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Absztrakt
A közép-európai térség radikális átalakuláson ment keresztül 1990 és 2021 között, az átalakulás 
azonban nem állt meg az 1990-es években, melyeket általában tranzíciós időszaknak nevezünk, hi-
szen a külpolitikai célok jelentősen átalakultak később. A kezdeti időszakban úgy tűnt, hogy a NATO 
és EU tagság elérése ezen országok külpolitikai célja, de később világossá vált, hogy az intézményi 
integráció legfeljebb csak eszköze lehet az igazi célok elérésének: a gazdasági prosperitás és a jólét 
céljainak. A több mint három évtizedet két periódusra lehet osztani és az elválasztó vonal a 2008-
2009-es globális pénzügyi válság, amelynek egyrészt hatalmas hatása volt ezen országok gazdasági 
fejlődésére, de mindenekelőtt jelentősen megváltoztatta ezen országok külpolitikáját. Ezt a változást 
kétféleképpen lehet magyarázni. Egyrészt a térségben jellemző gazdasági modell elérte határait és a 
felzárkózás tartalékai kimerültek, szükségessé téve e modell újragondolását. Másodsorban, az eurázsi-
ai kontinens felemelkedése, elsősorban Kínáé a térséggel való együttműködést vonzóvá tette ezen 
országok számára. Ugyanakkor az együttműködéssel kapcsolatos lelkesedés úgy tűnik, eltűnőben van 
a térségben, hiszen az USA és Kína közötti feszültségek tovább növekedtek a globális járvány alatt 
arra kényszerítve a közép-európai országokat, hogy térfelet válasszanak maguknak. Noha a közép-eu-
rópai országok motivációi és az ott jellemző feltételek hasonlóak, növekvő törésvonalakat lehet látni a 
térségben a megváltozott új környezethez való külpolitikai alkalmazkodás tekintetében.  

Kulcsszavak: Közép-Európa, EU, USA, Oroszország, Kína, geopolitika geoökonómiai küzde-
lem, törésvonalak, aszimmetrikus függés
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Abstract 
The Central European region has undergone a radical transformation between 1990 and 2021, but 
it did not stop in the 1990s, which we usually refer to as the transition period. The countries’ foreign 
policy goals also changed radically later on. At first, membership in the EU and NATO seemed to 
be the foreign policy goal, but later it became obvious that institutional integration is only the tool to 
achieve the real goals: economic prosperity and security. The more than three decades can be divided 
into two periods, and the dividing line is the Global Financial Crisis which, on the one hand, had an 
enormous impact on the economic development of the region, but, above all, significantly changed 
the foreign policies of the Central European countries. This change in goals can be explained by two 
main factors. First, the model of economic development seems to have reached its upper limits and 
the reserves for the catching-up process are exhausted, making a recalibration of this model necessary. 
Second, the rise of the Eurasian continent, especially China, made cooperation with this region 
attractive for Central Europe. However, the initial enthusiasm for cooperation seems to have waned 
in the region as tensions between the United States and China have increased during the global 
pandemic, forcing countries to choose sides. Although the initial conditions and motivations were 
similar, we can identify rising fault-lines in the foreign policy response of Central European countries 
to this new environment.

Keywords: Central Europa, EU, US, Russia, China, geopolitical geoeconomics contest, fault-
lines, asymmetric dependence 

1. Bevezetés
Közép-Európa geopolitikai és geoökonomiai térképe az elmúlt két évtizedben radikálisan átalakult, 
míg a 2008-2009-es pénzügyi válság előtti korszak a térség Nyugat-Európával fenntartott kapcso-
latrendszerének helyreállításáról és intézményesítéséről szólt – lásd az EU és NATO tagságot – a 
pénzügyi válság utáni korszakban már sokkal inkább a külpolitikai és gazdaságfejlesztési célok át-
gondolása volt jellemző ezekre az országokra. Annak a felismerése, hogy az európai re-integráció –, 
hiszen a térség mindig is része volt az európai hatalmi rendszerek és gazdasági munkamegosztásnak 
– a gazdasági előnyök mellett a Nyugattól való aszimmetrikus függés erősítését is jelenti, egyúttal el-
vezetett más térségek felé való forduláshoz. A gazdasági kapcsolatok diverzifikációja érdemben Ázsia 
irányában történhet meg, hiszen a kelet-ázsiai térség gazdasági felemelkedése jelentős növekedési 
többletet biztosíthat a közép-európai országoknak. Ugyanakkor a térség országainak azt is hamar 
fel kellett ismerniük, hogy a Kínával és Oroszországgal való együttműködés erősítésének úgymond 
külpolitikai ára van, különösen Kína közép-európai megjelenését nézik gyanakvóan a nyugat-európai 
hatalmak és az Egyesült Államok. 

Ez a tanulmány alapvetően azt a kérdést akarja körüljárni, hogy miért következett be radikális át-
alakulás a térségbeli országok külpolitikai és külgazdasági gondolkodásában és hogy ennek milyen 
következményei lehetnek az Európai Unióra és a szélesebb értelemben vett európai térségre. A tanul-
mány a következő fejezetekből, gondolati egységekből áll: a bevezető utáni első fejezet elemzi az 1990 
és 2021 közötti időszakot, ahol is a töréspontot a 2008-2009-es válság adja, külön fejezet foglalkozik 
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a közép-európai térség gazdasági fejlettségi szintjével és a felzárkózás dilemmáival. A tanulmány vé-
gül a Keleti nyitás térségbeli szerepével, illetve a térségen belüli főbb törésvonalak elemzésével zárul.  
A cikknek nem célja, hogy a Közép-Európa fogalmat tisztázza, hiszen így messze túllépnénk a ter-
jedelmi kereteket. A tanulmányban a fogalom alatt azon közép-európai országokat értjük, amelyek 
rendelkeznek európai uniós tagsággal, így a balti államokat, a visegrádi országokat, Szlovéniát, Horvát-
országot, valamint Bulgáriát és Romániát. 

