választási versenyből, mivel
nem feleltek meg a Legfőbb Vezér (az ajatollah) roppant szigorú
feltételrendszerének.674 Ezen kívül a választásokon rekordalacsony volt a részvételi
arány az 1979-es forradalom óta.675 Mindebből az világlik ki, hogy az iráni társadalom
mélységesen megosztott. A tavalyi évet számos tömegtüntetés jellemezte, amelyeket
rendszerint kemény leszámolás követett a központi hatalom részéről. Ez a tendencia
valószínűleg csak erősödni fog, hiszen az „ellenállás gazdaságával” szemben lázadozó
lakosság felkelését csak fokozott hatósági presszióval és rendszerszintű
korrupcióval676 lehet kordában tartani.677
Kül- és biztonságpolitika
Látva, hogy a parlamentbe jutott képviselők közül legalább 50-en a korábbi elnök,
Mahmud
Ahmadinezsád
irányvonalát
képviselik,678
a
radikalizálódás
borítékolhatónak látszik. A parlament azonban messze nem a legnagyobb hatalom az
ország hierarchiájában. Bár az ajatollah a nyilvánosság előtt máig támogatja a Barack
Obama által tető alá hozott nukleáris megállapodást, a keményvonalas politikusok
alapvetően bizalmatlanok az Egyesült Államokkal szemben és örömmel fogadták azt,
amikor Donald Trump kihátrált az egyezményből.679 Ha 2021-ben hatalomváltás
történik, nem kizárható, hogy majd iráni oldal zárkózik el a további együttműködéstől.
Tekintve, hogy e téren az ultrakonzervatívok még a radikális ajatollah álláspontjával
sem egyeznek,680 sikerük még a sokat betegeskedő államfő több évtizedes
regnálásának is véget vethet. Felröppent a hír tavaly év végén, hogy Hamenei már át

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-elections-hardliners-victory-tehranrevolutionary-guards-turnout-a9353811.html
674 https://www.washingtonpost.com/world/voting-is-underway-in-iran-in-elections-with-few-moderatecandidates/2016/02/26/03058cbc-dbf5-11e5-8210-f0bd8de915f6_story.html
675 https://www.aljazeera.com/news/2020/9/11/polls-close-in-irans-delayed-runoff-parliamentary-election
676https://iranianstudies.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj6191/f/publications/the_structure_of_corruption_in_iran.pdf
677 https://carnegieendowment.org/sada/83350
678 https://www.aljazeera.com/news/2020/9/11/polls-close-in-irans-delayed-runoff-parliamentary-election
679 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/iranian-hardliners-i-told-you-so-moment/
680 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-16/khamenei-gives-key-backing-to-revive-iran-nucleardeal-with-u-s
673
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is adta hatalmát a fiának, Mojtaba Hameneinek, bár ezt hivatalosan még senki nem
erősítette meg.681
A tavaly szeptember-október folyamán lezajlott, Hegyi-Karabahot érintő azeriörmény konfliktusban Irán regionális érdekei komoly sérelmet szenvedtek. Egyrészt
Moszkva komoly szerepet kapott a közvetítésben, másrészt Törökország (s így a
NATO) folyosót nyert a Kaszpi-tengerhez.682 A vetélytársaival szemben szerzett délkaukázusi hátrányokat Teherán más módon igyekezhet orvosolni. Irán regionális
hatalmának fenntartásában továbbra is támaszkodni fog proxyjaira Libanonban
(Hezbollah),683 Jemenben,684 Irakban, Szíriában és a palesztin területeken. Az amerikai
jelenlét okán Irak a legfőbb stratégiai pont Irán biztonságpolitikájában, ezért is
igyekszik befolyását növelni mind kulturális,685 mind politikai és katonai szinten
egyaránt. A 2003 óta tartó folyamat, miszerint a Kudsz brigád helyi ellenállókat képez
ki (főleg a síita milíciák soraiból),686 idén is folytatódni fog.
Joe Biden minden jel szerint kompromisszumra törekszik majd a perzsa állammal.687
Jake Sullivan, Biden elnök nemzetbiztonsági tanácsadója kifejezetten sürgeti a
kiegyezést, mivel szerinte a korábban Irán által nem teljesülő feltételek (pl. a
szerződési kötelezettségek betartása, a régió más államai felé való konszolidáció stb.)
tekintetében Trump döntése csak súlyosbította a helyzetet.688 Ha azonban Anthony
Blinken külügyminiszter megfontoltabb hozzáállása érvényesül, 2021 nyara után már
talán az iráni fél sem lesz nyitott az egyezségre a korábban felvázoltak szerint.
Irán mindenesetre elkötelezettnek tűnik különutas megoldásában, miszerint, ha van is
megállapodás, a maga részéről ott szegi meg, ahol érdekei megkívánják. Bár a
megállapodás más felek tekintetében máig érvényben van, a perzsa állam újra és újra
komoly kötelezettségszegésbe esik.689 Ennek ellenére inkább továbbra is a nyugati
szankciók (mint az iráni nép elleni kollektív büntetés) feloldását és ellentételezést
követel.690 Az atomalku európai aláírói tekintetében az iráni parlament február 21-i
ultimátumot adott a Trump által kikényszerített szankciók feloldása tekintetében. Ha

https://twitter.com/MohamadAhwaze/status/1335171998645972992
https://besacenter.org/perspectives-papers/caucasus-iran-influence/
683 https://jcpa.org/has-lebanon-reached-the-abyss/
684 https://jcpa.org/irans-man-in-yemen-is-a-revolutionary-guard-officer/
685 https://www.reuters.com/investigates/special-report/iraq-iran-shrines/
686 https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran-19-06-ch-4-iraq
687https://iramcenter.org/en/2020-trump-iran-and-bad-scenarios/?send_cookie_permissions=OK
688 https://www.washingtonpost.com/politics/biden-iran-deal/2021/01/29/9001d8a0-625a-11eb-9430e7c77b5b0297_story.html
689 https://www.timesofisrael.com/white-house-names-2015-nuke-deal-negotiator-malley-as-bidens-envoy-oniran/ és https://www.hetek.hu/jogosult/cikkek/online/tizszer-tobb-dusitott-urannal-rendelkezik-iran-mint-azatomalku
690 https://www.nytimes.com/2021/01/27/opinion/biden-iran-deal.html
681
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ezt nem teljesítik, Teherán azzal fenyeget, hogy nem fogja beengedni az ENSZ
ellenőrző bizottságait és folytatja az urándúsítást.691

Trendek és forgatókönyvek
Az iráni atomprogram megvalósítását úgy tűnik, csak részleteiben, de nem
koncepciójában fogja befolyásolni az nukleáris alku jövőjének alakulása. Irán egyes
források szerint már rendelkezik az atomfegyver előállításához szükséges
kapacitásokkal.692 A szankciók kérdése pedig túlontúl összetett: egyrészt a Nyugat
számára roppant kockázatos azok feloldása,693 másrészt, ha hatályban maradnak, Irán
alternatív szövetségesekhez, például potenciálisan Kínához fordulhat.694
Egy radikális irányba történő hatalmi elmozdulás az iráni részről merészebb politikát
hozhat különösen a regionális nemezis, Izrael felé, ami szkeptikus az új WashingtonTeherán közeledés pozitív kimenetelét illetően.695 Ha az ahmadinezsádi irányvonal
megerősödése jön 2021-ben, akkor a mindennapos megsemmisítő retorika fog
erősödni Izrael irányában, és nem kizárható egy komoly katonai konfliktus sem. Ezt a
prognózist erősíti, hogy a radikális többségű iráni parlament egy képviselői csoportja
2021 év elején egy részletes megtorlási tervet adott ki Szulejmáni meggyilkolásának
első évfordulóján (akinek személyében az ajatollah a legfőbb stratégáját veszítette
el696). Ebben többek között Izrael 20 éven belüli eltörlését tűzik ki célul.697 Egy ilyen
konfliktusban pedig kérdéses, hogy az Egyesült Államok mennyire lenne segítségére
közel-keleti szövetségesének. Amerika jelenleg elsősorban iraki bázisain keresztül
érvényesíti akaratát a régióban (a Szulejmáni-merénylet során meghalt iraki áldozatok
miatt számos helyi a csapatok kivonását követelte),698 de a térségből való kivonulást
(Afganisztán és Szíria tekintetében legalábbis) Trump már megkezdte, és az iraki
támaszpontok jövője is kérdéses.
Teherán mindezek mellett természetesen rossz szemmel tekint a Donald Trump égisze
alatt megvalósuló békekötésekre, amely során több arab állam rendezte diplomáciai
és gazdasági kapcsolatát Izraellel. A perzsa vezetés a zsidósággal való mindennemű
kiegyezést ellenez, és ez tovább rontja a régió arab országaival való viszonyt. E
691https://thehill.com/policy/international/536585-biden-faces-deadline-pressure-on-iran-deal
692https://www.brandeis.edu/now/2020/december/iran-biden-samore.html

és https://www.worldnuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/iran.aspx
693 https://besacenter.org/perspectives-papers/lifting-iran-sanctions/
694 https://besacenter.org/perspectives-papers/iran-china-deal/
695 Dore Gold: Why is Israel right to doubt… https://jcpa.org/why-israel-is-right-to-doubt-that-newnegotiations-with-iran-will-work/
696 https://www.hetek.hu/jogosult/cikkek/kulfold/2020januar/gonosz-strategaja
697 https://www.entekhab.ir/fa/news/594022/
698https://www.aljazeera.com/news/2020/1/8/us-iran-tensions-timeline-of-events-leading-to-soleimani-killing
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kapcsolatok természetesen eddig sem voltak rózsásak, több arab állam részben
pontosan Irán regionális hatalmi pozíciójától tartva (leküzdve minden történelmi
antagonizmust) fordult az egyetlen látszólagos alternatíva: a nyugat, s így Izrael felé.
A szaúdiakkal való szembenállás olyan erős, hogy az iráni külügyminisztérium
jelezte: nem ül le tárgyalni a nukleáris megállapodásról, ha teljesül Macron azon
kérése, hogy az arab olajhatalom is helyet kapjon a tárgyalóasztalnál.699
Mindezek tekintetében nyugtalanító szövetség látszik kibontakozni Irán és
Törökország között. A feleket régi szembenállásuk ellenére elsősorban a szíriai válság
nyomán keletkező hatalmi vákuum, a kurdok ügye és a gazdasági érdek hozta
össze,700 és ebben Oroszország is fontos közvetítőnek bizonyul.701 A Szocsi-triónak is
elnevezett diplomáciai irány egy új hatalmi tengely létrejöttét vetíti elő,702 amelyben a
török-perzsa-orosz hatalmi hármas kerülhet szembe az újabban (egyelőre nyugati
támogatással) épülő izraeli-arab szövetséggel.
Az iráni vezetésnek odahaza három fontos folyamattal kell hosszabb távon
szembenéznie. Egyrészt drasztikus népességcsökkenésre lehet számítani a
termékenységi ráták alapján; 2050-re Irán az Közel-Kelet leginkább elöregedett
társadalma lehet.703 Másrészt: az Elon Musk féle Starlink műholdhálózat révén a
rezsim korlátjait megkerülő világháló nagyban segítheti a fiatalság integrációját az
Iránon kívüli világhoz,704 illetve erősítheti a szekularizációt.705 Végül pedig számolni
kell a kereszténység erősödésével is, hiszen Iránban található a világ
legdinamikusabban növekvő keresztény közössége.706 Hosszabb távon mind a
szekuláris, mind a keresztény mozgalom halálos csapást jelenthet az iszlamista
hatalom számára.

