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Szakáli István Loránd 
Új kihívások a Visegrádi Csoport 

együttműködése előtt

A 2004-es csatlakozásuk óta eltelt időszakban jelentős mértékben 
megnőtt a Visegrádi Négyek (V4) Európai Unión belüli súlya, szerepük 

lényegesen hangsúlyosabbá, markánsabbá vált. A felértékelődés hátteré-
ben egyrészt a négy ország fokozódó gazdasági teljesítménye, másrészt a 
közös, koordinált érdekérvényesítésben rejlő lehetőségek felismerése és 
tudatos kihasználása állt. Az együttműködés sikerének a kulcsa az elmúlt 
harminc évben az volt, hogy a felek képesek voltak rugalmasan reagálni 
azokra a kihívásokra, amelyek megoldását közösen hatékonyabban voltak 
képesek előmozdítani, mint az külön-külön sikerült volna. A V4 működő-
képességének másik fontos előfeltétele, hogy a részt vevő országoknak 
nem szükséges minden partikuláris kérdésben egyetérteniük, az együtt-
működés szempontjából csak a közös ügyek melletti egységes kiállás-
nak van jelentősége. Az EU-t elmúlt években sújtó sorozatos válságokra 
(pénzügyi, migrációs, közegészségügyi, gazdasági) adott brüsszeli vála-
szok, minden korábbinál egyértelműben mutattak rá, hogy a kelet-közép-
euró pai országok a politikai megosztottság ellenére történelmi, kulturális 
tapasztalatokon nyugvó, értékközösséget alkotnak, az európai sorskérdé-
sekre adott válaszaik pedig több ponton is eltérnek a nyugat-európaiaké-
tól. Napjainkra komolyan felvethető kérdéssé vált, hogy az EU-n belül a 
V4-ek alkossanak önálló pólust, és ezen keresztül, saját érdekeik mentén 
a jelenleginél hatékonyabban szóljanak bele az unió jövőjének alakításá-
ba. Ehhez mindenekelőtt az szükséges, hogy az eddigi elsősorban politi-
kai együttműködés váljon egy fokozatosan mélyülő, egymás közötti gaz-
dasági integrációvá. Ez egyfelől az egyes országok gyorsabb fejlődéséhez 
járulna hozzá, másfelől képes lenne csökkenteni a Nyugat-Európától való 
egyoldalú gazdasági függést is. A tanulmány célja a V4 belső gazdasági in-
tegrációs lehetőségeinek vizsgálata a gazdasági, kulturális és geopolitikai 
realitások és politikai nyilatkozatok tükrében.

Az öt fejezet sorrendben a V4 csoport létrejöttének körülményeit, a 
kelet-közép-európai régiót jellemző értékközösség szempontjait, az EU-n 
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belüli közös érdekérvényesítés eddigi tapasztalatait, a gazdasági felzárkó-
zás terén elért eredményeket vizsgálja, valamint javaslatot tesz a visegrá-
diak együttműködése további, minőségi elmélyítésének egy lehetséges 
irányára, a belső gazdasági integrációra.

1. A visegrádi nyilatkozat és annak történelmi jelentősége

Az 1991. február 15-én Visegrádon aláírt nyilatkozat1 – amelynek elő-
készítésében jelentős szerep hárult a magyar félre, illetve személyesen 
Antall József akkori miniszterelnökre mint a közép-európai együttmű-
ködés őszinte hívére2 – leszögezi, hogy a Cseh és Szlovák Szövetségi Köz-
társaság, a Lengyel Köztársaság, valamint a Magyar Köztársaság együtt-
működésének legfontosabb, stratégiai célkitűzése az európai integráció 
útján való együttműködés és egymás ez irányú törekvéseinek kölcsönös 
támogatása. A dokumentum aláírói abból indultak ki, hogy a három or-
szág (az együttműködés Csehszlovákia 1993. év eleji felbomlásával vált 
négyoldalúvá) hasonló helyzetéből adódóan a rövid és középtávú céljai 
is hasonlóak, az együttműködéshez pedig jó alapot nyújt a közép-euró-
pai sorsközösség alapjain kialakult közös identitás. Ennek az identitás-
nak kialakulására a hasonló történelmi tapasztalatok, a közös kulturális 
és szellemi örökség, a latin nyelvű keresztény vallási gyökerek, valamint 
az évszázados szomszédsági kapcsolatok hatottak. A nyilatkozat kiemeli, 
hogy a közép-európai népek együttműködése történelmileg szerves fejlő-
dés eredménye, valamint azt is, hogy „az itt élő nemzetek sokféle, gazdag 
kultúráiban megtaláljuk az európai szellemiség alapvető értékeit is”.