2. A reményektől az illúziók elvesztéséig 
A szovjet blokk összeomlását követően lelkesedés jellemezte a térséget és az a remény, hogy a hi-
degháború és Európa megosztottsága soha nem fog visszatérni, és a berlini fal leomlását követőn a 
kontinens keleti fele hamar felzárkózik az ún. Nyugathoz. Ma a világ újbóli felosztása nagy keres-
kedelmi blokkokba valós veszélyként jelenik meg az elemzők számára, de különálló technológiai 
ökoszisztémák kialakulása sem kizárt. Az elmúlt időszakban elemzések tárgya az, hogy új hideghá-
ború van kialakulóban, sőt annak módjait is elemzik a szakértők. Brands és Gaddis így összegzik ezt 
a helyzetet: „Nem lehet vitatni már, hogy az Egyesült Államok és Kína – hallgatólagos szövetségesek az 
utolsó hidegháború második felében – ma az egymással folytatott hidegháború kezdeti szakaszában vannak. 
Xi Jinping, kínai elnök hirdette meg ezt a háborút, és az Egyesült Államok ritka kétpárti konszenzussal 
elfogadta ezt a kihívást.”2 (Brands & Gaddis, 2021, p. 10) A helyzetértékelésnek azt a részét ugyan 
lehet vitatni, hogy hogyan kezdett el kialakulni a két ország közötti feszültség, az idézet azonban jól 
visszaadja a kor hangulatát. 

Az alapvető kérdés, hogy hogyan jutottunk el Fukuyama „történelem vége” megközelítésétől, amely 
az ideológiai harc és a politikai és gazdasági rendszerek versenyének végét jósolta, a mai helyzetig. 
A naiv, de optimista megközelítés azon a hiten alapult, hogy a neoliberális szabadpiacon alapuló 
kapitalizmusnak és a demokrácia Westminster-i modelljének nincsen alternatívája, és ezek kínál-
ják az egyetlen utat a felzárkózáshoz, jóléthez és egy békés nemzetközi rendszer kialakításához.  
A szovjet blokk csődjét látva ez a következtetés magától értetődőnek és logikusnak tűnhetett a kortárs 
elemzőknek, ugyanakkor három évtizeddel később Kína felemelkedése, amely nemcsak jólétet hozott 
magával, hanem egy működőképes gazdasági modell kialakítását jelenti, megkérdőjelezi a kilencvenes 
évek korhangulatát (zeitgeist) és fő következtetéseit. 

Azt nem tudhatjuk, hogy Kína gazdasági és technológiai felemelkedése megállíthatatlan folyamat-e, 
illetve, hogy annak folytatása érdekében van-e szükség további gazdasági és/vagy politikai refor-
mokra3, Közép-Európa szempontjából azonban inkább az a fontos, hogy a kínai sikerek és emellett 
más politikai rendszerek túlélése megkérdőjelezi azt a fent említett hitet, hogy nincs más út, mint 

2  Az eredeti idézet: „It’s no longer debatable that the United States and China, tacit allies during the last half of the last Cold War, are 
entering their own new cold war: Chinese President Xi Jinping has declared it, and a rare bipartisan consensus in the United States has 
accepted the challenge.” 

3  Rosen a gazdasági reformok hiányára helyezi a hangsúlyt Kína esetében, azzal érvel, hogy Kína ugyan megpróbálta a gazdasági reformokat 
folytatni 2008-2009 után is, de kudarcot vallott (Rosen, 2021, p. 2). Mások arra helyezik a hangsúlyt , hogy Kína felemelkedése a végéhez 
ért, és vannak olyan tényezők, amelyek szerintük előre jósolhatóvá teszik a visszacsúszást. Ilyen tényezők az erőforrások szűkössége, ne-
gatív demográfiai trendek, a magánvállalatok tőkehiánya, amely az állam tőkeéhsége miatt alakult ki, és a termelékenység növekedésének 
lassuló üteme (Beckley & Brands, 2021).

a nyugati modell. Itt érdemes egyből hozzátenni azt is, hogy közép-európai országok számára nem 
más modellek átvétele a járható út, viszont a multipolárissá váló világgazdaságból származó lehetősé-
gek kihasználása lehet a cél és a meglévő gazdasági modelljük adaptálása az új környezethez. A volt 
szovjet blokk országai, különösen azok, amelyek csatlakoztak a NATO-hoz4 és az Európai Unióhoz5, 
azt gondolhatták, hogy az ezekben a szervezetekben elért tagság elegendő a szélesebb szuverenitás 
és gazdasági jólét elérése érdekében. A külpolitikai és külgazdasági célokban azonban csak az intéz-
ményi integrációt fogalmazták meg érdemben és ezzel ki is merült a külpolitika. Ugyanakkor hamar 
világossá vált az is, hogy ezek nem igazi célok, legfeljebb csak eszközök célok elérésében, amelyek a 
jólét növelése, a biztonság megteremtése és a szuverenitás erősítése. Csakhamar egy huszonkettes 
csapdája típusú dilemmával nézett szembe a térség. E helyzet elemei a következők. 

1.  A térség országainak felzárkózása nem valósulhatott meg saját forrásokból, azaz saját tőkéből, 
a technológiai fejlesztésekből, hiszen a térségben jellemzően alacsony a hazai megtakarítási 
ráta és ennek megváltoztatása hosszabb időt vesz igénybe. 

Így a térségben jellemző viszonylagosan alacsony hazai megtakarítási ráta szükségessé tette/
teszi a külföldi tőke bevonását, illetve a piacok méretei és történelmi elmaradottság miatt a 
technológiai szint fejlesztése sem valósulhatott meg saját forrásokra építve. 

2.  A nyugati tőke importja és a technológiai transzfer a fejlődés egy bizonyos pontjáig hatékony 
volt, ugyanakkor a növekvő aszimmetrikus függőség miatt a felzárkózás befejezését meghatá-
rozásánál fogva kizárja. 