https://www.reuters.com/article/iran-france-idINKBN29Z0LR
https://www.hetek.hu/jogosult/kulfold/201904/uj_kozel_keleti_szovetseg_epul
701https://www.aljazeera.com/news/2019/2/13/russia-iran-turkey-to-hold-fourth-round-of-syria-talks-in-sochi
702 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/joint-statement-iran-russia-and-turkey-internationalmeeting-syria-0
703 https://www.ft.com/content/c1bd20d6-f019-40ba-9ee7-b23e6150bf6c
704 https://www.arabnews.com/node/1613621
705https://theconversation.com/irans-secular-shift-new-survey-reveals-huge-changes-in-religious-beliefs-145253
706https://www.foxnews.com/faith-values/worlds-fastest-growing-church-women-documentary-film
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7. Fókuszban: Indonézia, Belarusz, Niger és az
örmény-azeri háború
Bevezető
Szerző: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
A fókuszban című fejezetben minden évben három valamilyen szempontból fontos, de
a magyar érdekek szempontjából nem középpontban lévő országot és egy eseményt
választunk ki elemzésre. 2020 eseményeit végig nézve Indonéziát, Belaruszt, Nigert,
és az örmény-azeri konfliktust tartottuk kiemelésre méltónak.
Indonézia Dél-Ázsia emelkedő hatalma, a térség geopolitikai versenyében a következő
évtizedekben fontos szava lesz, ha belső centrifugális tendenciáin túl tud lépni, és nem
éri egy nagyobb természeti katasztrófa: Japán mellett Indonézia a
legveszélyeztetettebb közép- és nagyhatalmak közül e téren. Belaruszban a 2020
nyarán megtartott elnökválasztáson súlyos csalás történt, mely eddig nem látott
tüntetés-sorozathoz vezetett az országban. Az 1994 óta hatalmon lévő Lukasenko
elnök uralma megingott, de nem dőlt össze. Bár az ellenzék gyengülni látszik, 2021ben sem lehet stabilizálódásra számítani. Nigert a Száhel-övezet nagyméretű
nemzetközi segítség nélkül valószínűleg elkerülhetetlen tragédiájának jelképeként
választottuk ki. A francia gyarmatosítók által mesterségesen létrehozott ország hosszú
évtizedek óta posztkoloniális kizsákmányolás áldozata, de egyben kontrolláltalan
népességnövekedése miatt maga is agresszor saját környezetével, és hosszabb távon
tágabb térségével és a világgal szemben is. 2100-ra népessége a 2000-res 11 millióról
165 millióra növekedhetne707 – bár mivel ekkora népességet a sivatagos ország
területén nem lehet fenntartani, ez az előrejelzés elméleti jellegű. Jóval 2100 előtt el fog
jönni egy olyan pont, amikor a növekedés megáll vagy jelentősen lelassul – és ehhez
vélhetően egy katasztrofális esemény fog vezetni.
A kiválasztott esemény az örmény-azeri háború, mely másfél hónap alatt
megváltoztatta a térség geopolitikai viszonyait, és a hadviselés terén is hozott
újdonságot: drónok háborúban talán még nem játszottak ilyen jelentős szerepet.

707

https://www.populationpyramid.net/niger/2100/
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Indonézia
Szerző: Dr. Horváth Csaba Barnabás, MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport
Adatok (2020):
Lakosság: 270,204,000 fő
Népszaporulat: +1,3%, +3,5 millió fő
Etnikai megoszlás: jávai 40,06%, szunda 15,51%, maláj 3,7%, batak 3,58%, madurai
3,03%, betavi 2,88%, minangkabau 2,73%, bugi 2,71%, banteni 1,96%, bandzsar 1,74%,
bali 1,66%, acehi 1,44%, dajak 1,36%, szaszak 1,34%, kínai 1,2%, makassari 1,13%
GDP (PPP): 3,328 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 12,345 dollár
Gazdasági növekedés: -1,9%
2020 főbb eseményei Indonéziában
2020-as évet Indonéziában is a pandémia hatása, illetve a térségben kiéleződő
geopolitikai versengés határozta meg. Kína és Indonézia között 2020 januárjában
kisebb incidensre került sor a vitatott vizeken.708 Ami pedig Indiának a Kínával
szembenálló amerikai-ausztrál-indiai-japán négyeshez való közeledését illeti,
Indonézia októberben megállapodott Japánnal 473 millió dollárnyi kedvezményes
hitelről,709 decemberben pedig az Egyesült Államokkal F-18-as és F-15-ös harci gépek
vásárlásáról.710 Belpolitikai szempontból Indonéziában az elmúlt évtizedekben
többször robbant ki erőszak egyrészt regionális autonómiatörekvések és a központi
kormány érdekellentétei nyomán (pl. Aceh, Nyugat-Új-Guinea, stb.), másrészt
regionális kérdésektől független etnikai ellentétek kapcsán is (pl. az indonéziai kínaiak
esetében), harmadrészt iszlamista szervezetek részéről. A 2020-as év ilyen
szempontból sokévtizedes viszonylatban nyugodtnak volt mondható. Az év
legsúlyosabb incidense a celebeszi Sigi körzetben lezajlott támadás volt, melynek
során a Kelet-Indonéziai Mudzsahedin (MIT) nevű szervezet egy falu négy lakosát ölte
meg (közülük hármat lefejezett), és hat házat gyújtott fel, ezt követően pedig a
hadsereg indított vadászatot az elkövetők után. Belpolitikailag jelentős vitát okozott a
pancsa síla törvényjavaslat, mely előírja az ország függetlenségét kivívó
antikolonialista mozgalom ideológiájának kötelező iskolai oktatását, és ezzel
iszlamista csoportok tiltakozását váltotta ki.711
Indonesia deploys fighter jets in stand-off with China | Reuters
Japan offers Indonesia ¥50 billion loan to fight COVID-19 | The Japan Times
710 https://thediplomat.com/2020/12/indonesia-primed-for-us-fighter-jet-sale-report/
711https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/pancasila-guidance-bill-tweaking-indonesiasideology/#.YCBWTejoY2x
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Kül- és biztonságpolitika
Indonézia jelenlegi külpolitikáját a 2014 óta hatalmon lévő elnök, Joko Widido
külpolitikai doktrínája határozza meg. A kelet- és délkelet-ázsiai térség gazdasági
felemelkedését kísérve az elmúlt évtizedben térség országaiban sorra jutottak
hatalomra olyan kormányok, amelyek a gazdasági erősödést az adott ország
határozottabb nemzeti érdekképviseletére is át kívánják váltani a nemzetközi térben:
Hszi Csin-ping Kínában, Abe Sinzó Japánban, Caj Jing-ven Tajvanon – ebbe a sorba
illeszthető Jokowi is Indonéziában.
Joko azt az ambiciózus célt hirdette meg, hogy Indonéziát globális tengeri hatalommá
tegye. Figyelembe véve Indonézia 270 milliós népességét, közel kétmillió
négyzetméteres területét, több mint 3000 milliárd dolláros GDP-jét, szigetországi
mivoltát, a Csendes- és az Indiai-óceánok közötti stratégiai földrajzi elhelyezkedését,
valamint a hatmillió négyzetkilométeres tengeri kizárólagos gazdasági övezetét a terv
hosszabb távon nem megvalósíthatatlan. Az indonéz külpolitikai doktrína „öt
oszlopát” az ország tengeri kultúrájának megerősítése, a tenger nyújtotta természeti
erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás, a hajózási infrastruktúra fejlesztése, a
kereskedelmi és turisztikai célú hajózás fejlesztése, valamint az ország tengeri
haderejének fejlesztése jelenti.712
A határozottabb, célorientált fellépés azonban kiélezte az ország érdekellentéteit a
térség felemelkedő szuperhatalmával, Kínával, így egy olyan következménnyel is járt,
hogy Indonézia a Kínával szembenálló ausztrál-indiai-japán-amerikai négyesfogathoz
került közelebb. A Kínával való ellentétek legkézzelfoghatóbb apropóját az jelenti,
hogy a Dél-kínai-tengerre vonatkozó kínai területi igények Indonézia által sajátjának
tekintett vizeket is érintenek. Ezeken a vizeken – a Natuna-szigeteket érintve – kínai
halászhajók is rendszeresen felbukkannak. Joko ebben a kérdésben első pillanattól
fogva nagy határozottsággal fordult szembe Kínával, kijelentve, hogy nem ismer
kompromisszumot a területi szuverenitás kérdésében. Ennek szellemében
intenzívebbé vált a kérdéses vizeken az indonéz tengeri őrjárat és a kínai halászokkal
szembeni hatósági fellépés is.713 2016-ban demonstratív szándékkal egy hadihajó
fedélzetén Joko még kormányülést is tartott a Natuna-szigeteknél.714
A Kínával való viszony kiéleződése közelebb hozta Indonéziát a Kína ellensúlyozására
megszerveződött amerikai-ausztrál-indiai-japán négyeshez. 2018-ban James Mattis
Jokowi launches maritime doctrine to the world - National - The Jakarta Post
No compromise on sovereignty over Natuna Islands despite China claims: Indonesia's Jokowi, SE Asia News
& Top Stories - The Straits Times
714 Indonesia president visits islands on warship, makes point to China | Reuters
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amerikai védelmi miniszter Jakartában tárgyalt az indonéz vezetéssel tengerészeti
együttműködésről,715 Indiával pedig 2018-ban sikerült megállapodni hasonló
együttműködésről, továbbá az Csendes- és az Indiai-óceán térségére vonatkozó közös
vízióról.716 További jellegzetessége Joko külpolitikájának, hogy párhuzamosan azzal,
hogy Kínával szemben az Egyesült Államokra és annak szövetségeseire támaszkodik,
mint a világ legnépesebb muzulmán országának vezetője, kiállt a palesztin
államiság,717 és a mianmari rohingják ügye mellett is.718 Belpolitikailag a Joko-féle
lendület jegyében jelképes fordulatot jelent a főváros áthelyezése. Az új főváros
helyéül 2019-ben Borneó keleti partja lett kijelölve.719
Trendek és forgatókönyvek
A koronavírus-járványt a kelet- és délkelet-ázsiai országok többségéhez hasonlóan az
előrejelzések szerint viszonylag mérsékelt veszteségekkel fogja átvészelni. Az
egymillió lakosra eső elhunytak száma 2021. január 25-én 105 fő volt, amely bár KeletÁzsiában viszonylag magasnak számít, de az olasz, spanyol és francia értéknek
kevesebb, mint egytizede.720 Gazdaságilag az IMF 2021 januárjában kiadott
előrejelzése szerint Indonézia mindössze 1,9%-os GDP-visszaesést szenvedett el a
2020-as évben, 2023. január 1-ére pedig GDP-je már nem kevesebb, mint 9%-kal lesz
magasabb a 2020. január 1-i értéknél, míg Franciaország, Japán, az Egyesült Királyság,
Németország csak három évvel korábbi mutatóikat lesznek képesek utolérni addig,
Olaszország pedig még akkor is 3,1%-os lemaradásban lesz 2020. január 1-hoz képest.
Ugyanakkor ez a kilábalás is el fog maradni Kínáé mögött, amelynek gazdasága 2023.
január 1-én várhatóan 16,8%-kal lesz nagyobb a 2020. január 1-i szintnél.721
Összegezve alapvetően 2021-ben is a korábbi évek trendjeinek folytatására
számíthatunk. Joko várhatóan folytatja az Indonéziát globális tengeri hatalommá tenni
kívánó programjának megvalósítását, melynek keretében 2020-ben is számíthatunk
feszültségekre Kínával, valamint további közeledésre az amerikai-ausztrál-indiaijapán négyesfogat felé. Gazdaságilag lendületes kilábalás várható a koronavírusjárvány okozta recesszióból.