A nyilatkozat a stratégiai célkitűzés, az európai integráció elősegítése 
mellett több olyan célt is megfogalmazott, amelyek az országok, illetve 
lakosok közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését segítették elő. Ezek közé 
sorolható az európai intézményekkel való kapcsolatok harmonizációja 
mellett az egymás politikai, egyházi, kulturális intézményei közötti kap-
csolatok elősegítése, az állampolgárok közötti kapcsolatok előmozdítá-
sa. Megjelenik a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése iránti 
igény, az egymás közötti közlekedési, energetikai és távközlési infrastruk-

1  https://www.visegradgroup.eu/download.php?docID=37
2  https://antalljozsef.igytortent.hu/szolgalatban/kormanyfokent/kul-es-nemzetpolitika/egyeb- 

kulpolitikai-irasok/162-antall-jozsef-a-visegradi-egyuttmukodes-letrehozoja
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túrák fejlesztése, valamint a biztonságpolitikai kérdésekben való össze-
hangolt fellépés is.

A nyilatkozat aláírása történelmi időszakban történt, a három együtt-
működő ország éppen felszabadult a több mint négy évtizedig tartó, külső 
hatalom által kikényszerített kommunista elnyomás alól, és visszaszerezte 
állami függetlenségét. Az időszak legjelentősebb kihívása a korábbi „totali-
tárius rendszer társadalmi, gazdasági és szellemi megjelenési formáinak felszá-
molása”, valamint „a parlamenti demokrácia, a korszerű jogállam kiépítése, az 
emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, a korszerű piac-
gazdaság megteremtése”. A függetlenségüket éppen visszaszerző országok 
határozott víziója és törekvése az általuk korábban elérhetetlennek tűnő 
nyugati integrációs formákhoz való csatlakozás volt, amely struktúrák szá-
mukra egyértelműen a jólétet, a szabadságot és a biztonságot testesítették 
meg. A V4 országok számára nem volt kérdéses, hogy amint a helyzetük 
megengedi, vagyis szabadon dönthetnek sorsukról, a lehető legrövidebb 
időn belül csatlakozni szeretnének az Európai Gazdasági Közösséghez 
(EGK), az EU elődjéhez, valamint a NATO-hoz. Amint az lehetővé vált, ebbé-
li szándékaikat hivatalosan is jelezték az integrációs szervezeteknek.

A szovjet blokk megszűnését megelőző időszakban, amikor az euró-
pai integráció keleti bővítésének minden realitása hiányzott, hosszú 
időn keresztül úgy tűnhetett, hogy a bővítés a nyugati országoknak 
is érdeke, és elkötelezettek annak gyors megvalósítása mellett. Ennek 
egyik kézzelfogható jele volt az EGK által 1989-ben elindított PHARE 
(Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) 
program,3 amelynek célja a kapcsolatok fejlesztése, valamint a lengyel 
és magyar tervutasításos rendszerből piacgazdasági viszonyok közé való 
átmenet támogatása. Azonban a Szovjetunió és érdekszférájának gyors 
összeomlása, akárcsak az oda tartozó országok hirtelen függetlenné vá-
lása láthatólag a nyugati hatalmakat is váratlanul érte. Kiderült, hogy 
valójában egyáltalán nem voltak felkészülve ezen országok integrálá-
sára a meglévő struktúráikba. Ez a felismerés kijózanító hatással érte a 
csatlakozni vágyó országok társadalmait és politikai elitjeit, és az ennek 
következtében fellépő csalódottság érzése az idő múlásával (1990-ben 
Brüsszel még 1995-ös csatlakozási céldátumot helyezett kilátásba, ami 
később egyre tolódott, 1995-ben már 2000-ről, míg 2000-ben már csak 
2005-ről beszéltek) egyre fokozódott. Az ezzel kapcsolatos közép-euró-
pai kiábrándultságot és frusztrációt jól jellemzi ez a Hanna Suchocka 

3  https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/33a1_en.htm
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volt lengyel kormányfőnek tulajdonított megállapítás:4 „mi folyamato-
san öt év távolságra vagyunk az EU-tagságtól”.