Erre egyetlen olyan válasz adható, amely ezt a csapdahelyzetet feloldja, a gazdasági kapcsolatok sok-
színűbbé tétele, a diverzifikáció. A függés oldása nem jár és nem járhat a korábbi intézményi integ-
ráció feladásával, hiszen a földrajzi közelség nem csak adja az együttműködést, hanem értelmessé is 
teszi azt. Itt érdemes megjegyezni, hogy éppen a gazdasági kapcsolatok diverzifikációja jellemző a 
sikeres nyugat-európai országokra is. (Sőt a médiakép ellenére, éppen azon országok – Németország, 
Franciaország – akik ellenzik a Kínával való együttműködést, a legnagyobb európai gazdasági part-
nerei Kínának.) A különbség abban van, hogy a német gazdaság egyfajta kiterjesztéseként is értel-
mezhető a német gazdasági jelenlét a közép-európai térségben, és az adott helyzetben a kínai, japán, 
dél-koreai és orosz vállalatok Közép-Európában való megjelenése éppen a német vállalatok relatív 
piaci helyzetének romlásával járhatna. 

A kereskedelmi és tőkebefektetési diverzifikáció önmagában véve nem elegendő a felzárkózás befe-
jezéséhez, ugyanakkor kitágíthatja a külgazdasági mozgásteret és más politikákkal kombinálva (fel-
sőoktatás reformja, kutatási-fejlesztési intézményrendszer reformja, a gazdaság digitalizációja stb.) 
hozzájárulhat annak sikerességéhez.    

4  Lengyelország, Magyarország és Csehország 1999-ben lett a NATO tagja, míg a balti országok és Szlovákia, Szlovénia, Bulgária és Ro-
mánia 2004-ben csatlakoztak szervezethez. 

5  A balti ország, a visegrádi országok, valamint Szlovénia 2004-ben lépett be az EU-ba, miközben Románia és Bulgária 2007-ben és Hor-
vátország volt az utolsó csatlakozó 2013-ban.
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3. Gazdasági fejlettség Közép-Európában 
Ebben a térségben egyedül Csehország van közel az EU átlagához, ha az egy főre jutó vásárlóerőpa-
ritáson mért GDP-t nézzük. A második legjobban teljesítő ország Szlovénia, ugyanakkor az ország 
fejlődése jelentősen lelassult, sőt relatív pozíciója romlott a globális pénzügyi válságot követő korszak-
ban. Az egy főre jutó GDP a balti országok esetében ugyanakkor nagyon megugrott, hiszen relatív 
helyzetük több mint tíz százalékponttal emelkedett, sőt Litvánia esetében ez egy 26 százalékpontos 
változás. 

1. táblázat. GDP per fő (EU=100%, vásárlóerőparitáson mért adatok) 

2009 2020 Változás  
2009 és 2020 között

Csehország 87% 92% +5%

Horvátország 63% 65% -2%

Észtország 65% 84% +19%

Magyarország 65 % 73% +8%

Lettország 53 % 69% +16%

Litvánia 57% 83% +26%

Lengyelország 60% 73% +13%

Szlovénia 86% 89% +3%

Szlovákia 72% 70% -2%

Forrás: Eurostat adatbázis 

Az egyes országok gyors fejlődése ellenére a felzárkózás nem fejeződött be, különösen nyilvánvalóvá 
válik ez, ha egy pillantást vetünk a folyó áron mért egy főre jutó GDP-re, illetve a termelékenység 
változására. A 2. táblázatban feltüntetett adatok jól mutatnak két dolgot, az előző adatsor alapján 
látszó adatsorok is kimutathatók – a balti országok és Lengyelország jó teljesítménye, a felzárkózás 
befejezettlensége. Ugyanakkor a szakadék itt még nagyobbnak tűnik, különösen akkor világos ez, ha 
hozzáadjuk azt a tényt is, hogy az EU átlagát durván egyharmaddal haladja a világbanki definíció 
szerinti magas jövedelmű országok átlaga. Ha az utóbbit vennénk, akkor a legfejlettebb Szlovénia 
adata is csak 52 százaléka, a legfejletlenebb Bulgáriáé pedig 23 százaléka a magas jövedelmű országok 
egy főre jutó GDP átlagának. 

Termelékenységet sokféleképpen lehet mérni, ennek egyik legegyszerűbb módja az egy munkaórára 
jutó GDP. Ez az adat kiszűri az elöregedő népesség, alacsony gazdasági aktivitás negatív hatásait. 
(Lásd 3. táblázatot.) Az adatokban látszólagosan megmutatkozó pozitív trendet felülírja a tény, hogy 
a közép-európai országok gazdasági modernizációját a multinacionális vállalatok hajtották előre. 
Ezek a vállalatok sokat invesztáltak a térségbe különböző okok miatt: olcsó, relatív képzett munkaerő 
megléte miatt, a nyugat-európai piacokhoz való földrajzi közelség végett, de a térség ismerete is köz-
rejátszott a vállalatok legalábbis egy részénél a döntésük meghozatalánál.

2. táblázat GDP per fő (EU=100%, folyóáron mért adatok) 

2009 2020

Magas jövedelmű országok 152 129

EU 100 100

Szlovénia 60 75

Észtország 24 67

Csehország 36 67

Litvánia 19 59

Szlovákia 32 56

Lettország 20 52

Magyarország 27 47

Lengyelország 27 46

Horvátország 29 41

Románia 10 38

Bulgária 10 29

Forrás: Világbank adatbázisa alapján saját összeállítás 

A gyors és teljes nyitást nem előzte meg hosszas társadalmi vita ezekben az országokban, az ún. 
„big bang” átalakítás a Washington-i konszenzus logikájára épült. Ez a „one-size fit all” megoldás az 
IMF akkori vezető közgazdászához, John Williamsonhoz köthető.6 Az 1989-ben megszületett gaz-
daságpolitikai ajánlásokat eredetileg a latin-amerikai országoknak szánták, de a gazdasági átalakítás 
gyakorlatilag az egész kelet-európai térségben ezen minta alapján ment végbe. A gazdaságpolitikai 
recept, amely a 2008-2009-es pénzügyi válság nyomán lekerült a piedesztálról, alapvetően az erősebb 
verseny és kisebb állam logikájára épülve egy erőteljesen neoliberális megközelítést tükröz. 