US says it wants to help Indonesia provide maritime security (apnews.com)
India, Indonesia to improve ties to Comprehensive Strategic Partnership - India News (indiatoday.in)
717 Jokowi calls for unity for reconciliation in Palestine - National - The Jakarta Post
718 Indonesia to Send Humanitarian Aid for Rohingya Muslims: Jokowi (jakartaglobe.id)
719 Indonesia Picks Borneo for New Capital Amid Jakarta Gridlock - Bloomberg
720https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic#/media/File:COVID19_Outbreak_World_Map_Total_Deaths_per_Capita.svg
721https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
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Belarusz
Szerző: Vigóczki Máté György, MCC Geopolitikai Műhely
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 9,408,400 fő
Népszaporulat: -0,35%, -32,868 fő
Etnikai megoszlás: belarusz 84,9%, orosz 7,5%, lengyel 3,1%, ukrán 1,7%
GDP (PPP): 186 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 19,759 dollár
Gazdasági növekedés: -3%
2020 legfőbb eseményei Belaruszban
2020 februárjában vita tört ki Minszk és Moszkva között az olajszállítmányokkal
kapcsolatban: az előbbi részéről felmerült, hogy a területén áthaladó vezetékekből
nyerhetné ki az általa hiányolt mennyiséget. Ugyanezen hónap 28-án regisztrálták az
első koronavírusos megbetegedést. A járvánnyal kapcsolatban az ország vezetése
kevés védekezési rendelkezést hozott. A betegséget a mai napig több, mint 235 ezer
főnél azonosították, a halálos áldozatok száma 1903 fő hivatalosan722, a valóságban
ennél vélhetően több nagyságrenddel nagyobb. Június 18-án illegális pénzügyi
tevékenységek vádjával őrizetbe vették az elnökválasztás egyik fő ellenzéki jelöltjét,
Viktar Babarikát, akit júliusban ki is zártak az indulók közül. Ebben a hónapban hagyta
el az országot Valerij Cepkaló jelölt is, aki veszélyben érezte az életét. Július 29-én az
orosz katonai magáncég, a Wagner Csoport több tagját vették őrizetbe, akiket azzal
vádoltak, hogy a közelgő választások befolyásolása a céljuk. Már a nyár folyamán, az
augusztus 9-i elnökválasztást megelőzően nagyszabású ellenzéki tüntetések
kezdődtek. A voksolást hivatalosan Alexander Lukasenko nyerte 80,1%-kal, azonban
az ellenzék szerint a hatalom elcsalta a választást. Arról megoszlottak a vélemények,
hogy így is többséget szerzett volna a jelenleg regnáló államfő, vagy a vele szemben
egyedüliként induló Szvetlana Tyihanovszkaja kapott-e több szavazatot.
Következményként korábban nem tapasztalt méretű és intenzitású tüntetések
kezdődtek országszerte. Az Európai Unió tagállamai és több másik ország nem
fogadta el a választás eredményét. Tyihanovszkaját augusztus 11-én Belarusz
elhagyására kényszerítette a hatalom. Augusztus 14-én felállt a Kordinációs Tanács,
mely a fehérorosz ellenzék egységes képviseletét és a demokratikus átmenet
biztosítását tűzte ki célul. A tüntetések csökkenő intenzitással ugyan, de az év
722
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hátralévő részében is folytak, miközben a kormány erőszakos válaszát számos nyugati
ország nyíltan elítélte. November 27-én Lukasenko bejelentette, hogy kész új
alkotmány megalkotásával átadni a hatalmát, azonban ez várhatóan lassú folyamat
lesz. Az Egyesült Államok szenátusa decemberben fogadott el olyan
törvénytervezetet, ami alapján szankciókat lehet kivetni a fehérorosz politikai-,
gazdasági- és médiaelit szereplőire. Az EU részéről szintén született egy 29 nevet és
hét vállalatot tartalmazó lista, de a nyomásgyakorlásban Brüsszel kész gazdasági
eszközöket is bevetni.
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
A tüntetéseket az erőszak, a növekvő fásultság és fáradtság, Lukasenko
gazdaságélénkítő programja – mint például bizonyos termékek árának központi
meghatározása723 és a 2021 elejére beígért, demokratizálást elősegítő
alkotmánymódosítások724 – vélhetően némileg vissza fogják fogni. A gazdaság
bővülését a Nemzetközi Valutaalap idénre 2,2%-osra teszi, a tavalyi recesszió után
vélhetően csak 2022-re sikerül újra a 2019-es szinten elérni. A hatalom szempontjából
kiemelten fontos szociális rendszer fenntartását ez megnehezíti. A 2021-2025-ös
időszak ötéves terve összesen 20%-os GDP-bővülést, 30%-os termelékenységbővülést
az iparban, 76,5 évnyi születéskor várható élettartam elérését és 50 milliárd dolláros
exportnövekedés elérését tűzi ki célként.725
Lukasenko a jelentős gazdasági eszközök hiányában inkább a rendfenntartó erőkre fog
támaszkodni. Ezt támasztja alá, hogy a tüntetések melegágyának számító városokban
vezetőcseréket hajtott végre, akik kibővített jogköröket is kaptak.726 Júniustól
szigorítások lépnek életbe a tüntetéseken résztvevők büntetésével kapcsolatban.727
Mindezek ellenére a tüntetések a csökkent intenzitással, de várhatóan folytatódni
fognak. A fehérorosz ellenzék a fásultság miatt és vezető hiányában várhatóan
gyengülni fog és 2021-ben alacsony a valószínűsége, hogy az elnök hatalmát érdemben
veszélyeztetnék. Szvetlana Tyihanovszkaja litvániai tartózkodása, valamint a
személyét erőteljesen hiteltelenítő állami kampány miatt folyamatosan veszít
befolyásából. Ezt jól példázza a december 20-ra kitűzött – és a tervek szerint
korábbiaknál nagyobb méretű – ellenzéki tüntetések résztvevőinek alacsony száma is.
Erősen kérdőjeles, hogy mennyiben fogja tudni Lukasenko véghez vinni az
alkotmányreformját, ami után át kívánja adni a hatalmat. Február 11-12-én fogják
tartani a VI. összbelorusz népgyűlést, ahol az ország 2021-2025 közötti társadalmi-

https://www.interfax.ru/world/740221
http://president.gov.by/ru/video_ru/getRecord/705566/
725 https://www.belta.by/infographica/view/pjatiletka-tseli-i-prioritety-23547/
726 https://www.rferl.org/a/will-lukashenka-continue-to-rule-belarus-in-2021/31022880.html
727 https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12000067&p1=1&p5=0
723
724

204

gazdasági fejlesztési pontjait és a politikai fejlődés irányát fogják megvitatni.728 Ez
alapja lehet az alkotmányozásnak is. A nyugati országok szankciói, valamint a
demokratizáló ellenzék támogatása 2021-ben is befolyással lesznek Belaruszra. Meg
van azonban a lehetőség arra is, hogy kontraproduktív módon ezek szűkítik Minszk
mozgásterét, és épp Moszkva irányába fogják tolni ezek az intézkedések.
Kül- és biztonságpolitika
Belarusz veszi át 2021-ben a Független Államok Közösségének soros elnöki székét, és
Lukasenko korábbi nyilatkozata szerint főleg a volt szovjet tagköztársaságok
integrációjának elmélyítését tartja szükségesnek.729 A Kreml számára fontos ennek
támogatása, és vélhetően a korábbi évekre jellemzően az energiahordozók
kereskedelme révén fogja nyomás alá helyezni Minszket, valószínűsíthető az előre
nem látható, „ad hoc” jellegű megállapodások kikényszerítése egy-egy politikailag
fontos döntést megelőzően.
Idén várhatóan Moszkva, korábban tapasztalt példákhoz hasonlóan, ismét az állandó
katonai jelenlét biztosítását fogja kérni Minszktől. Korábban Lukasenko sikeresen
hárította el ezeket, még a Moszkva térségének szempontjából elengedhetetlen
légtérvédelmet szavatoló állandó repülőbázis visszautasításával is. 2021-ben
különösen érzékenyen érintené Belarusz szuverenitását bármi ehhez hasonló
fejlemény, így vélhetően még a közös fehérorosz-orosz Regionális Harccsoport
használatának ratifikációját is megpróbálja gátolni, melyet ő egyébként személyesen
el is fogadott.730 Szintén folytatódni fognak a tavalyihoz hasonlóan nagy számú, oroszfehérorosz határon lezajló orosz hadgyakorlatok. Fontos esemény lesz a szeptember
10-16 közötti Zapad 2021-es közös hadgyakorlat is,731 melyen várhatóan a
korábbiaknál nagyobb számú orosz erő fog részt venni.732 2021 január 14-én jelentették
be, hogy S-400-as légvédelmi rendszert vásárol Minszk, melyeket vélhetően a Zapad
2021 előtt hadrendbe fognak állítani.733 Lengyelország, a balti államok és Ukrajna miatt
ez a beszerzés, illetve az orosz és fehérorosz légvédelmi rendszerek folytatódó
integrálása a NATO számára fenyegetést jelent.

https://www.belta.by/all-rubric-news/viewSuzet/vi-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie-454/
https://www.belta.by/president/view/integratsija-neizbezhnaja-neobhodimost-lukashenko-ozvuchilprioritety-predsedatelstva-belarusi-v-sng-420767-2020/
730 https://iz.ru/1098125/2020-12-10/lukashenko-odobril-plan-primeneniia-regionalnoi-gruppirovki-voiskbelorussii-i-rf
731 https://www.belarus.by/en/government/events/belarusian-russian-army-exercise-zapad-2021-scheduledfor-10-16-september_i_124107.html
732 http://www.understandingwar.org/backgrounder/belarus-warning-update-putin-will-increase-pressurelukashenko-integrate-belarus-2021
733 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10461405
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Az Amerikai Egyesült Államok az előző adminisztráció alatt nem mutatott kiemelt
aktivitást az augusztusi választások következményeit érintően, de a demokrata
elnökség alatt ez vélhetően meg fog változni. Joe Biden már korábban kiállt a
fehérorosz ellenzék mellett, de Antony Blinken külügyminiszter és Jake Sullivan
nemzetbiztonsági tanácsadó személyében is olyan politikusok tértek vissza a legfőbb
döntéshozói pozíciókba, akik republikánus elődeikhez képest merőben mást vallanak
arról, hogy Oroszország befolyási övezetébe tartozik-e Belarusz. Tyihanovszkaja több
alkalommal is hangoztatta, hogy bízik Washington támogatásában.734
Trendek és forgatókönyvek
A 2021. év eseményeit főleg – de az utána következő esztendőket is – Fehéroroszország
és Oroszország kapcsolatainak, valamint Lukasenko elnök hatalomátadásának
dinamikája fogja meghatározni. Moszkvának saját geopolitikai érdekei miatt fontos,
hogy biztosítva legyen egy lojális minszki vezetés, ami vagy egy oroszpárti elnök utód
személyével, vagy az ország önállóságának nagyfokú korlátozásával szavatolható.
Utóbbira rendkívül erős gazdasági és politikai, sőt katonai eszközei vannak, az
államunió, ez Eurázsiai Gazdasági Unió és a Kollektív Biztonsági Szerződés
Szervezete keretében, valamint annak a ténynek köszönhetően, hogy a fehérorosz
gazdaság nagyban függ az oroszországi olajipartól, valamint egyéb kedvezményes
pénzügyi dotációktól. A Kreml ezen szándéka nem újkeletű és Lukasenkonak nagy
tapasztalata van abban, hogy ellenálljon a külső nyomásnak. Annak ellenére, hogy a
tavalyi tüntetések óta nagyban csökkent a belorusz államfő ezen képessége, 2021-ben
az ország várhatóan továbbra is megőrzi szuverenitását.
Oroszország az alkotmányozás folyamatába is beavatkozhat politikai, gazdasági
eszközökkel, ha saját érdekeit látja sérülni, magyarán, ha az államuniós integráció
kerülne veszélybe. Érdemes figyelni, hogy az év során Moszkva kit fog elkezdeni
támogatni potenciális elnökjelöltként. Elképzelhető, hogy Viktar Babarika személye
lesz az a közös pont, amire nem csak Moszkva és a Nyugat, hanem az ellenzék is rá
tud bólintani. Napvilágot látott az orosz ellenzéki sajtóban olyan forgatókönyv is,
miszerint a Kreml egy oroszbarát, de Lukasenko-ellenes párt felállítását is tervezi735,
amit aztán arra használhatna fel, hogy biztosítsa az új elnök időszakában is a
befolyását.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/11/what-biden-presidency-meansbelarus/617083/
735 https://theins.ru/politika/237945
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Niger
Szerző: Czagány Botond, MCC Társadalomtudományi Iskola
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Adatok (2020):
Lakosság: 24,206,644 fő
Népszaporulat: + 3,84%, +895,929 fő
Etnikai megoszlás: hausa 53,1%, zarma/songhai 21,2%, tuareg 11%, kanuri 6,5%,
fulani/peuhl 5,9%, gurma 0,8%, arab 0,4%, tubu 0,4%, egyéb 0,9%
GDP (PPP): 30,322 milliárd dollár
GDP/fő (PPP): 1,253 dollár
Gazdasági növekedés: +0,5%
Választások: elnöki– és parlamenti választások 2020–2021 fordulóján
2020 legfőbb eseményei Nigerben
Január 9-én az Iszlám Állam afrikai szárnyához köthető fegyveresek megtámadták az
ország délnyugati részén, Mali és Niger határán fekvő chinagodrari katonai bázist.736
Az összecsapásban legalább 89 nigeri katona és 77 szélsőséges vesztette életét. Pár
nappal később francia vadászgépek repültek át a térség felett, mellyel
megakadályoztak egy hasonló incidenst, ugyanis a támadók a gépek láttán
visszavonultak.737 Március 19-én az elnök Muhammadu Issoufou bejelentette, az
koronavírus megjelenését Nigerben.738 Március 25-én megérkeztek a hírek az első
koronavírushoz köthető halálozásról, május 3-án maga a Foglalkoztatás- és
Munkaügyi Miniszter Mohamed Ben Omar is a Covid-19 áldozata lett. 739 Május 18án a Boko Haram katonái megtámadták az ország déli részén fekvő, nigériai határhoz
és Diffa városához közeli Blabrine katonai bázist. Az összecsapásban 12 nigeri katona
halt meg, további 10 megsebesült míg a támadók oldalán 7 fő vesztette életét.740 A
szervezet 2009-es létrejötte óta több ezer áldozatért felelős Nigerben.741 Augusztus 9én hat francia önkéntes, egy nigeri sofőr és egy nigeri idegenvezető vesztette életét,
egy szintén a Boko Haramhoz köthető támadásban. Az önkéntesek a terrorista
támadások miatt lakhelyüket elhagyni kényszerülőket támogató ACTED francia