A három visegrádi ország 1991. december 16-án külön-külön írt alá 
társulási megállapodást5 (európai megállapodás) az EU-val, amelyben ki-
fejezték csatlakozási szándékukat, az unió pedig vázolta a csatlakozás fel-
tételeit. A megállapodás szabadkereskedelmi kapcsolatok kialakításáról 
is rendelkezett. Annak ellenére, hogy az EU 1991-ben aláírta a társulási 
megállapodást, a bővítésről és ezen keresztül a kelet- és közép-európai 
országok csatlakozási feltételeiről, az ún. „koppenhágai kritériumokról”6 
csupán 1993 júniusában döntött, a megállapodások pedig csak 1994 első 
felében léptek hatályba. A visegrádi nyilatkozat tulajdonképpen a kö-
zép-európai országok azon felismerése eredményének is tekinthető, hogy 
az előzetes feltételezésektől és várakozásoktól eltérően a Nyugat számára 
a keleti bővítés, azon belül a teljes jogú tagság kiterjesztése nem képez 
elsődleges prioritást, és ennek érdekében ők együtt hatékonyabban lép-
hetnek fel, mint tehetnék külön-külön. A nyugati országok és főképpen 
a vállalataik látszólag megelégedtek azzal, hogy a szabadkereskedelmi 
egyezmények alapján piacot szerezhettek Közép-Európában és részt ve-
hettek az ottani privatizációs folyamatokban.

A visegrádiak a közös fellépéstől azt várták, hogy ilyen formában lé-
nyegesen nagyobb nyomást képesek kifejteni annak érdekében, hogy 
mielőbb megkezdődjenek és sikeresen le is záruljanak a csatlakozási tár-
gyalások. A lengyel Warsaw Institute egyik 2018-as tanulmányában Piotr 
Bajda megállapítja,7 hogy „a visegrádi nyilatkozatban hangsúlyozott közös 
történeti tapasztalat, valamint a főbb célkitűzések ügyében kialakított egy-
ség, tulajdonképpen okos kommunikációs kódok voltak, amit a nyugati po-
litikusok világosan értettek”. A V4-ek az együttműködési szándékukon és 
képességükön keresztül azt üzenték az európai intézményeknek és nyu-
gati erőközpontoknak, hogy Közép-Európában, az újraegyesült Német-
ország keleti határain túl is létezik egy olyan földrajzi, politikai egység, 
amely a nyugati modellnek megfelelően tervezi felépíteni a jövőjét, ren-
delkezik az ehhez szükséges értékrendi alapokkal, képes önmagát meg-
szervezni és kiállni érdekeiért.

4  https://index.hu/belfold/orbaneu/
5  https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999/1991_hu
6  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/accession- 

criteria_en
7  https://warsawinstitute.org/visegrad-group-security-architecture-europe/
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A V4 szövetség eredeti célkitűzései végül 2004-ben teljesültek, amikor 
is mind a négy ország tagja lett az EU-nak, illetve a többiekhez képest ké-
sőbb, de Szlovákia is felvételt nyert a NATO-ba. Ez azonban nem teljesen 
úgy történt, ahogy azt a V4-ek szerették volna. Ők abban bíztak, hogy 
másokénál egyértelműbb elköteleződésük, időben kifejezett csatlakozási 
szándékuk, a csatlakozás érdekében tett erőfeszítéseik, a demokratikus 
és piacgazdasági átmenet területén elért eredményeik sokat nyomnak 
majd a latban, és ennek köszönhetően ők másokhoz képest korábban érik 
el az EU-tagságot. Annak fényében, hogy az EU bővítése végül is nem a 
V4-ek eredeti elképzeléseinek megfelelően valósult meg, mert azok nem 
előbb és külön, hanem másik hat országgal (a baltiak, két mediterrán kis-
állam és Szlovénia) együtt, „Nagy bumm”-nak nevezett formában csat-
lakozhattak,8 felveti azt a kérdést, hogy mennyire volt hatékony az ő ez 
irányú tevékenységük. Ezt utólag egzakt módon megítélni nem egyszerű, 
az azonban valószínűsíthető, hogy tevékenységük, közös fellépésük ka-
talizáló hatással volt a bővítési folyamatra, és ennek hiányában az ehhez 
képest is jelentősen lassabb lett volna.