3. táblázat. Egy munkaórára jutó GDP (EU28=100%) 

2000 2020 Fejlődés 2021 és 2020 
között 

Csehország 59 78 +29

Észtország .. 78 ..

Magyarország 55 72 +17

Lettország 40 71 +31

Litvánia 45 82 +37

Lengyelország 50 75 +25

Szlovénia 71 84 +13

Szlovákia 54 84 +30

EU27 100 100 ..

G7-es 115 119 +4

Forrás: saját összeállítás az OECD adatbázisa alapján 

6 Bár Williamson maga többször is tiltakozott a koncepció nevéhez kötése, és annak saját értelmezéséhez (Williamson, 2004).
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Az erre a gazdaságpolitikára épülő növekedés a külföldi tőkebefektetésekre épült a jó konjunktúrájú 
időszakokban és külföldi hitelfelvétellel járt a turbulens korszakokban, és mint később láttuk súlyos 
recesszióhoz vezetett 2008 után, amikor is pénzügyi válság nyomán megszűnt a tőke és hitelbeáramlás 
ezekbe az országokba. A Washington-i konszenzus magában foglalta a magánosítást, nyitott keres-
kedelmi politikákat és deregulációt is. Mind a külföldi finanszírozás mind pedig a külföldi vállalatok 
által motivált fejlesztéspolitika átalakult egyes országokban, és például Magyarországon a helyét egy 
olyan monetáris politika vette át, amelyben központi szerepet kapott a hazai finanszírozás arányának 
és a forint alapú finanszírozás növelése. Lengyelország is ebbe az irányba mozdult el. A bankrendszer 
újra-lengyelesítésének (re-polonization) ötlete mellett (Naczyk, 2014, p. 17) Lengyelország sem lel-
kes az euró bevezetésének ötletétől. Mindkét országban a gazdasági szuverenitás erősítése és megtar-
tása érdekében tartanák meg egy darabig a hazai fizetőeszközt, pontosabban egész addig, amíg az egy 
főre jutó GDP-vel mért konvergencia be nem következik. A lengyel Jog és Igazság pártjának vezetője 
ezt mondta ezzel kapcsolatban: „Nemet mondunk az euróra, nemet mondunk az európai árakra … Az EU 
tagságról szóló szerződés nem pontosítja az euró bevezetésének dátumát. Egy nap csatlakozni fogunk, de csak 
akkor, ha jólétünk szintje közel kerül a német szinthez.”7 (Kaczyński, idézi Shah, 2019).

A közép-európai országok a nyitást követően sikeresnek mondható gazdasági fejlődésük alapja az 
volt, hogy a gazdaság modernizációja a multinacionális vállalatokon keresztül valósult meg. A kez-
deti sokkot követő időszakban számos makrogazdasági mutató gyorsan javult, így pl. az infláció és a 
munkanélküliségi ráta. A beáramló tőke lényegében újraszabta a gazdaságot, így például a korábban 
mindenhol domináns nehézipar helyét átvette a feldolgozóipar modernebb szektorai, különösen az 
autóipar. A beáramló tőke nyomán megugró export a gazdasági egyensúlyt is gyorsan javította, az 
újonnan teremtett szektorokban jellemző magasabb bérek hosszabb távon hatottak a hazai vállala-
toknál elérhető bérekre is növelve a hazai termékek és szolgáltatások keresletét. Ugyanakkor az ilyen 
típusú növekedés aszimmetrikus függéshez vezetett az egész térségben mindenhol, ennek legszél-
sőségesebb esete Magyarország, ahol 2010 után megváltozó gazdaságpolitika számokban is tetten 
érhető pozitív változásokat ért el, de ez a folyamat még messze van attól, hogy lezártnak lehessen 
tekinteni. (Lásd a 4. táblázatot!)

4. táblázat: Külföldi vállalatok Magyarországon (%)

2010 2018

Vállalatok száma 3,3 2,5

Árbevétel 51,6 48,6

Hozzáadott érték 49,3 47,8

Bruttó beruházás 49,0 40,1

Foglalkoztatottak 24,7 26,3

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Külföldi irányítású vállalkozások Magyarországon, 2018, p. 5 

7  Az eredeti idézet: „We say no to the euro, we say no to European prices … The EU membership treaty doesn’t specify the date of euro 
adoption. Someday we will join, but only when our level of wealth comes close to that of Germany.”

A 4. táblázat alapján a következőket lehet megállapítani. 

–  A külföldi vállalatok magyarországi szerepe nemcsak jelentős, hanem egyszerűen megke-
rülhetetlenek, így a gazdasági szuverenitás erősítése érdekében e szerep radikális mérséklése 
szükségszerű. Ennél a pontnál érdemes megjegyezni, hogy ez az egész térségben így van.  
Az Eurostat 2016-os adata alapján a külföldi vállalatok hozzáadott értékben való részese-
dése Magyarországon 51,4 százalék volt, míg az EU-s átlag ennek gyakorlatilag a fele, azaz 
25 százalék. Ugyanez a mutató Szlovákiában 48,1 százalék, Csehországban 39,3 százalék, 
Észtországban 39,3 százalék, Lengyelországban 36,8 százalék, Lettországban 32,9 százalék, 
Litvániában 27,8 százalék és 27,3 százalék Szlovéniában. Egyedül Horvátországban alacso-
nyabb ez a mutató, mint az EU-átlag. 