https://www.france24.com/en/20200109-niger-says-25-soldiers-killed-in-latest-attack-blamed-on-jihadistmilitants
737 https://www.aljazeera.com/news/2020/1/12/death-toll-in-niger-army-base-attack-rises-to-89
738 https://www.africanews.com/2020/03/20/niger-records-first-coronavirus-case/
739 https://www.africanews.com/2020/05/05/niger-labour-minister-dies-from-covid-19/
740 https://www.trtworld.com/africa/niger-army-base-attack-leaves-12-soldiers-dead-36455
741 https://www.aljazeera.com/news/2020/5/20/niger-12-soldiers-killed-in-boko-haram-attack-on-military-base
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segélyszervezet tartoztak.742 A koronavírus második hulláma november végén vette
kezdetét, decemberben a napi megbetegedések átlaga 50-60 fő között volt, 2021.
február 15-ig 4695 embernél mutatták ki a fertőzést és 169 halálos áldozata volt a
vírusnak.743
Év végén december 27-én került sor a nigeri parlamenti- és elnökválasztásra,
Mahamadou Issoufou elnök kijelentette, hogy nem indul újra a választáson.744 Az első
fordulóban nem sikerült egyik jelöltnek sem abszolút többséget szerezni, ezért 2021.
február 21-én egy második fordulót tartottak, melyet az eddig hatalmon lévő
„Demokráciáért és Szocializmusért Párt”-ból érkező Mohamed Bazoum nyert meg.745
Várható főbb gazdasági és belpolitikai folyamatok 2021-ben
Niger 2021-es belpolitikai helyzetét nagy mértékben befolyásolni fogja, hogy a
választások után az új nigeri elnök valóban át tudja-e venni az ország irányítását és az
ellenzék, valamint a hadsereg elfogadja-e az eredményt. Utóbbira azért helyeződik
ekkora hangsúly, mert az ország 1960 óta négy katonai puccsot élt át.746 Rossz jel, hogy
az ellenzéki jelölt szerint súlyos választási csalás történt, ezért nem ismerte el az
eredményt.747
Niger az Emberi Fejlettségi Index (HDI) szempontjából a világ országai közül a
legrosszabb mutatókkal rendelkezik,748 a világ legszegényebb országai közé
tartozik.749 Az ENSZ menekültügyi főbiztosa szerint 221,671 menekült és 196,717
hontalan nigeri tartózkodik Diffa és Maradi városok környékén.750 A többi Száhelországban is hasonló a helyzet, ezért ezeknek a problémáknak a kezelésére jött létre a
Száhel Szövetség még 2017-ben. A szövetség célja a G5 Száhel (Burkina Faso, Csád,
Mali, Mauritánia, Niger) országainak támogatása gazdasági, környezeti, politikai,
oktatási területen fellépő problémáik kezelése érdekében. A támogatók között olyanok
országok szerepelnek, mint Franciaország és Németország.751 Niger, a térség sorsa
nagyban függ ezektől a nagy gazdasági támogatásoktól. A donor országokban fellépő
2020-as gazdasági visszaesés azonban, hosszútávon csökkentheti a támogatások
mértékét.

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/09/six-french-aid-workers-and-two-locals-killed-inambush-in-niger-wildlife-park
743 https://covid19.who.int/region/afro/country/ne
744 https://www.dw.com/en/niger-election-just-the-start-of-challenges-for-new-president/a-56028361
745 https://www.dw.com/en/niger-elections-marred-by-fraud-ousmane-tells-dw/a-56730395
746 https://www.dw.com/en/niger-election-just-the-start-of-challenges-for-new-president/a-56028361
747 https://www.dw.com/en/niger-elections-marred-by-fraud-ousmane-tells-dw/a-56730395
748 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NER
749 https://unctad.org/topic/least-developed-countries/list
750 https://www.worldbank.org/en/country/niger/overview#1
751 https://www.alliance-sahel.org/en/sahel-alliance/
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Niger GDP-jének 40%-át a mezőgazdaságból származó jövedelmek adták az előző
években.752 Ez az ágazat viszont – különösen ebben a térségben – az időjárási
körülményektől függ, amiket pedig a globális felmelegedés és az elsivatagosodás
igazán szélsőségessé alakított. Egy esetleges aszály vagy sáskajárás, amit 2020-ban
Kelet-Afrikában láthattunk,753 pedig komoly gazdasági károkat okozhat az országnak.
Niger GDP-jének 20%-át a bányászat adja.754 A legfontosabb az uránérclelőhelyek
kiaknázásával kapcsolatos ágazatok. Niger ugyanis a világ 6. legnagyobb
urántermelője.755 A profit nagyrészét azonban a többségben francia állami tulajdonban
lévő Orano vállalat – korábbi nevén Areva –gyűjti be,756 a Niger északi részén fekvő
Arlitban és Agadezben lévő bányái révén.757 Franciaország Nigertől így olcsón szerezi
be az uránt, ami arra enged következtetni, hogy az ország fejletlenségéhez a francia
politika is hozzájárul.758 Bár a bányák óriási környezeti károkat okoznak és
hozzájárulnak a terület pusztulásához,759 azok esetleges bezárása – mely az Orano
Cominak nevű bányájánál fel is merült – azonban komoly károkat okozhat Niger
gazdaságának.760 Aktív Afrika-politikájához híven Kína is megjelent az országban és
új uránbányák létrehozását tervezi.761
Bár a gazdasági növekedés átlagosan 6%-os volt az elmúlt években, a koronavírus
járvány miatt visszaesés történt. A költségvetés jelentős részét az egészségügyre
költötték, továbbá a válság csökkentette a külföldi beruházások mértékét is. 762 Ezek
miatt összesen 2020-ban 270 ezer nigeri vált teljesen kiszolgáltatottá.763 A Világbank
13,95 millió dollárt,764 az IMF pedig 114,49 millió dollárt folyósított Niger részére a
koronavírus-járvány okozta válság kezelésére.765 Ezekre a támogatásokra az állam
alapvető funkcióinak ellátása érdekében 2021-ben is szükség lesz.

https://www.worldbank.org/en/country/niger/overview#1
https://biztonsagpolitika.hu/egyeb/saskajaras-2020-mi-lesz-veled-kelet-afrika
754 https://www.statista.com/statistics/448655/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-niger/
755 https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/worlduranium-mining-production.aspx
756 https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/niger.aspx
757 https://www.jstor.org/stable/resrep13277?seq=2#metadata_info_tab_contents
758 https://www.jstor.org/stable/resrep13277?seq=2#metadata_info_tab_contents
759 https://www.youtube.com/watch?v=ioRtzOWm07A
760https://www.africaintelligence.com/mining-sector/2020/07/01/niger-fears-orano-s-plans-to-end-uraniumproduction-could-deal-fatal-blow-to-economy,109241699-ar1
761https://www.businessinsider.com/niger-uranium-mine-and-nuclear-china-201510?international=true&r=US&IR=T
762 https://www.worldbank.org/en/country/niger/overview
763https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/28/to-better-address-the-covid-19-crisis-nigershould-focus-on-health-measures-and-on-protecting-jobs-and-livelihoods
764https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/15/niger-to-receive-13-95-million-for-covid19-response
765https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/14/pr20157-niger-imf-exec-board-approves-disbursementto-adress-covid-19
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A sivatag terjedésének megakadályozására jött létre Niger aktív részvételével a Zöld
Fal Projekt, melynek keretén belül Szenegáltól Etiópiáig egy erdősáv létrehozását
tervezik, meggátolva az elsivatagosodást.766 Azonban kérdéses, hogy a projekt a
válság közepette mennyi támogatásra számíthat a világ nagyobb segélyezőitől.
Lehetséges, hogy a projekt 2030-as céljai nem teljesülhetnek időben.
Kül- és biztonságpolitika
Niger önmagában nem komoly külpolitikai tényező, hanem továbbra is Franciaország
érdekövezete. Az ország biztonsági helyzete pedig csak a térség, a Száhel viszonyaiba
ágyazva érthető meg. Különösen a szomszédos Mali hat rá, ahol 2012-ben a berber
származású tuaregek és egyéb lázadó csoportok összehangolt támadást indítottak az
ország északi része, Azawad ellen. A végső cél a terület teljes függetlenségének
kivívása lett volna. A hadsereg kevesellte a mali kormányzat támogatását és puccsot
hajtott végre az elnök és kormánya ellen. Ez a kialakuló hatalmi vákuum a lázadókat
segítette, akik kikiáltották Azawad függetlenségét. A hadsereg a nemzetközi nyomás
miatt átadta a hatalmat egy ügyvezető kormánynak. Az északi városokat azonban nem
sikerült visszafoglalni, egészen 2013 januárjáig, amikor is a kormány hívására francia
csapatok érkeztek. A Serval-hadművelet keretében sikerült visszafoglalni az ország
jelentős részét. 2014-ben a Barkhane-hadművelet során a G5 Száhel országaiban a
francia hadsereg terrorelhárítási akciókat hajtott végre.767 2020 januárjában a G5 Száhel
országai és Franciaország az együttműködés erősítésében állapodtak meg.
Franciaország 600 fővel növelte a térségben állomásozó katonáinak a számát. 768 Ezzel
francia-G5 Száhel erő létszáma 2020-ra már elérte az 5100-at,769 Egy 2021 januári
közvélemény kutatás szerint azonban a franciák 51%-a nem támogatja a Száhel
övezetben hazájának a jelenlétét.770 Franciaország összesen 57 katonát vesztett a két
hadműveletben eddig. A hatalmas pénzügyi és emberi áldozatok, a koronavírus
járvány idején még nagyobb visszhangot kaptak.771 A helyiek egyrésze pedig a katonai
jelenlétben a francia függés újjászületését látja, Bamakoban, Maliban például
demonstrációkat is tartottak a franciák kivonulása érdekében.772 A nigeri elnök
azonban kijelentette, hogy szeretnék a franciák maradását.773 Emánuel Macron szerint,
a francia kivonulás végzetes körülményekkel járna, a Száhel országaira nézve,774 és ez
766

https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall

767https://nationalinterest.org/feature/welcome-frances-new-war-terror-africa-operation-barkhane-11029
768https://issafrica.org/iss-today/g5-sahel-ndjamena-summit-should-redefine-france-sahel-cooperation
769https://issafrica.org/iss-today/g5-sahel-ndjamena-summit-should-redefine-france-sahel-cooperation
770https://www.lepoint.fr/monde/sahel-la-moitie-des-francais-opposes-a-la-presence-francaise-11-01-2021-