2. A közös szellemi örökség és a hasonló történelmi  
tapasztalatok

Európán belül Közép-Európa speciális társadalomtörténelmi egységet ké-
pez. Ennek elsődleges oka, hogy az európai fejlődést elmúlt ezer évben 
meghatározó két nagy autochton földrajzi és történelmi egység Nyugat- 
és Kelet-Európa között helyezkedik el és számos szempontból átmenetet 
képez e kettő között. Európa nyugati és keleti fele markánsan különböző 
történelmi, társadalmi, kulturális és vallási jellemzőkkel írható le. Az el-
térő társadalomfejlődési modelleknek alapvetően földrajzi, kulturális és 
vallási okai vannak. Míg Nyugat-Európában a nyugati típusú keresztény-
ségen és a latin nyelven alapuló, egymással versengő, etnikailag fragmen-
tált, többnyire intenzív gazdaságfejlesztést megvalósító, az alulról jövő 
kezdeményezéseknek inkább teret adó, kevésbé hierarchikus társadal-
mak jöttek létre, addig keleten a görög nyelvű keresztény egyház hatása 
volt döntő. A keleti társadalmak jellemzői közé tartozik a nyugatinál te-
kintélyelvűbb vezetési modell, a lényegesen lassabb, extenzív gazdaság-

8  https://euobserver.com/20th-anniversary/149997
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fejlődés, történelmi megkésettség a városok és a polgárság fejlődésében, 
az állam tradicionálisan fontos szerepe a gazdaságban, az ipar és kereske-
delem fejletlensége.9

Az alapvetően kétosztatú Európában Közép-Európa nem tekinthető 
önálló társadalomfejlődési jellemzőkkel leírható pólusnak, sokkal inkább 
a két fő rendszer találkozási és keveredési területeként jellemezhető.10 
Ez a térség kulturális és vallási értékek szempontjából ezer éve a nyu-
gathoz tartozott, a földrajzi elhelyezkedés és a kelettel való szomszédsági 
kapcsolatok azonban erőteljesen hatottak rá. A közép-európai politikai 
elitek – a szocializmus időszakától eltekintve – mindig a nyugati típusú 
társadalomfejlődési modellt tekintették követendő példának, azonban e 
törekvések megvalósíthatóságára, a reálpolitikai lehetőségekre minden 
korban hatással voltak a térségre jellemző geopolitikai realitások. Azt le-
het mondani, hogy Közép-Európában, annak is a középkori lengyel, cseh 
és magyar királyságok fennhatósága által meghatározott területein – 
amelyeket annak érdekében, hogy meg lehessen különböztetni a német 
nyelvű Közép-Európától, Kelet-Közép-Európának is szoktak nevezni – egy 
alapvetően nyugati típusú fejlődési modell valósult meg jellemzően ke-
let-európai feltételek között.

Egy másik megközelítésben Közép-Európa a kontinens azon földrajzi 
egysége, amely a németek és az oroszok által dominált részek között he-
lyezkedik el, és amelyre a történelem során mindkettőnek nagyon jelentős 
hatása, befolyása volt. Ezt kiegészítendő azt is érdemes figyelembe venni, 
hogy a térségre hosszú időn keresztül rendkívül nagy hatást gyakorolt az 
ázsiai gyökerű és szintén expanzív birodalmi politikát folytató Oszmán Bi-
rodalom is. Ez utóbbi törekvései egyértelműen negatívan befolyásolták a 
térség fejlődési lehetőségeit, az interakciók kulturális hatásai azonban akár 
a mai napig is fellelhetőek. A V4 együttműködésben részt vevő országok 
kapcsán fontos történelmi tény, hogy azok közül a lengyelek, magyarok és 
csehek a középkorban megtapasztalták az önálló államiságot, majd később 
hosszú időszakokra a független államiság hiányát is. Ez utóbbit eltérő idő-
szakokban és szerkezetben olyan birodalmak okozták, mint a Habsburg, az 
orosz, a török, a porosz, vagy legutóbb a Szovjetunió. Szlovákia történelme 
a többiektől eltérő, mivel önálló államisággal – a második világháború elő-
estéjén a németek által létrehozott és 1944-ig fennálló fasiszta bábállamtól 
eltekintve – csak 1993-tól rendelkezik. Mindezeken túl a szlovák nép kö-