–  Azt is láthatjuk Magyarország esetében, hogy a külföldi befolyás csökkenő, ami a 2010-ben 
elindított gazdaságpolitika közvetlen eredménye. Ez a gazdaságpolitika szakított a neoliberá-
lis ihletésű Washington-i konszenzussal, amely felerősítette a 2008-2009-es pénzügyi válság 
hatását a térségben. Ezt nem mindenki látja így. Például Aslund a klasszikus fellendülés-re-
cesszió ciklusnak látva a Közép-Európában történteket, így fogalmaz ezzel kapcsolatosan: 
„A kelet-európai pénzügyi válság egy átlagos hitelfelvételre épülő fellendülést követő recesszió ciklus 
volt, amely elvezetett a folyó fizetési mérleg válsághoz. Kevés mindent lehet felhozni a gazdaság 
túlhevülése és az okozó politikák védelmében. Mégis a laza monetáris politika globális jelenség volt, 
és nehéz volt e kis és nagyon nyitott gazdaságoknak védekezni a bőséges tőkebeáramlással szemben.”8 
(Aslund, 2011, p. 1)

Ez az interpretáció teljes mértékben félreértelmezi a helyzetet, ugyanis ezek az országok soha nem 
akartak védekezni a beáramló tőke ellen, hiszen a gazdasági modell és a növekedés a tőke masszív és 
folyamatos beáramlására épült. Éppen ugyanezen ok miatt ezek az országok folyamatosan, már jóval 
a válság előtt folyó fizetési mérleg hiánnyal küzdöttek. A krízis csak rontott ezen a helyzeten, elvezet-
ve a pénzügyi mentő csomagokhoz egyes térségbeli országokban. 

8  Az eredeti idézet: „The East European financial crisis was a standard credit boom-and-bust cycle leading to a current account crisis. There 
is little to say in defense of the overheating and the policies that bred it. Yet loose monetary policy was a global phenomenon, and it was 
difficult for these small and very open economies to defend themselves against abundant capital inflows.”
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Az 5. táblázat jól mutatja, hogy a jelentős folyó fizetési mérleg hiány jóval 2008 előtt is jellemzője volt 
ezen országoknak, és a pénzügyi válság legfeljebb csak rontott ezen a helyzeten. Az is látható, hogy 
mára ezek a hiányok szignifikáns módon csökkentek és egyes országokban (Csehország, Szlovénia) 
jelentős többletbe fordultak át, míg más országokban (Magyarország, Horvátország, Észtország) ki-
egyensúlyozott mérleget látthatunk, ha több évet veszünk figyelembe.

5. táblázat: Folyó fizetési mérleg a GDP százalékában (%)

2000 2007 2008 2019 2020

Horvátország -1,4 -7,8 -10,5 3,0 -0,4

Csehország -4,4 -4,6 -1,9 0,3 3,6

Észtország -5,4 -14,9 -8,7 2,0 -0,6

Magyarország -8,5 -7,4 -7,3 -0,5 -0,1

Lengyelország -6,0 -6,7 -7,0 0,5 3,4

Szlovákia -3,1 -4,8 -6,4 -2,7 -0,4

Szlovénia -2,8 -4,1 -5,3 6,0 7,4

Forrás: IMF adatbázis alapján saját összeállítás 

A 2008 utáni korszakban a legtöbb ország megváltozott gazdaságpolitikával reagált. Ezeknek az or-
szágoknak a következő problémákra kellett reagálniuk. 

 –  A termelékenység és bérfejlődés közötti szakadék. Egy jól működő gazdaságban általában a ter-
melékenység növekedését emelkedő bérszint szokta követni. Ugyanakkor az átlagbérek a 
közép-európai térségben jelentős késésben vannak a termelékenység növekedéséhez képest. 
Novokmet és Bukowski ezt az eltérést alapvetően a korábban említett aszimmetrikus füg-
gőség bizonyítékaként látják. A két szerző így írja le ezt a folyamatot: „Ezen országok közös 
jellemzői azt sugallják, hogy a külföldi vállalatok nagyobb piaci ereje közös forrása a csökkenő kö-
zép-európai munkaaránynak. A külföldi vállalatok sokkal magasabb termelékenysége Közép-Eu-
rópában egy széles versenyelőnyt adott ezeknek a vállalatoknak, felvértezve őket jelentős piaci erő-
vel. Ezt az erőt tükrözi a béralku folyamat, amely lehetővé tette ezeknek a vállalatoknak, hogy 
alacsonyan tartsák a béreket és magas profithányaddal dolgozzanak. Alacsony hazai bérek vagy a 
leggyengébb béralku erő mellett ezeknek a vállalatoknak viszonylag gyenge bérnyomással kell meg-
küzdeniük.”9 (Novokmet & Bukowski, idézi Léotard, 2018) 

 –  A külföldi tulajdon problémája. A fent leírt hatásmechanizmus miatt a termelékenység nö-
vekedéséből származó előnyök növekvő mértékben kerültek a tőketulajdonoshoz, és sokkal 
kevésbé a dolgozóhoz, így ez jelentős tőkekiáramláshoz vezetett. Piketty egyik blogbejegy-
zésében a térséget idegen tulajdonban lévő gazdaságoknak írja le. Azt az elképzelést, hogy 

9  Az eredeti szöveg: “Common patterns across countries might suggest that the greater market power of foreign companies is one common 
source of the declining labour share in CE Europe. Much higher productivity of foreign firms in CE Europe (see Figure 1, the bottom 
row) has given them a wide competitive edge, empowering them with substantial market power. This is also reflected in the wage-setting 
process, which has allowed foreign firms to keep wages low and earn higher profit margins. With low domestic wages or the weakest 
labour bargaining power in the EU, foreign companies are facing relatively weak upward pressure on wages.” 

ezen országok csak nyertesei lennének az EU csatlakozásnak az uniós források miatt elu-
tasítja és számokkal támasztja alá: „2010 és 2016 között, a profitból és tulajdonból származó 
éves tőkekiáramlás (nettó összeg) így az éves bruttó hazai termék 4,7 százalékát adta Lengyelor-
szágban, 7,2 százalékot Magyarországon, 7,6 százalékot a Cseh Köztársaságban és 4,2 százalé-
kát Szlovákiában, ezen összeggel csökkentve ezen országok nemzeti jövedelmét. Összehasonlítás- 
képpen ugyanezen időszak alatt, az uniós nettó források, azaz a befizetések és az EU költségve-
téshez való hozzájárulás különbsége jelentőse alacsonyabb volt: a GDP 2,7 százaléka Lengyelor-
szágban, 4,0 százaléka Magyarországon, 1,9 százaléka a Cseh Köztársaságban és 2,2 százalék 
Szlovákiában …”10 (Piketty, 2018).