2409098_24.php#
771https://issafrica.org/iss-today/g5-sahel-ndjamena-summit-should-redefine-france-sahel-cooperation
772https://www.dw.com/fr/manifestation-contre-la-pr%C3%A9sence-militaire-fran%C3%A7aise-au-mali/a56285769
773https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/20/france-soldiers-sahel-emmanuel-macron-protest
774https://www.lepoint.fr/societe/sahel-macron-veut-decapiter-les-groupes-affilies-a-al-qaida-et-exhorte-a-unretour-de-l-etat-16-02-2021-2414168_23.php
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alighanem így is van. A térségben ugyanis az Iszlám Állam, a Boko Haram és az alKaidához köthető szervezetek is aktívan tevékenykednek és ahogy, az instabilitás nő,
úgy erősödnek meg ezek a szervezetek. Niger jövője, akárcsak Burkina Faso, Mali,
Mauritánia, és Csád jövője, nagyban a Franciaország katonai támogatásától és a
nemzetközi szerveztek segélyeitől függ, mert a G5 Száhel saját maga védelmére,
lakosságának ellátására képtelen.
Trendek és forgatókönyvek
2021 Niger szempontjából sorsdöntő év lesz. Bár a fegyveresek 2020-ban
visszaszorultak Északon, az ország egész területén terrortámadásokra lehet
számítani.775 Ha a februári választások után nem eszkalálódnak az ellentétek, a
belpolitikai stabilitás pozitív következményekkel járhat, így a Mali és Niger északi
részén élő államellenes csoportok kevésbé tudják gyengíteni az országot.
Franciaország támogatása kulcsfontosságú, Niger erős függésben marad egykori
gyarmattartójától. A 2022-es francia elnökválasztás közeledtével és az koronavírus
által okozott francia gazdasági recesszió, illetve a katonai jelenlét megkérdőjelezése
viszont azt jelentheti, hogy Emanuel Macronnak át kell értékelnie országa Afrikapolitikáját. Mindez akár katonai erők részleges visszahívásával vagy a G5 Száhel
országainak nyújtott terrorelhárítási büdzséjének megnyirbálásával is járthat. Ez egy
ilyen bizonytalan régióban további instabilitáshoz vezethet.
A WHO-nak szolgáltatott koronavírus-járványról szóló statisztikák Nigert még az
afrikai országok között is jó színben tűntetik fel, ennek oka a korlátozások gyors
bevezetése, a fiatal lakosság és az adatok hiányos volta. A centrum- és félperiféria
országok, már elkezdték a lakosság beoltását, míg a periférián lévő Nigerhez hasonló
országoknak sokat kell várniuk még a védőoltásra, és segítség nélkül aligha tudják
majd beszerezni azokat.
Hosszabb távon a népességrobbanás, az elsivatagosodás és a globális felmelegedés
fenyegeti legjobban a 2050-re az 50 milliós lakosságot elérő Nigert.776 A radikalizáció
jórészt okozat és nem az ok. A fenti faktorok az északi nomád népeket délre, a főként
földművelésből élőkhöz szorítják, ami rengeteg konfliktussal jár. Így akár milliók
kényszerülhetnek lakóhelyük elhagyására. Első körben tömegesen vándorolnak majd
be a városokba, majd Európa felé is. Sokan délre költözhetnek a nigériai hauszák lakta
területeken és Nyugat-Afrika más részeiben telepedhetnek le, túlterhelve ezzel az
eleve nagy népszaporulatú régiók élelmiszerellátását és gazdaságát. A következő
évtizedekben csak rendkívüli nemzetközi segítséggel kerülhető el Niger és a teljes
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Száhel övezet katasztrófája, ennek a segélyprogramnak azonban e pillanatban kevés
jele látható.
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Az örmény-azeri háború és geopolitikai következményei
Szerző: Vigóczki Máté György, MCC Geopolitikai Műhely
Közreműködő: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
2020 eseményei egyértelművé tették, hogy alapvető változások következtek be
Azerbajdzsán és Örményország erőviszonyaiban. Az első hegyi-karabahi háborút
lezáró 1994-es tűzszüneti megállapodás utáni alacsony intenzitású konfliktus, és
elsősorban azeri részről nagyarányú fegyverkezés időszakát a második hegyikarabahi háború követte 2020 őszén. Baku, széleskörű török tanácsadói segítséggel és
modernebb hadseregével történelmi győzelmet aratott. Az örmény hadsereg
megsemmisülését, illetve Hegyi-Karabah teljes visszafoglalását Oroszország
diplomáciai eszközökkel történő beavatkozása állította meg, ami nélkül vélhetően az
azeri-török szövetség totális győzelmet aratott volna. November 9-én kötötték meg a
tűzszünetet, ami új geopolitikai helyzetet teremtett a térségben. Az öt évre aláírt
megállapodás Jereván számára súlyos vereséget jelent, hiszen elfogadta az azeriek
által visszafoglalt területek azonnali, a Kelbadzsári-, Agdami-, és a Lacsini járás három
ütemben történő átadásár, a megmaradt Hegyi-Karabah (aminek státusza tisztázatlan)
és a lacsini korridor területén orosz békefenntartó erők állomásoztatását, valamint
területén áthaladó összeköttetés biztosítását Nahicseván és Azerbajdzsán fő területe
között.777
A tűzszünet következtében megnőtt Oroszország és Törökország befolyása a
térségben, míg a globális szereplők kiszorultak. A Kreml eddig nem volt jelen HegyiKarabahban, de posztszovjet térség konfliktusainak példáit tekintve, a békefenntartói
révén erre most már hosszútávon számítani lehet. 2021. január 10-én Moszkvában
találkozott Nikol Pasinyan, Ilham Alijev és Vlagyimir Putyin. A novemberi tűzszüneti
megállapodást kiegészítették négy további ponttal, melyek egy háromoldalú
munkacsoport felállításáról szólnak, ami az infrastrukturális és gazdasági kérdések
megoldását tűzte ki célul.778 Utóbbi az Azerbajdzsánt Nahicsevánnal összekötő
korridor gyakorlati problémáinak megoldását takarja, aminek március 1-ig egy átfogó
tervvel és a megvalósítás menetrendjével kell előállniuk.779 Katonai és diplomáciai
befolyásának növekedése ellenére Moszkva számára aggodalomra adhat okot a
Ankara térnyerése. Törökország vezetőinek presztízsét kétségtelenül emelte
Azerbajdzsán győzelme, saját gyártású drónjai katonai képességeit immár széles
körben elismerik. Geopolitikai szempontból ugyanakkor a legfontosabb, hogy a

http://kremlin.ru/events/president/news/64384
http://kremlin.ru/events/president/news/64877
779https://jamestown.org/program/russia-azerbaijan-and-armenia-to-start-regional-interconnectivity-projects/
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nahicseváni korridor összeköti Törökországgal Azerbajdzsán fő területeit. Ezzel
Ankara évszázados céljának megfelelően kijutott a Kaszpi-tengerhez, ami viszont
közvetlen összeköttetést tud adni a közép-ázsiai türk népekhez. Mivel a Kreml jelentős
geopolitikai érdeke a kaukázusi és közép-ázsiai befolyásának megőrzése, ez akár
újfajta rivalizálás kezdete lehet.
Örményország cselekvési lehetőségeit behatárolja az elszenvedett háborús vereség
okozta belpolitikai helyzet, a szinte teljesen megsemmisült hadsereg780 és a gazdaságikatonai területen jelenlévő kiszolgáltatottsága a térségbeli egyedüli szövetségesének,
Oroszországnak. Nagy valószínűség szerint 2021-ben Moszkva érdekei fogják
leginkább felvázolni az örmény mozgásteret. A Kreml számára a posztszovjettérségbeli befolyás megtartása elsődleges érdek. Mivel tavaly Moldovában leváltották
az oroszbarát Dodon elnököt, Belaruszban erősen megingott Lukasenko helyzete,
Örményország pedig történelmi vereséget szenvedett Azerbajdzsánnal és
Törökországgal szemben, ezért Moszkva várhatóan minden eszközzel meg fogja
próbálni a kialakult status quot megtartani és az új, cselekvőképes hatalmakat
feltartóztatni. Jelzésértékű, hogy Oroszország megtiltotta az Azerbajdzsán második
legfontosabb exporttermékének számító paradicsom importját (első az
energiahordozók), ami vélhetően a Kreml nyomásgyakorlási eszköze a történelmi
győzelmet elérő Baku figyelmeztetésére. Kifejezetten előnyös lehet a jelenlegi helyzet
fenntartásában, hogy a nyugati szereplők kiszorultak a térségből. Egyértelmű jelzés,
hogy Moszkva késlekedett kiállni a saját értékelése szerint színes-forradalom által
hatalomra került és nyugatbarát Pashinyan miniszterelnök vezette Örményország
mellett. Az Eurázsiai Gazdasági Unió és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete
tagsága egyértelműen determinálja Jereván orientációját, amibe Moszkva
szempontjából nem fogadható el a nyugati szervezetekkel fenntartott jó viszony. A
háborús vereség vélhetően hosszabb időre háttérbe szorítja a nyugatosítást az örmény
belpolitikában is. Jereván megpróbálhatja a természeti erőforrások hiányát és
elszigeteltségét ellensúlyozni az emberi erőforrásának fejlesztésével, valamint a hightech ipar évek óta tartó nagyobb támogatásának folytatásával.781 Átfogó, a 21. század
háborúinak megvívására alkalmas hadsereg kialakítására azonban a következő
években sem lesz elég forrása. Örményország számára fontos a hadifoglyok cseréje –
vesztes félként több ilyen jellegű vesztesége volt –, valamint a katonai és polgári
áldozatok holttesteinek hazaszállítása, ami eddig csak kis részben történt meg.782
Azerbajdzsán számára a 2020-as év katonai értelemben sikeres volt, de 4-5%-os
visszaesést kellett elkönyvelnie a bezuhanó energiahordozó árak, valamint a háború