  9  Bartha 2016, 341–349.
10  Szűcs 1973, 313–359.
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zép-európaisága, a többiekéhez hasonló kulturális gyökerekből és történel-
mi tapasztalatokból táplálkozó nyugatias értékrendje megkérdőjelezhetet-
len. A visegrádi országok társadalmainak kollektív önképében a mai napig 
jelentős szerepet játszik a hosszú múltra visszatekintő önálló államiság em-
léke és az ezen alapuló nemzeti büszkeség. Éppen ezért jellemzően nehezen 
élik meg, ha másodrangú európaiaknak tekintik őket. Ennek az érzésnek 
tökéletes kifejeződése Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök 2021-es 
bledi stratégiai fórumon (BSF) elhangzott egyik hozzászólása,11 amikor kije-
lentette „Lengyelország, Csehország és Magyarország 1100 éves államisággal 
rendelkezik, és olyan demokratikus intézményekkel vagy azok előzményeivel, 
amelyek időben jóval megelőzték több nyugat-európai állam megalakulását. 
Mi erre büszkék vagyunk, és nem fogadjuk el, hogy bárki nyugatról bennünket 
a demokrácia vagy jogállamiság mibenlétéről kioktasson, mert mi, akik a ször-
nyű kommunizmus idején harcoltunk is a demokráciáért és jogállamiságért, 
jobban tudjuk, hogy az valójában miről is szól.”

Közép-Európa geopolitikai realitásaira és 20. századi fejlődési irányaira 
nagy hatást gyakorolt egyrészt az egyesített és nemzetállami Németor-
szág 1871-es létrejötte, másrészt az első világháborút lezáró „Párizs kör-
nyéki békeszerződések”. Ezek a történelmi események tették lehetővé, 
hogy a germán kultúrkörbe tartozó nyugat-közép-európai államok, Né-
metország és Ausztria fejlődési perspektívái elváljanak annak keleti ré-
szétől és még inkább a nyugat irányába közelítsenek. A második világ-
háború lezárása és a kelet-közép-európai országok szovjet érdekszférába 
való kerüléséről szóló nagyhatalmi döntés hosszú távú hatásai túlmu-
tatnak a 20. századon és napjaink társadalomfejlődésére is döntő hatást 
gyakorolnak. Mindhárom ország esetében a szovjet típusú szocialista tár-
sadalmi és gazdasági berendezkedés külső hatalmi kényszer és erőszak 
hatására jött létre, ennek az ideológiának országokon belüli támogatott-
sága elenyésző és gyenge volt. Az 1945-ös jaltai konferencián szentesített 
furcsa „együvé tartozás” a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST), 
illetve Varsói Szerződés (VSZ) típusú gazdasági és katonai szövetségi 
rendszereken belüli együttműködésre ítélte a mai V4 országokat. Azon-
ban ezek a rendszerek nem az önkéntes együttműködésen és az elérhe-
tő komparatív előnyök elvén alapultak, hanem Moszkva blokkon belüli 
szektorspecifikus specializációs és munkamegosztási érdekeit kiszolgáló 
diktátumaként jelentek meg.12 Ennek következtében a „kis KGST”-nek is 

11  Morawiecki 2021.
12  Köves 2003, 638–639.
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nevezett közép-európai országok egymás közötti együttműködése nem 
volt hangsúlyos, mindenki elsősorban a szovjet gazdasággal kooperált.  
A három ország szovjet blokkhoz való viszonyát az is jól jellemzi, hogy 
Kelet-Németországon (1953) kívül éppen ezekben robbant ki felkelés a rá-
juk kényszerített keleti típusú antidemokratikus rendszer ellen (1956. jú-
nius: Poznan, 1956. október–november: Budapest, 1968: Prága), amit vagy 
a helyi államhatalom (Lengyelország), vagy a bevonuló szovjet csapatok 
fojtottak vérbe.