 –  A gazdasági modell dilemmája. A fent leírtak alapján könnyű megérteni, hogy miért kér-
dőjeleződött meg az a gazdasági modell, amely révén a közép-európai országok fejlődtek.  
A modell, amelyet konvergencia modellnek is szoktak hívni, egyrészt hozzájárult a térség fejlő-
déséhez, másrészt ugyanakkor tartalékai kimerültek (Grela at al., 2017, pp. 88-91).

4. A keleti nyitás gazdaságpolitikai jelentősége 
A keleti nyitást vagy annak valamilyen formáját nem csak Magyarországon lehetett megtalálni a 
2008-2009-es időszakban, hanem a közép- és kelet-európai térség összes országában. Ha másra 
nem is, de érdemes a Kína-KKE 16+1 formációra gondolni, amely 2022-ben lesz 10 éves. A nyitást, 
amelyet a korábban leírt kereskedelmi és befektetési, valamint technológiai transzfer diverzifikációs 
igénnyel lehetett jellemezni, egybeesett Kína gazdasági jelentőségének globális és régiós növekedésé-
vel. Kezdjük csak a fontosabb trendekkel: 

 –  GDP. Kína 1980-ban az ország vásárlóerőparitáson mért részedése 2,3 százalék volt a világ 
GDP-n belül, mára (2020) ez az arány 17 százalék és az előrejelzés szerint 2026-ban meg 
fogja haladni a 20 százalékot. 

 –  Kereskedelem. 2002-ben a világ országainak több, mint 80 százaléka többet kereskedett az 
USA-val, mint Kínával, ma a világ 70 százaléka többet kereskedik Kínával, mint az USA-val. 
Ha a 16+1 együttműködésben résztvevő országokról beszélünk, akkor egyedül a balti orszá-
gok kereskednek többet az USA-val (National Bank of Canada, 2021).

 –  Külföldi működőtőke befektetések. 2020-ban először fordult elő, hogy Kína volt a legnagyobb 
működőtőke befektető a világon. A befektetett tőke mennyisége ebben az évben elérte a 154 
milliárd dollárt, ezzel a külföldön befektetett kínai tőkeállomány elérte a 2,5 milliárd dollárt 
(Global Times, 2021).

10  Az eredeti szöveg: „Between 2010 and 2016, the annual outflow of profits and incomes from property (net of the corresponding inflows) 
thus represented on average 4.7% of the gross domestic product in Poland, 7.2% in Hungary, 7.6% in the Czech Republic and 4.2% in 
Slovakia, reducing commensurately the national income of these countries.

By comparison, over the same period, the annual net transfers from the European Union, that is, the difference between the totality of 
expenditure received and the contributions paid to the EU budget, were appreciably lower: 2.7% of the GDP in Poland, 4.0% in Hungary, 
1.9% in the Czech Republic and 2.2% in Slovakia …”
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– Technológia.

•  Szabadalmak. A World Intellectual Property Organisation jelentése szerint 2020-ban 
Kína világelső volt a szabadalmi kérelmek számában. A 2 és fél millió kínai szabadalmi 
kérelem több mint két és félszerese a második helyen lévő amerikai kérelmeknek. A 
védjegyek tekintetében is hasonló volt a helyzet, hiszen Kína esetében 9,3 millió védjegy 
kérelmet regisztráltak 2020-ban, míg az USA esetében ez 900 ezer volt. Az ipari dizájn 
területén is világelső Kína (World Intellectual Property Organisation, 2021).

•  5G technológia. Érdemes hozzátenni, hogy az a. pontban megfogalmazott trendek részben 
a kínai gazdaság nagysága miatt vannak így, de  olyan területek is előfordulnak, ahol a 
kínai vállalatok meghatározók a piaci részesedést  és a szabadalmakat tekintve. Ilyen te-
rület pl. az 5G technológiához kapcsolódó fejlesztések. A Statista 2021 októberi adatai 
szerint Kína rendelkezik az ún. szabadalomcsaládok11 41,3 százalékéval, míg a második 
Dél-Korea 19,8 százalékkal, és az Egyesült Államok csak harmadik ezen a listán. (Lásd 
6. táblázatot!)

6. táblázat: 5G szabadalmi családok megoszlása 2021 novemberében (%)

Kína 41,3

Dél-Korea 19,8

USA 15,3

Japán 8,9

Finnország 8,3

Svédország 4,7

Forrás: Statista

Az is érdekes eleme a fenti táblázatnak, hogy a szabadalmak 72 százaléka a kelet-ázsiai térségből szár-
mazik. Ez is jól illusztrálja, hogy a globális gazdasági növekedés és a technológiai fejlődés súlypontja 
egyre inkább az eurázsiai térségbe tolódik el – noha vannak olyan hangok, amelyek szerint a 21. 
század is az USA százada lesz – mégis a hosszútávú adatokat elemzők Eurázsia felemelkedést jelzik 
előre, és ez ma a szakmai főáramlat is. Itt érdemes megjegyezni, hogy az ázsiai térség felemelkedése 
nem magától értetődő, hiszen az lassíthatja a két nagy hatalom közötti feszültségek növekedése, ha 
ennek hatása van a globális növekedésre is. Loong így fogalmazott 2020 augusztusában: „Ázsia Pax 
Americana miatt prosperált, amely a második világháború óta kedvező stratégiai kontextust biztosított. 
Azonban most a zavaros amerikai-kínai kapcsolatok alapvető kérdéseket vetnek Ázsia jövőjével kapcsolato-
san és a készülőben lévő nemzetközi rend formáját illetően.”12 (Loong, 2020, p. 52)

11   A Szellemi Tulajdon Hivatala definíciója szerint: „Az 1883-ban hatályba lépett Párizsi Úniós Egyezmény lehetővé teszi, hogy a bejelentő 
találmányát az első bejelentés napjától számított egy éven belül, ennek elsőbbségére hivatkozva több, akár valamennyi tagországban beje-
lentse. Az egy közös bejelentésre hivatkozó szabadalmak alkotják az úgynevezett természetes szabadalomcsaládot.”