https://www.oryxspioenkop.com/2020/09/the-fight-for-nagorno-karabakh.html
https://www.intellinews.com/outlook-2021-armenia-200454/
782 https://www.rbc.ru/politics/29/01/2021/600feea69a79476f6b94335b
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miatt.783 Mivel idén is visszaesés várható,784 ezért elemi érdeke, hogy ne csak a
koronavírus-járvány kezelésének feltételei, hanem a tűzszüneti megállapodás pontjai
és a békefolyamat menete is biztosítva legyenek. Gazdaságának erősítése nagyban
hozzájárulhat mozgásterének növeléséhez, ezért a Déli Gáz Korridoron keresztül a
Dél-Európába történő gázszállítások felfuttatása prioritást élvez – tekintve, hogy
OPEC országként csökkenti idén évelején az olajtermelését is.785 Az örmény
területeken áthaladó korridoron keresztül pedig mind Ankara, mind Baku vélhetően
a lehető legnagyobb kereskedelmi forgalmat igyekeznek lebonyolítani.
A visszafoglalt területek infrastruktúrájának és gazdaságának bekapcsolása a fő azeri
területekhez lassú és rendkívül költséges folyamat lesz, azonban Baku már elkezdett
egy négysávos utat építeni a stratégiailag fontos helyen fekvő Susa városába.786 Tervbe
van véve még idén egy repülőtér megépítésére Fuzuliban, vasúti összeköttetés
megteremtésére (örmények által ellenőrzött területeken) Nahicsevánnal és így
Törökországgal is, Barda és Agdam közt 104 kilométeren szintén vasútépítés,787 és egy
török területekről Nahicsevánba tartó gázvezeték megvalósítása is elkezdődött.788 A
munkacsoport rendszeres ülésein ezen projektek kivitelezését fogják ellenőrizni.
Alacsony a valószínűsége, hogy Baku és Jereván közvetlen tárgyalásokat kezdjen. A
minszki csoport háttérbe szorulásával Moszkva válhat közvetítővé, amit a
munkacsoport ülései is elősegíthetnek. Számos, főleg a bányászatot, villamosenergia
ellátást és humanitárius kérdést egyelőre még nem sikerült tisztázni.789 A reintegráció
azért is sürgős, mert Baku ígéretéhez híven szeretné minél hamarabb élhetővé tenni a
közel harminc éve üresen álló településeket, hogy a nagyszámú azeri menekültet
visszatelepíthesse.790 Azerbajdzsán Hegyi-Karabah-politikájában több dologra is
érdemes odafigyelni 2021 során. Elkezdődik-e egyfajta bizalomépítés, visszafogja-e
Baku a szélsőségesen örmény-ellenes szólamokat? Hódítóként, vagy szomszédként
szeretné meghatározni magát Azerbajdzsán? A megbékélést segítheti elő, ha más
számban, de mindkét oldalon elkövetett emberi jogi sérelmeket a szembenálló felek
elítélik és lehetőséget adnak a pártatlan kivizsgálásukra is.
Térségen kívüli országok is megpróbálhatnak befolyást kifejthetni a folyamatok
alakulásába. Franciaországban él az Európai Unión belül a legnagyobb,
világviszonylatban pedig a harmadik legnagyobb örmény kisebbség. Ennek

https://www.intellinews.com/outlook-2021-azerbaijan-201197/
https://www.imf.org/en/Countries/AZE
785https://www.belta.by/world/view/azerbajdzhan-sokratil-v-2020-godu-dobychu-nefti-na-82-423205-2021/
786 https://abc.az/ru/news/65861
787https://apa.az/en/infrastructure/Azerbaijan-Railways-reconstructs-Barda-Aghdam-railroad-line-337200
788 https://ria.ru/20201215/gazoprovod-1589373418.html
789https://caucasusedition.net/the-failures-and-the-prospects-of-the-nagorno-karabakh-peace-process/
790 http://interfax.az/view/823897
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megfelelően Párizs várhatóan idén is potens szereplő kíván maradni az EBESZ
Minszki Csoportja (Oroszország, USA, Franciaország) révén. Párizs támogatásra
számíthat Washingtonból is, ugyanis Joe Biden januárban beiktatott új elnök
személyében olyan vezetője lesz az Egyesült Államoknak, aki tapasztalatainak és
stábjában helyet kapó szakértők miatt, elődjéhez képest valószínűleg sokkal nagyobb
figyelmet fog szentelni a Kaukázusnak. Az új demokrata vezetés nem csak az
Oroszországgal, hanem Törökországgal és Azerbajdzsánnal fenntartott kapcsolatok
elhidegülését is eredményezheti.
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7. Gazdasági és geopolitikai trendek és
forgatókönyvek, 2021–2030
Szerző: Dr. Demkó Attila, MCC Geopolitikai Műhely
Közreműködő: Horváth Csaba Barnabás, MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport
(gazdasági elemzés)
Ha a következő években nem éri nagyobb sokk, újabb a koronavírus-járványhoz
hasonló „HILP-esemény” vagy egy „hagyományos” világgazdasági válság a világot,
akkor is nehéz évtizedre kell számítani. A globalizáció megtorpant, az államok közötti
és a társadalmakon belüli polarizáció jelentősen nőtt. Ez utóbbi különösen igaz az
Egyesült Államokra és Európára. Eközben a Nyugat uralta világrendnek erős kihívója
támadt.
A HILP eseményekre is készülni kell. Egy az áramszolgáltatást és a
telekommunikációt globálisan nagyon súlyosan érintő, „Carrington esemény”
szintű791 geomagnetikus vihar esélye az évtizedben 0,46%-1,88% között van,792 ami
nem tűnik soknak, de egyáltalán nem elhanyagolható. Az internet is rendkívül
sebezhető a kiberterrorizmus vagy pusztán a kiberbűnözés által. Nem szándékosan is
lehet rendkívül súlyos, globális hatású, hosszú távú zavarokat okozni, például a
kereskedelemben. Ilyen lehetett volna a 2017-es MAERSK incidens, ha nincs egy
szerencsés körülmény.793 Ha valamit megmutatott a koronavírus okozta válság, az az,
hogy nem lehet a kis valószínűségű, de nagy fenyegetést jelentő eseményeket félvállról
venni, előbb vagy utóbb ugyanis bekövetkeznek.
A vélhetően sok területen felgyorsuló tudományos és technikai fejlődésnek lehetnek
ugyan nagy jelentőségű pozitív hozadékai, de ugyanígy negatív hozadékai is. Az 5G
technológia, a „dolgok internetje”, a biotechnológia, a kvantumtechnológia, a
mesterséges intelligencia, vagy éppen a robottechnológia szolgálhat az emberiség
javára, de kihasználható pusztító céllal is. A harci drónok terjedése például lejjebb
viheti a háborús küszöböt, a fejlett a biotechnológia növelheti a bioterror veszélyét –
és így tovább.
Az biztos, hogy a legjobb forgatókönyvekkel számolva is nehéz esztendők
következnek 2030-ig. De hogy honnan jönnek majd a legnagyobb „hagyományos”

https://earthsky.org/space/how-likely-space-super-storms-solar-flares-carrington-event
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kihívások, csak valószínűsíteni lehet. A gazdasági folyamatok előre vetítéséhez a
politikaiaknál több támaszt lehet találni, és azokból le lehet vonni bizonyos
geopolitikai következtetéseket is, ezért kezdjük a gazdasággal ezt a műfajánál fogva
gondolatkísérlet jellegű kitekintést.
Az IMF legfrissebb világgazdasági előrejelzése tartalmazza az egyes országok GDPjének a világjárvány-sújtotta 2020-as évre becsült változását, illetve a 2021-re és 2022re vonatkozó előrejelzését.794 E három szám összegzésével megkaphatjuk, hogy az
egyes országok GDP-je várhatóan hol fog állni a járványt követő két év várható
gazdasági regenerálódása után 2023. január 1-én a járványt közvetlenül megelőző
2020. január 1-i állapothoz képest. Ha ezt nézzük, az IMF előrejelzése szerint 2023.
január 1-én Kína GDP-je nem kevesebb, mint 16,8%-kal lesz magasabb, mint 2020.
január 1-én volt. Ehhez képest jelentős elmaradást láthatunk a G7-ben és a BRICS-ben
helyet foglaló világgazdasági versenytársai részéről. Ha a G7-et nézzük, azt láthatjuk,
hogy az Egyesült Államok 2023. január 1-i GDP-je mindössze 4,1%-kal lesz magasabb
a 2020. január 1-inél, Franciaországé egyenesen 0,1%-kal alacsonyabb lesz a 2020.
január 1-inél, Japáné 0,2%-kal magasabb, Kanadáé 1,9%-kal magasabb, NagyBritanniáé 1,2%-kal alacsonyabb, Németországé 0,9%-kal magasabb, Olaszországé
pedig 3,1%-kal alacsonyabb lesz. Vagyis a G7 országokat tekintve azt láthatjuk, hogy
az előrejelzések szerint az USA és Kanada, noha képesek lesznek kijönni a világjárvány
okozta recesszióból, de várható növekedésük messze el fog maradni Kínáétól.
Franciaország, Japán, Nagy-Britannia és Németország pedig épp csak három évvel
korábbi mutatóit lesznek képesek utolérni, míg Olaszország még három év elteltével
is érezhetően le lesz maradva járvány előtti viszonyokhoz képest.
A BRICS-országokkal összevetve hasonló képet láthatunk: A 2023. január 1-én a 2020.
január 1-i állapotnál Brazília GDP-je várhatóan 1,5%-kal magasabb, Dél-Afrikáé 3,6%kal alacsonyabb, Indiáé 9,6%-kal magasabb, Oroszországé pedig 3,2%-kal magasabb
lesz. A BRICS országok, bár az előrejelzés szerint Dél-Afrikát leszámítva a G7
országoknál kisebb veszteségekkel fognak kijönni a világjárvány okozta recesszióból,
Kína teljesítményétől így is jelentősen el fognak maradni. Még a Kínához képest a
járvány előtti években alapvetően felzárkózó pályán mozgó India Kínától való
lemaradása is növekedni fog a három év összességeképpen. Ennek hatására a
legfrissebb előrejelzések szerint Kína 2028-ra már nominálértéken mért GDP-terén is
leelőzheti az USA-t a világ legnagyobb gazdaságaként, márpedig 2028 már nem a
távoli jövő.795 Úgy tűnik, az Egyesült Államok ezt már semmilyen módon sem lesz
képes megakadályozni vagy érdemben lassítani, hacsak egy ausztrál vasércembargó
kieszközlésével nem rántja magával Kínát a mélybe. Egy ilyen lépés viszont az erre
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-economy/china-to-leapfrog-u-s-as-worldsbiggest-economy-by-2028-think-tank-idUSKBN29000C
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adott kínai válaszlépéseket, valamint a kínai nehézipar ebből fakadó összeomlása
hatásainak várható világgazdasági továbbgyűrűzését is bekalkulálva valószínűleg egy
újabb gazdasági világválságot vonna maga után, így csak remélhetjük, hogy nem
történik meg.
Az, hogy az Egyesült Államok az évtized végéig elveszíti gazdasági elsőségét, még
nem fog a „kemény” hatalmi potenciál terén is megjelenni. Az amerikai haderő (ha
nem történik nagyobb belső politikai megrázkódtatás), az évtized végéig bizonyosan
a világ legerősebb hadserege marad. Különösen igaz ez az amerikai flottára, mely
jelenleg erősebb a világ összes többi haditengerészeténél együttvéve. A flottaépítkezés
természeténél fogva lassabb a szárazföldi erő építésénél. A megfelelő tapasztalatokat
nélkülöző Kínára itt különösen nehéz feladat vár. Számszerűen ugyan a kínai flotta
2020-ra már utolérte, sőt felülmúlta az amerikait, de ütőereje sokkal kisebb. Az USA
hadereje, hírszerző és külügyi apparátusa azonban hiába páratlan: ha eltűnik ezen
eszközök mögül a politikai akarat, akkor az Egyesült Államok hihetetlen gyorsasággal
bezárkózhat. A következő évtized egyik legfontosabb kérdése ez: megmarad-e az USA
globális szerepvállalása?
Fontos tény, hogy az amerikai érdek csökkent a globális jelenlétre. Az USA
geopolitikai szempontból mindig is különleges helyzetben volt a nagyhatalmak közül,
két óceán védelmében, csupán két szárazföldi határral, ráadásul olyan szomszédokkal,
melyek jóval gyengébbek nála. Az energiaforrások biztosítása sokáig fontos tényező
volt az amerikai politikában. 2021 után már nem az, mivel 2020 decembere óta USA
gyakorlatilag teljesen önellátó olajból és földgázból.796 Ettől még maradnak nagyon
fontos hajtóerők a globális szerepvállalás fenntartására, de amíg egy olyan alapvető
érdeken, mint a gazdaság energiaigénye, nem lehet átlépni, egy-egy lobbicsoport
érdekén, vagy az elit vezető csoportjainak küldetéstudatán igen. Kína emelkedését
persze lehet egzisztenciális kérdésnek tekinteni, de semmiképpen sem úgy az, mint
egykor az olajimport zavartalansága volt. A fenti tények nem feltétlenül jelentik azt,
hogy az USA visszavonulása a világból megtörténik, vagy azt, hogy az gyors és nagy
mértékű lesz. A legvalószínűbb az, hogy a legfontosabb régiókban – Európában és
Kelet-Ázsiában – 2030-ig megmarad az erőteljes amerikai jelenlét. Afrikából és
alacsony valószínűséggel akár Dél-Amerikából is az USA az évtized folyamán viszont
egyre nagyobb mértékben szorulhat ki.
Ennek egyik, de nem fő oka az, hogy Kína – gazdasági erejének növekedése mellett –
a járvány fő nyertese a vakcinadiplomáciában. Afrika legtöbb állama a következő
években a kínai és indiai oltásexportra alapulva tudja majd megfékezni a járványt.
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/North-America-becomes-self-sufficientin-oil/
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Peking gazdasági offenzívája is folytatódni fog, kereskedelmi téren egyre inkább
kiszorítva az USA-t és a hagyományos európai hatalmakat a kontinensről. A kínai
befolyás hídfőt talált Dél-Amerikában is, Venezuelából kiindulva akár gyengítheti az
USA ottani pozícióit. Washington történelmi okokból rendkívül népszerűtlen LatinAmerikában, s ez az ellenérzés növeli a kínai esélyeket. Jó esély van arra is, hogy Irán
egyre közelebbi kapcsolatokat építsen ki Kínával. Ez ebben az évtizedben nem
valószínű, hogy formális szövetséggé válik, de Peking informális védőernyőt boríthat
a perzsa állam fölé. Irán jelenleg Kína olajimportjának csak kis részét adja,797 de ez az
amerikai-kínai feszültség kiéleződése esetén könnyen megváltozhat.
Afrikát illetően a legnagyobb kérdés, hogy a kontinens olyan 100 milliónál nagyobb
lakosságú országai, mint Nigéria, Kongó, Etiópia és Egyiptom el tudják-e kerülni a
nagy méretű polgárháborúkat. A Kongói Demokratikus Köztársaságban, Etiópiában
és Nigériában jelenleg is háborúnak minősíthető konfliktusok folynak, de ezek
viszonylag kis méretűek és lokálisak. Etiópiában ugyanakkor a Tigray háború, illetve
a Metekel Zónában és Orómiában folyó konfrontáció összekapcsolódhat és
eszkalálódhat. Kongó évtizedes háborúinak ugyan most egy csendesebb időszaka van,
de gyakorlatilag bukott államnak tekinthető – a 2020-as „törékeny államok” index
alapján instabilabb Afganisztánnál.798 Egyiptom ugyan etnikailag egységes, de a
muszlim és a keresztény közösség közötti ellentétek bármikor kiéleződhetnek. A
magas népességnövekedést itt éghajlati okokból még nehezebb kezelni, mint a másik
három afrikai óriás esetében, a rendelkezésre álló vízmennyiség már most kritikusan
alacsony.799
A legnagyobb problémát természetesen Nigéria destabilizálódása okozná. A lakosság
2030-ig várhatóan 263 millió főre nő. Az országot számos ellentét szabdalja, amelyek
közül legfontosabb a keresztény-muszlim, és a főbb nemzeti közösségek közötti
szembenállás. Jelenleg ugyan több érdek szól amellett az ország etnikai csoportjai
számára, hogy Nigéria egyben maradjon, de a következő években ez megváltozhat. A
brit gyarmatosítók által mesterségesen egybegyúrt államban jelentős hagyománya van
a polgárháborúnak és az etnikai konfliktusnak. A Biafrai-háború, a legsúlyosabb a
függetlenség óta szinte permanens nigériai viszályok sorában, 1970-ben zárult le, de
emléke máig él. A háborúnak kétmillió áldozata volt, és sokmilliós menekülthullámot
okozott.
Bármi
hasonló
modern
világukban
tízmilliós
nagyságrendű
menekülthullámhoz vezetne, ami bizonyosan elérné Európát.