A V4 országok legújabb kori együttműködése nem előzmény nélküli, 
gyökerei egészen a középkorra nyúlnak vissza. Az 1335. novemberi viseg-
rádi királytalálkozón13 meghatározott közös célok kísértetiesen hasonló-
ak a V4 együttműködés mai célkitűzéseihez. A korabeli megállapodás az 
államok közötti védelmi együttműködésen és a kereskedelmi, gazdasági 
kapcsolatok javításán túl a térség külső kiszolgáltatottságát is csökken-
teni kívánta. Ennek jegyében új közép-európai kereskedelmi útvonala-
kat jelöltek ki, ami megfosztotta Bécs városát és ezáltal az egyre erősödő 
Habsburgokat az árumegállítás lehetőségétől, amely addig számukra ko-
moly vámbevételt jelentett. A visegrádi királytalálkozó a megállapodást 
aláíró államokra nézve rendkívüli hatással volt, a nyomában kialakuló új 
közép-európai viszonyok mindhárom királyság virágkorát hozták el.

3. A V4 együttműködés az Európai Unióhoz való  
csatlakozást követő időszakban

3.1. Útkeresés és új célok

A V4 együttműködés elmúlt harminc évének egyik legfontosabb tapasz-
talata, hogy akkor tud hatékony lenni, ha vannak közös célok, amiért ér-
demes közösen dolgozni. Mivel 2004. május 1-én mindegyikük tagja lett 
az EU-nak, és ezáltal teljesült az 1991-ben megfogalmazott stratégiai cél-
kitűzés, úgy tűnhetett, hogy a V4-ek közösen érvényesíthető célok nélkül 
maradtak. A bizonytalan, átmeneti állapotnak a 2004. május 12-i, a csehor-
szági Kromĕřížben megrendezett V4 miniszterelnöki találkozón elfogadott 
nyilatkozat14 vetett véget. Ebben a kormányfők azon túl, hogy elégedettsé-

13  Rácz 2009.
14  https://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412-1
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güknek adtak hangot, amiért az együttműködés fő célkitűzése, az EU- és 
NATO-csatlakozás megvalósult, azt is megállapították, hogy a kialakult 
új helyzet egyúttal új együttműködési lehetőségeket is megnyitott. Ezek 
közül a legfontosabb a közép-európai identitás további elmélyítése, ami 
konkrét projektek mentén erősíthető úgy, hogy közben az „együttműkö-
dés rugalmas és nyitott jellege is megmaradjon”. Ez utóbbi jelzők egyrészt a  
V4-ek velük szomszédos, hasonló helyzetben lévő országokkal (Románia, 
Szlovénia, balti országok, Horvátország, Bulgária), másrészt más, akár távo-
li országokkal, nemzetközi és regionális szervezetekkel (Németország, Ja-
pán, Franciaország) konkrét ügyekben való együttműködési mechanizmu-
saira utal. Az előbbi mechanizmus formája a V4+, amikor a térség államai 
elsősorban az EU működését érintő kérdésekben a V4-nél szélesebb ala-
pon nyugvó közös álláspontot igyekeznek megfogalmazni és képviselni.

A kromĕříži nyilatkozat másik fontos sarokköve, hogy a már EU-n belül 
lévő V4-ek elkötelezettek annak további bővítése mellett, és ennek érde-
kében hajlandóak közösen dolgozni és fellépni. A visegrádiak számára a 
további bővítés fókuszába a Nyugat-Balkán és a keleti partnerség országai 
kerültek, tudatában annak, hogy a déli és keleti irányú bővítés hozzájárul 
a közép-európai térség EU-n belüli helyzetének további megerősödéséhez. 
Az elmúlt tizenhét esztendő igazolta, hogy a V4-ek az unión belül valóban 
az EU és a schengeni övezet bővítésének legkövetkezetesebb szószólói 
voltak, és nem rajtuk múlt, hogy csatlakozásuk óta az EU csupán három 
új taggal, 2007-ben Bulgáriával, Romániával és 2013-ban Horvátországgal 
bővült. Az elmúlt években uniós szinten a további bővítés kérdése háttér-
be szorult, az EU sokkal inkább belső problémáira, egyensúlytalansága-
ira és az őt ért válságok (pénzügyi, migrációs és koronavírus-) kezelésére 
koncentrált. Eközben a V4-ek továbbra is aktívan képviselik a bővítés 
ügyét, elsősorban Szerbia és a Nyugat-Balkán viszonylatában. Orbán Vik-
tor magyar miniszterelnök többször is kijelentette,15 többek között a 2021 
szeptemberében megrendezett Bledi Stratégiai Fórumon is, hogy „Szerbia 
csatlakozása fontosabb az EU számára, mint Szerbia számára”.