12  Az eredeti szöveg: „Asia has prospered because Pax Americana, which has held since the end of World War II, provided a favorable 
strategic context. But now, the troubled U.S.-Chinese relationship raises profound questions about Asia’s future and the shape of the 
emerging international order.” 

E meglévő bizonytalanság ellenére a közép-európai térség számára releváns kérdés, hogy az eurázsiai 
térség felemelkedését mely régiók és országok fogják húzni, azaz milyen lesz a térség növekedésének 
belső szerkezete. Az IMF adatbázisa alapján 1980-ban a világ legfejlettebb, meghatározó országait 
tömörítő G7-ek még a világ GDP-nek valamivel több mint felét adták vásárlóerőparitáson számol-
va, ma már ez az arány alig több, mint egyharmad és 2026-ig ez tovább fog csökkeni. Ugyanakkor a 
másik oldalon, az ún. feltörekvő ázsiai országokat összefoglaló csoport, amelynek világ GPD-ben való 
részesedése 1980-ban még csak 9 százalék körül volt, 2020-ra a globális bruttó össztermék több mint 
egyharmadát százalékát tette ki és ez az arány 2026-ig 36 százalék fölé fog emelkedni. 

Az, hogy esetleg ez a növekedés soha nem vezet el az egy főre jutó GDP-nél kiegyenlítődési folya-
mathoz lényegtelen a közép-európai országok számára, a lehetőségek nem csak az alapján jönnek lét-
re, hogy milyenek a partnerország belső jövedelmi viszonyai, vagy életszínvonala, hanem a potenciális 
kereskedelem nagysága is. Az egy főre jutó GDP alapján mért felzárkózás esetleges elmaradása nem 
akadályozza meg, hogy a térség kiemelkedő vállalatai hozzájáruljanak a közép-európai beruházások, 
munkahelyek bővüléséhez és technológiai színvonal növekedéséhez, utóbbira a legjobb példákat nyil-
ván Kínában lehet találni. 

Ha csoportosítani akarjuk a térség meghatározó országait az eltérő közép-európai gazdasági érdekek 
mentén, akkor a következő három kört láthatjuk: 

–  Az első körbe azok az országok kerülhetnek, amelyek nemcsak a világ átlagnál jóval gyor-
sabban növekednek, hanem a térségen belül is kiugranak gazdasági gyarapodásuk ütemével. 
Kína mellett India hasonló, bár kevésbé dinamikus pályát futott be ugyanabban az időszak-
ban, az előrejelzések szerint 2026-ra 8 százalék felett lesz a világ GDP-ben való részesedése. 
A világ és regionális átlagnál gyorsabb növekedési elem jellemző Indonézia, Malajzia, Viet-
nám esetében, de Kína meghatározó szerepe továbbra is megmarad a világban és a térségen 
belül. Mind Kína, mind India ezért is jelentősek a közép-európai térség szempontjából, mert 
nem csak a kereskedelemben és a tőkebefektetésekben, hanem a technológiai transzferben is 
egyre meghatározóbb a szerepük. 

–  Külön kört képeznek azon országok, amelyek ugyan nem növekednek gyorsan a világ átla-
gához képest, a térségből érkező technológia-intenzív befektetések azonban meghatározók. 
Például Japán és Dél-Korea a magyarországi technológiai modernizációban betöltött szerepe 
jelentős, de hasonló szerepet töltenek be a környező országokban is. 

–  A harmadik körbe kerül pl. Oroszország és Kazahsztán, melyeknél a világ GDP-ben betöl-
tött részesedésben ugyan zsugoródás fog bekövetkezni az IMF előrejelzése szerint, de ezen 
országok (potenciális) hozzájárulása jelentős a térség energia-ellátás biztonságához és nyers-
anyag ellátásának biztosításához. Ennél a pontnál nagyon élesen látszik, hogy a közép-euró-
pai országok Oroszország-percepciója nagyon eltér, hiszen Lengyelország esetében az orosz 
fenyegetéstől való félelem mindig is motiválta a lengyel külpolitikát, és hajlamosabbá tette 
az országot, hogy jobban hallgasson az amerikai külpolitikai érvekre, és együttműködjön az 
USA-val több területen is. 

A fent vázolt három eurázsiai kör nyilván nem vegytiszta besorolás, hiszen Kína pl. jelenleg is az első 
és a második körbe sorolható, de az országok ilyen jellegű osztályzása megmutatja a velük fenntartott 
kapcsolatok átalakulását is, és azok jellegének megváltozását is. 
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5. Törésvonalak Közép-Európában 
A Kínával vagy esetleg Oroszországgal való együttműködés gazdasági előnyei ellenére a vizsgált kö-
zép-kelet-európai országok jelentős része fordulatot hajtott végre külpolitikájában az elmúlt két év-
ben. Ezen országok az USA és Kína/Oroszország között kialakult geopolitikai küzdelmáben oldalt 
választva egyre inkább az USA érveit hangoztatva cselekednek, nagyon sokszor éppen saját gazdasági 
érdekeikkeel ellentétben is. Azt is mondhatjuk, hogy ezeknek az országoknak nagyon hasonló mo-
tivációjuk van a Kínával és Oroszországgal való együttműködésben, mégis a gazdasági fejlődésük és 
eltérő geostratégiai elhelyezkedésük nagyon komoly, különböző eredményekhez vezetett a külpoli-
tikájukban. Magyarország kivételével a közép-európai országok mindkét ország tekintetében jóval 
barátságtalanabb hangot üt meg, mint korábban. 