http://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-suppliers-to-china/
https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2020/05/fsi2020-report.pdf
799https://www.weforum.org/agenda/2019/11/water-crisis-builds-in-egypt-as-dam-talks-falter-temperaturesrise/
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India növekvő pályán van, és úgy tűnik Afrikával ellentétben kezelni tudja a nagy
népességnövekedés okozta nyomást, illetve a rendkívüli vallási és nyelvi diverzitást.
A gazdaság potenciálja óriási, amit egyre inkább felszabadít az utóbbi évek az
infrastruktúra megerősítésére irányuló politikája. India lakossága 2030-ra eléri az 1,5
milliárdot, azaz megelőzi Kínát a világ legnépesebb államaként,800 és a világ harmadik
legnagyobb gazdasága lesz, miután 2025-ben megelőzi az Egyesült Királyságot, 2027ben Németországot, 2030-ban pedig Japánt.801
Oroszország esetében egyértelmű, hogy 2021-hez képest globális befolyása csökkenni
fog az évek előrehaladtával. Ezt a folyamatot Moszkva megállítani nem, legfeljebb
csak lassítani tudja. A 2020-as évtized belpolitikailag mindenképpen kiélezett lesz.
Vlagyimir Putyin két évtizede Oroszország jelképe, és belső stabilitásának záloga – a
rendszer minden anomáliájával együtt. Putyin terve ma már feltételezhetően a
hatalom lassú, fokozatos átengedése. Az ugyanis szinte kizárt, hogy Vlagyimir Putyin
2024 után két újabb hatéves elnöki ciklust kitöltsön, és 2036-ig hatalmon maradjon.
Akkor már 84 éves lenne, ezért sokkal valószínűbb, hogy legkésőbb 2030-ban új orosz
elnök lép majd porondra. Azt, hogy ki lesz az és milyen politikát fog folytatni, jelenleg
nem lehet megjósolni. Az viszont biztos, hogy az utódlási küzdelem már megindult.
Számos jel mutat arra, hogy a Kreml és egyes korábban szövetséges érdekcsoportok
között megbomlott az egyetértés a követendő politikát illetően.
Az igen kevéssé valószínű, hogy a Putyin-rendszer végével majd egy kezelhető,
demokratikus és liberális Oroszország lép a nemzetközi színpadra. Oroszországot
nem egy kétségtelenül nagy hatású személy, nem Vlagyimir Putyin vitte a Nyugattal
való konfrontációba, hanem az orosz nemzeti büszkeség mély sérülése, aminek
súlyosságát a külvilág nem értette meg. Az orosz elit nem tudta elfogadni azt a helyet
a világrendben, amit az USA kínált neki. Moszkva valódi befolyást kívánt a világ
dolgaiba és az orosz érdekek és érzékenységek tiszteletben tartását. Ezt legfeljebb
részlegesen kapta meg. Akárki lesz Putyin elnök utóda, nehezen elképzelhető, hogy
az orosz „mélyállam”, a katonai, titkosszolgálati és külügyi komplexum, illetve a nép
egy jelentős részének nemzeti érzéseivel és Oroszország képével szemben
kormányozzon. Sőt, a Putyin rendszernél jóval nacionalistább alternatívák is vannak.
A jövő legnagyobb kérdése nem az, hogy Oroszország változik-e, hanem az, hogy
egyedül folytatja ellenállását a Nyugattal szemben, vagy Kínával összefogva. A
határviták rendezése óta folyamatosan javulnak az orosz-kínai kapcsolatok, ami most,
2021-ben van, az több mint partnerség, de még nem szövetség. De ez a kooperáció csak
akkor szoros, ha a Nyugattal szemben valósul meg, mivel mindkét országnak fontos a
multipoláris világ és saját, a másikét időnként átfedő érdekszférájának kiépítése. Az
https://www.populationpyramid.net/india/2030/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/india-to-become-5th-largest-economy-in2025-3rd-largest-by-2030/articleshow/79964750.cms?from=mdr
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USA erőteljes Kína és oroszellenes politikája azonban képes szorosabbá tenni ezt a
kapcsolatot, és akár valódi szövetséggé transzformálni azt.
Ez utóbbi esetben annak esélye, hogy 2030-ra Peking lesz a legerősebb hatalmi központ
a világon, jelentősen megnövekszik. Oroszország erőforrásai és katonai technológiája
ugyanis komplementer módon kiegészítik Kína erősségeit. A Szibéria jövője kapcsán
érzett orosz félelem ugyanakkor mély, és egy erős orosz-kínai szövetséggel szemben
hat. Moszkva tudja, hogy a kétoldalú kapcsolat aszimmetrikus – az orosz félnek csak
a stratégiai nukleáris fegyverek terén van előnye, de az sem örök. A kínai
fegyverkezési program felfutásával a nukleáris egyensúly is változni fog. A Nyugat az
orosz félelmet felhasználva vélhetően meg tudná akadályozni Moszkva és Peking
kiegyezését, de ehhez változtatnia kellene merev, ideologisztikus Oroszországpolitikáján. Erre úgy tűnik leginkább Franciaország lenne hajlamos, de mindenképp
az Egyesült Államok kezében van a döntés. Európa hatalmi szempontból kevés és túl
megosztott a kiegyezéshez.
Oroszország esetében nem kizárható egy negatív forgatókönyv sem. A központi
hatalom belpolitikai problémák miatti esetleges jelentős gyengülése felerősítheti a
centrifugális tendenciákat. A Kaukázusban és a Távol-Keleten jelentős a társadalmi
elégedetlenség Moszkvával szemben: az előbbi térségben nemzeti és vallási okokból,
az utóbbiban azért, mert úgy érzik, többet tesznek a költségvetésbe, mint amennyit
visszakapnak belőle. Sok szempontból egy gyenge, széteső Oroszország nagyobb
veszély lenne Európa és Magyarország számára, mint a jelenlegi helyzet.
Az Európai Unió számára az élesedő konfliktusok világában talán a legfontosabb az
lenne, hogy véget érjenek a súlyos meghasonlással járó, nem kis részben a Brexitet
okozó belső ideológiai háborúk. A föderatív Európa utópia, csak egy nagyon szűk kör
számára tud vonzó lenni. A mély történelemmel rendelkező kontinensen a sok száz
éve kialakult és megszilárdult nemzetek alkotják a legmagasabb szintű működőképes
közösséget. A nemzeteken alapuló államokon belátható időn belül nem lehet túllépni,
mint ahogy Európa keresztény-zsidó kulturális alapjain sem.802 Az EU semmiképpen
sem lesz föderáció, 2030-ig pedig nem tud kiépíteni komoly stratégiai autonómiát.
Minden ilyen irányú törekvés voltaképpen gyengíti az Uniót – de ettől még ennek
megkísérlése egy valószínű forgatókönyv.
Ha viszont az EU arra fókuszál, ami lehetséges, akkor elérhet komoly eredményeket,
növelheti biztonságát és akár globális súlyát is – bár ez kevéssé valószínű. A Covidválság több területen megmutatta az EU függőségét a harmadik országokkal szemben.
A biztonság szempontjából kulcsfontosságú technológiákra is igaz ez. A technológiai
802
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függőség szempontjából kritikus ellátási láncokat át kellene alakítani, vissza kellene
hozni Európába azokat a gyárakat, amelyek nélkül az európai technológiai autonómia
nem lehetséges. Az ellátásbiztonság különösen fontos az egészségügy és a hadiipar
területén, a gyarapodó konfliktusok korában a védelmi ipari önállóság fontosabb, mint
valaha.
Az illegális migráció az európai államok között és államokon belül is rendkívül éles
viszályok forrása. Az egyes kultúrák és vallások nem feltétlenül kompatibilisek, a
békés együttélés nem egyszerűen akarat kérdése, hanem adottságé is. Vannak olyan
bevándorlócsoportok, amelyek szinte semmilyen konfliktusba sem kerülnek a
többségi társadalommal, elsősorban a távol-keletiek. Ez jól megmutatja, hogy nem a
bőrszín vagy a kulturális távolság a kérdés, hanem az, vannak-e ütközéspontok a két
kultúra között. Egyes bevándorló csoportok körül permanens konfliktusok alakulnak
ki, melyek kezelése hatalmas erőforrásokat igényel, és a következő évtizedben
bizonyosan nem is lesz sikeres. Ez talán a leghatározottabb előrejelzés, amit ebben a
fejezetben tenni lehet. Sőt, egyes európai országokban nagyobb kitekintésben,
évtizedekben mérhetően sem látható megoldás.
Hogy a két stratégiai félelmet, a keletit és a délit kiegyensúlyozzák Európa nemzetei,
a Földközi-tengeren ugyanúgy erős jelenlétre van szükség, mint a keleti határokon. Ha
nem sikerül a fenti eredményeket elérni, akkor az EU még gyengébb lesz globális
szinten, mint 2020-ban. Ma, ha egységes is tud lenni egy kérdésben a kontinens, akkor
is kevésbé befolyásos, mint az Egyesült Államok vagy Kína, de könnyen lehet ennél
rosszabb is a helyzet akár néhány éven belül. A Brexit után ugyan nem várható újabb
kilépés, de a kohézió jelentős gyengülését hozná a jelen helyzet folytatódása.
Ha a katonai erőt nem vesszük figyelembe, Európa legerősebb hatalma ebben az
évtizedben egyértelműen Németország marad. De Berlin nem dinamikus erő, a német
demográfiai helyzet a hetvenes évek eleje óta rendkívül rossz, a népesség csak a
bevándorlás, illetve a legtöbb már bevándorolt közösség magasabb gyermekszáma
miatt nem csökken még drámaibban. A társadalom ilyen méretű átalakulása
óhatatlanul feszültséggel jár, és ezek a megrázkódtatások végig fogják kísérni az
évtizedet. Mindezen problémákkal együtt is, Németország szerepe a mostani
évtizedben, sőt vélhetően azon túl is relatíve erősödni fog Európában és az EU-ban,