3.2. V4 mint egyeztető fórum

2004-et követően a V4-ek együttműködésének egyik meghatározó for-
májává váltak az Európai Tanács értekezleteit megelőző egyeztetések. 
Ezek célja közös álláspont kialakítása számukra fontos, meghatározó kér-

15  Orbán 2021.
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désekben. Ezek közé tartoznak az EU működését és intézményeit érintő 
reformok, a vezető pozíciók betöltését érintő ügyek, valamint a felzár-
kózási lehetőségeikre hatással lévő gazdasági jellegű témák úgy, mint a 
költségvetési, a támogatáspolitikai, valamint a belső piaci reformokkal 
kapcsolatos kérdések.

Az uniós költségvetést érintő ügyekben a V4-ek elsődleges célkitűzése 
a gazdagabb országokhoz való felzárkózásukat, valamint az országon be-
lüli területi fejlettségbeli különbségek kiegyensúlyozását segítő kohéziós 
források, valamint agrártámogatások drasztikus visszaszorításának meg-
akadályozása. Ennek oka, hogy a gazdaságilag fejlett, a költségvetésbe 
nettó befizető nyugat- és észak-európai országok a tervezés során komoly 
nyomást helyeznek a Bizottságra a szegényebbek felzárkózását segítő, 
tradicionálisnak mondott politikákra szánt összegek csökkentése érde-
kében. Az így felszabaduló forrásokat ők sokkal inkább „modernizációt” 
szolgáló politikákra költenék, úgymint digitalizáció, klímapolitika, inno-
váció, határvédelem, migrációs hátterű személyek társadalmi beilleszke-
dése. A 2000-es évek előtt a kohézióra és agráriumra fordított források 
költségvetésen belüli aránya még 80 százalék felett volt, a 2014 és 2020 
közötti időszakban 63 százalékra csökkent,16 míg a jelenlegi MFF-en belül 
ez az arány 50 százalék körül alakul. Ezt a csökkentési tendenciát a V4-ek 
azért sérelmezik, mert ezáltal ők arányában lényegesen kevesebb felzár-
kózásukat segítő támogatáshoz jutnak, mint a hasonló helyzetből induló, 
de korábban csatlakott déli országok (Olaszország, Görögország, Spanyol-
ország, Portugália). Ugyanakkor az uniós költségvetésből kohézióra szánt 
források kérdése képes a nyugattal szemben közös platformra hozni a ke-
leti és déli tagállamokat, amire jó példa volt a 2021 és 2027 közötti MFF-
ről szóló tárgyalások során a „Kohézió Barátai” kezdeményezés,17 amiben 
a V4-ek kezdeményező szerepet játszottak.

A 2015. évi, az EU-t elérő migrációs válságot követően az európai mig-
rációs politika is olyan témává vált, amellyel kapcsolatosan a V4-ek közös 
és következetesen képviselt álláspontot alakítottak ki. Ez mind az EU-in-
tézmények, mind pedig a tagállamok többségének bevándorláspárti po-
litikájától markánsan eltér, a hagyományos európai értékek megőrzését, 
a családok támogatását és a gyermekvállalást helyezi előtérbe. A V4-ek 
migrációs folyamatokkal kapcsolatos politikájának legfontosabb elemei 
a Willkommenspolitik ellenzése, az unió területét elérő bevándorlók köte-

16  Szakáli 2020.
17  https://www.neweurope.eu/article/friends-of-cohesion-reject-eu-budget-cuts/
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lező átmeneti és állandó kvótarendszer szerinti, tagállamok közötti szét-
osztásának elutasítása, az EU külső határainak sokkal szigorúbb védelme, 
valamint a migrációt kiváltó okok helyben való kezelése, migránsok EU-n 
kívüli átmeneti elhelyezésének támogatása.18 A V4-ek következetes állás-
pontja, hogy az Európa egészét sújtó demográfiai problémákra (alacsony 
termékenységi ráta, elöregedő társadalmak, munkaerőhiány) a tömeges 
migráció nem jelent megoldást, annak negatív hatásait csak aktív család-
politikán keresztül lehet csökkenteni.