Kavalski négy okkal magyarázza ezt a pálfordulást: (1) a beteljesítetlen ígéretekkel, (2) az USA és az 
EU nyomásgyakorlásával, (3) a Hong Kong-i események negatív közép-európai percepciójával, (4) és 
nem utolsó sorban azzal, hogy a kínai közvélemény is belefáradt a költséges Övezet és Út Kezdemé-
nyezésbe, illetve a 16+1 kooperációba (Kavalski, 2020).

A magyar megközelítés eltérő. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor már 2010-ben kijelen-
tette, hogy „nyugati zászló alatt hajózunk, de a világgazdaságban keleti szél fúj” (Orbán, 2010), ezzel in-
dította el a keleti nyitás politikát. Ezt megerősítve a 2021. szeptember 20-i parlamenti felszólalásában 
elmondta, hogy „a magyar külpolitikának az a lényege, hogy minden fontos világpolitikai szereplővel jó 
viszonyban kell lenni...Magyarország az Európai Unió megerősítésében érdekelt, fontos, hogy jó szövetségese 
az Egyesült Államoknak, fontos, hogy értelmes és tiszteletreméltó kapcsolatot ápol Oroszországgal és fontos, 
hogy kihasználja a Kínával való kereskedés minden előnyét.” (Orbán, 2010) Tehát Magyarország nem 
választ oldalt a geopolitikai vetélkedésben résztvevők között, és nem követi a hidegháborús logikát 
más közép-európai országhoz hasonlóan. Az eltérő magyar megközelítésnek van egy másik oka is, 
amely némileg komplexebb, de segít megérteni a két hatalom közötti vetélkedés jellegét. Az USA és 
Kína eltérő módon közelítik meg a gazdaságfejlesztést. A Kínában jellemzően erőteljesebb gazdasági 
beavatkozás miatt – különösen arról a típusúról beszélünk, ami közvetlenül vagy közvetetten tereli 
a vállalatok befektetési és technológiai kooperációjuk tekintetében – szükségesek a jó politikai kap-
csolatok is, ha üzletet akarnak ezek az országok csinálni Kínával. Kína esetében politika és üzlet csak 
együtt értelmezhető, míg az USA esetében a külpolitikai döntések közvetlenül nem befolyásolják az 
üzleti döntéseket. Így ironikus módon Magyarország megengedheti magának, hogy ’mindkét világ-
ból’ a legtöbbet élvezze, sajátos egyensúlyozó külpolitikája révén.  

Egy másik törésvonalat jelentenek a közép-európai térségben a Brüsszellel fenntartott kapcsolatok, 
hiszen Lengyelországnak és Magyarországnak jelentős vitái alakultak ki az elmúlt években az Eu-
rópai Bizottsággal. Ezek a vitás kérdések érintik a bevándorlás kezelését, a jogállamiság kérdését, 
az LMBTQ emberek jogainak dilemmáját, Európa energiaellátását és az Oroszországgal/Kínával 
fenntartott kapcsolatok jellegét. A látszólag szerteágazó és egymáshoz nagyon nem kapcsolódó kér-
déseket mégis összeköti egy fő kérdés, mégpedig az, hogy ezek az országok hogyan látják az Európai 
Unió jövőjét és ebben az államok szerepét. A nagyon eltérő múlttal és gazdasági társadalmi fejlődéssel 
bíró közép-európai országok számára a nemzetállam és a nemzettudat jóval fontosabbnak tűnik, mint 
a nyugat- és észak-európai országok többségének. A magyar miniszterelnök így foglalta össze ezt az 
ellentétet „A magyar függetlenség napja” c. konferencián 2021 júniusában: „a nemzetek Európája helyett 

egy olyan európai szuperállamot építenek Brüsszelben, amelyre senki sem adott felhatalmazást.” (Orbán, 
idézi: Portfólió, 2021) A nemzetek Európája elképzelés világos ellenpólust képez az európai szuperál-
lam koncepciójával szemben, amelyben a nemzeti identitás mellett nyilván az államok szuverenitása 
is előbb-utóbb eltűnik. Ebben közösek a közép-európai országok, alapvetően abban térnek el, hogy 
meddig mennek el a nemzeti szuverenitás védelmében, hiszen nem minden elem fontos minden 
országnak egyidejűleg. Erre jó példa Lengyelország, Szlovákia és Csehország, amely országok vi-
szonya történelmi okok miatt feszültebb Oroszországgal, ez különösen érvényes Lengyelországra. 
Ez a magyar külpolitikának viszont több mozgásteret ad, így például az európai fősodorral szemmel 
Magyarország nagy hangsúlyt helyezve a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, 2021 szeptemberében 
egy tizenöt éves szerződést írt alá Oroszországgal gázszállításra vonatkozóan. Az elmúlt hónapokban 
kialakult energiaválság jól mutatja a magyar külpolitika racionalitását és praktikusságát. 

Bár az orosz gazdaság világgazdasági részesedése csökkent az elmúlt évtizedekben, az ország kelet 
felé fordulása megváltoztathatja ezt a korábban tartósnak hitt helyzetet és gyors növekedési pályára 
állíthatja az orosz gazdaságot. A közép-európai térség szempontjából lényeges kérdés, hogy hogyan 
tud lazítani az EU által kialakított kereskedelemszűkítő környezeten és megtalálni azokat az együtt-
működési pontokat, amelyeknek a szankciók esetleges fennmaradása mellett is üzletbővítő hatásai 
lehetnek.

Összességében elmondható, hogy Közép-Európa diverzifikációs törekvéseit Nyugat-Európában és az 
USA-ban a nyugati érdekekkel ellentétesnek értékelnek, ezért közép- és hosszú távon is előrelátható 
a feszültségek fennmaradása, miközben a helyzet iróniája, hogy a közép-európai országok is egy erős 
Európa létrehozásában érdekeltek, és nem annak gyengítésében, azonban ez csak úgy lehetséges, 
hogy ezen országok is felzárkóznak és szuverenitásuk megerősödik.
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