hiszen mind az Egyesült Királyság, mind Franciaország, mind Olaszország
meggyengült, és a trendszerű gyengülésüket semmi sem látszik megállítani. Az
Egyesült Királyság esetében még az is előfordulhat, hogy 2030-ig nem tudja megőrizni
állami egységét. Egy esetlegesen Angliára és Wales-re csökkenő állam kikerülne a
nagyhatalmak ligájából. De ha ez nem is történik meg, a Brexit okozta gazdasági
veszteséget aligha fogja pótolni a világ többi részével megélénkülő kereskedelem. Az
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angolszász világban az Egyesült Királyság az USA-val szemben rendkívül messze van
az egyenrangú szövetségtől, ráadásul Kanadával és Ausztráliával szemben sem tud
már vezető szerepet érvényesíteni.
Franciaország belső problémáit egy évtizedes távlatban aligha lehet kezelni, a lakosság
egy igen jelentős részének a lojalitása megkérdőjelezhető az állam iránt, ráadásul a
népesség ezen szelete növekszik a legdinamikusabban. A szélsőségesekkel szembeni
fellépést nehéz úgy kalibrálni, hogy ne okozzon további sérelmet, így egy ördögi kör
alakulhat ki, egyre növekvő szakadékkal a muszlim és a többségi népesség között.
Olaszország válsága permanensnek tűnik, stagnáló-visszaeső gazdaságávalnépességével, és a nemzeti hajtóerő jelentős gyengülésével. Míg Franciaországnak, ha
ereje csökkent is, legalább ambíciója van, Olaszországnak már az sincs. Spanyolország
helyzete némileg az Egyesült Királyságéhoz hasonló. A következő évtized alighanem
az állami egység megőrzéséért folytatott küzdelemről fog szólni.
A német gazdasági túlsúly előbb-utóbb vélhetően a mainál is jelentősebb politikai és
katonai erővé fog konvertálódni, kérdés, hogy sikerül-e majd elkerülni a negatív
reflexeket egyes szomszédos országokban. Franciaország mellett elsősorban
Lengyelországban nézhetik majd ezt a folyamatot gyanakvással, de ez valószínűleg
nem vezet komoly problémákhoz. A német politika vélhetően képes lesz erejét európai
köntösbe öltöztetni.
Bár demográfiailag Lengyelország helyzete sem jó, Varsó hangja gazdasági súlyát
követve vélhetően növekedni fog Európán belül. Ha Lengyelország képes lenne a
jövőben a közép-európai államok vezetésére, a V4-en túl az egész Intermárium
koordinálására, akkor beemelkedhetne a három legbefolyásosabb EU tagállam közé –
Franciaország és Németország mellé. A V4 valószínűleg egységes marad a
legfontosabb kérdésekben tíz éves távlatban, mivel sokkal több ponton van hasonlóság
a célokban, mint ellentét. Az erős V4 olyan alapvető magyar érdek, amiért a magyar
politikának dolgoznia kell. Az együttműködés Közép-Európában bővülni is tudna
olyan országokkal, mint Szlovénia és Horvátország, illetve a Baltikummal is vannak
szinergiák. A tágabb térséget tekintve sajnos számos olyan törésvonal van, amelyek
kiéleződhetnek, és amelyek kordában tartásához a lengyel befolyás és erő nem biztos,
hogy elég lesz. A jelenleginél jóval kohézívabb Intermárium ugyanakkor
mindenképpen kívánatos stratégiai cél, mivel csak így lehetne elérni, hogy régiónk
„regionális nagyhatalmak ütközőzónája helyett kontinensünk legdinamikusabban
fejlődő, összetartó, saját politikai érdekeit érvényesíteni képes” térsége legyen. 803
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Ukrajna jövője az Intermárium legfontosabb kérdése. A fő meghatározó itt az, hogy
Oroszországgal mi lesz. Amennyiben az orosz állam erős tud maradni, a Krím, de
egyre inkább úgy tűnik, a Donbasz visszaadása sem várható. A kérdés, hogy a
folyamatos orosz nyomás alatt álló, és továbbra is mélyen megosztott Ukrajna
mennyire képes fenntartani stabilitását. A kisebbségi, elsősorban orosz nyelvű
lakosság elidegenítése rossz irány és a gazdasági és közigazgatási reformok ellenére
nem látszik a kitörési pont – különösen, hogy a globális gazdasági helyzet is romlik.
Az esetleges kiegyezés Oroszországgal, és az ország semlegességének elfogadása a
nagyon erős nyugat-ukrán nacionalizmus miatt lehetetlennek tűnik. Nem kizárható a
jelentős orosz ajkú népességgel rendelkező délen és keleten konfliktus kiújulása, és az
ország további bomlása. Ukrajna teljes katonai megszállása orosz részről ebben az
esetben sem lenne várható, a Dnyeper vonal védelmi szempontból jó terep és az orosz
vezérkar vélhetően tisztában van azzal, hogy Nyugat-Ukrajna pacifikálása mind
katonai, mind politikai szempontból lehetetlen lenne. Kijev számára mozgásteret csak
Oroszország jelentős gyengülése adna a következő évtizedben, ez esetben akár a
Donbasz reintegrálására és a nyugati integráció első lépéseire is sor kerülhetne.
A másik kiemelkedő fontosságú rendezetlen kérdés a régióban Moldova jövője. A
NATO és EU csatlakozás után Románia kevéssé titkolt külpolitikai prioritása a
Moldovai Köztársasággal történő „egyesülés” révén Nagy-Románia létrehozása.
Ennek a lakossági támogatottsága Romániában megvan, Moldovában lassan, de
trendszerűen növekszik. Ez a törekvés azonban olyan törésvonalakat nyithat meg,
melyek az egész térséget destabilizálják. Románia 1990 után nem tudott, vélhetően
nem is akart megfelelő választ adni a magyar közösség problémájára. A NATO és EU
csatlakozás előtt megindult jogkiterjesztés évekkel ezelőtt leállt, sőt Bukarest
megkezdte a megadott jogok megnyirbálását. A magyar közösség egyes tagjai ellen
megfélemlítő, koncepciós eljárások zajlottak a 2010-es évtized második felében. Egy
2030-ig esetlegesen bekövetkező moldáv-román egyesülés a meglévő gagauz
autonómiával és az orosz-ukrán többségű Dnyesztermellékkel szembeni várható
fellépés miatt, és magyar autonómiatörekvések megadása nélkül súlyos feszültséget
kelthetne. A Magyarországgal szembeni évtizedek óta meglévő nemzetközi
propaganda felerősítése, a nyugati közvélemény esetleges meggyőzése aligha oldaná
meg a kérdést, mert Nagy-Romániának alapvetően saját polgáraival lenne (magyarok,
gagauzok, oroszok, ukránok) vitája. Az ukrajnai most befagyni látszó konfliktus
felszakadása és a moldáv-román egyesülés kérdése akár a fegyveres erőszak
kiújulásához vezet a térségben, a magyar érdekeket mindkettő közvetlenül és súlyan
érintené. A magyarellenesség tendenciája a fentiektől függetlenül is várhatóan
növekvő marad Romániában az évtized során. A fiatal generáció nem kis részének
életérzésével rezonáló AUR létrejötte és sikere csak következmény, nem ok.
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A Balkán stabilizálódása sem várható a következő évtizedben, különösen BoszniaHercegovina, Koszovó és Észak-Macedónia jövője problematikus. Az albán kérdést
Koszovó függetlensége csak részben rendezte. A térség országainak EU integrációja
lelassult, újabb bővítés 2030-ig nem is várható.
Magyarország biztonsága garanciáját saját erején túl a legvalószínűbb forgatókönyv
szerint 2030-ig is elsősorban a NATO fogja adni. A NATO továbbra is Európa
biztonságának sarokköve, az Egyesült Államok pedig a NATO fundamentuma. Egy a
védelem terén erősebb Európai Unió ugyan kívánatos, de olyan biztonságot, mint az
Egyesült Államok európai jelenléte belátható időn belül nem tud adni. A magyar
biztonságot ezért legsúlyosabban a NATO kohéziójának jelentős gyengülése, az USA
figyelmének más kontinensre való terelődése vagy izolacionizmusa érintené. Ezek a
forgatókönyvek ugyan kis valószínűségűek, de távolról sem kizárhatók. A NATO
esetleges gyengülése számos ma is meglévő problémát felerősítene. Valószínűsíthető
lenne a magyarellenesség további erősödése olyan szomszédos országokban, ahol a
nemzeti homogenizációs folyamatok felerősödtek. Nem lennének kizárhatók akár
nagyobb méretű erőszakos cselekmények sem a magyar közösségek ellen. Amint
Ukrajna példája megmutatta, olyan országokkal, melyekkel hosszabb időn át jó volt a
viszony, a kapcsolatok rendkívül gyorsan megromolhatnak.
Magyarországnak a legkedvezőbb forgatókönyvek esetén is az előző évtizednél jóval
turbulensebb időszakra kell készülnie 2030-ig. A felkészülés legfontosabb eleme a
regionális együttműködésen, elsősorban a V4 erősítésén túl a haderőfejlesztés, a
hadiipar kiépítése és energiabiztonságunk növelése kell, hogy legyen. Az ezeken a
területeken elindult fejlesztések folytatása kulcsfontosságú, mert az ország
biztonságának egyetlen minden körülmények között meglévő garantálója van: saját
ereje. A rosszabb forgatókönyvek között Magyarországon is számolni kell azzal, hogy
nem zárhatók ki újabb a koronavírus-járványhoz hasonló HILP események a
következő évtizedben. Mivel a nemzetközi rendszerben lévő politikai és gazdasági
tartalékokat a 2008-as és a 2020-as gazdasági világválság jórészt felemésztette,
bármilyen a jelen járványhoz hasonló sokk aránytalanul nagyobb hatással járna az
eddig tapasztaltaknál.
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