4. A V4 csoport kohéziós pályája

Annak ellenére, hogy az 1991-es visegrádi nyilatkozat legfontosabb cél-
kitűzése az együttműködő országok integrációs folyamatainak kölcsönös 
támogatása és elősegítése volt, az is egyértelmű, hogy az euroatlanti szer-
vezetekhez való csatlakozás nem lehetett öncél. Az EU-hoz való csatla-
kozás, azon túl, hogy kulturális, szellemi értelemben hozzájárult Európa 
újraegyesítéséhez, annak is előfeltétele volt, hogy a történelmi szempont-
ból kedvezőtlenebb feltételek mellett fejlődő, emiatt szegényebb kelet-kö-
zép-európai országok esélyt kapjanak a nyugati életszínvonalhoz való fel-
zárkózásra. Ugyanezen analógia mentén a NATO-csatlakozás elsősorban 
a szovjet/orosz érdekszférából való kiszakadást és a nyugati biztonságpo-
litikai rendszerhez való tartozást jelentette.

Az uniós tagság elmúlt tizenhét évéről megállapítható, hogy a V4 orszá-
gok többnyire éltek a tagságból fakadó előnyökkel, és sikerült előrelépni 
a konvergencia terén, az EU-átlag elérése azonban egyelőre nem sikerült. 
Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy a bevonzott jelentős külföldi 
működő tőke ellenére többnyire csak a nemzetközi termelési értékláncok 
alacsonyabb hozzáadott értéket előállító munkafázisaiba voltak képesek 
bekapcsolódni. Eközben a hazai tulajdonban lévő vállalataik, elsősorban 
a kkv-k termelékenysége jelentősen elmarad a fejlett országok cégeinek 
termelékenységétől. Az Eurostat-statisztika azt mutatja, hogy míg 2004-
ben a V4-ek átlagos gazdasági fejlettsége az uniós átlag 63 százalékán állt, 
addig ez az adat 2020-ra 79 százalékra emelkedett. Vásárlóerő-paritáson 
(PPS) mérve Csehország a legfejlettebb, az uniós átlag 94 százalékán áll, 
ezzel az adattal a régi tagállamok közül Görögországot, Portugáliát és Spa-

18  Juhász 2018.
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nyolországot előzi meg és beérte Olaszországot. A legrosszabb helyzetben 
Szlovákia van, amelynek relatív fejlettsége az uniós átlag 71 százalékát 
éri el, azonban Magyarországhoz (74) és Lengyelországhoz (76) hasonlóan 
Görögországot (64) ők is megelőzik.19

1. táblázat: A V4 országok GDP/fő értékének változása  
vásárlóerő-paritáson az EU átlagában (%)

forrás: eurostAt 2021, százAdvég-szerkesztés

Az adatok alapján az is megállapítható, hogy a felzárkózás üteme jelen-
tősen eltér a V4 tagországok között. A csatlakozás óta eltelt időszakban a 
legdinamikusabb felzárkózást Lengyelország produkálta, amely közel 50 
százalékkal került közelebb az uniós átlaghoz. Magyarország esetében a 
2004 és 2008 közötti évek tekinthetőek „elveszített” időszaknak, amikor 
is csupán 1,5 százalékkal került közelebb az EU-átlaghoz, miközben Szlo-
vákiának 23.7 százalékkal, Lengyelországnak 10 százalékkal, míg a jelen-
tősen magasabb bázisról induló Csehországnak is 6 százalékkal sikerült 
felzárkóznia. Szlovákia 2015-ig a leggyorsabb felzárkózást produkálta, ezt 
követően azonban annak üteme megtört, és meredek visszaesés követke-
zett be. Ennek okai az euróövezet elhúzódó válságában, valamint a kedve-
zőtlen, túlzottan egyoldalú, a gépkocsigyártásnak és gépkocsiexportnak 
kitett gazdaságszerkezetükben keresendő. 2010-et követően a V4 orszá-
goknak sikerült átlagban közel 2 százalékpontos növekedési többletet 
elérniük az EU-átlaggal szemben, ami egyértelműen a felzárkózásuk irá-
nyába mutató adat. 2020. év végére a V4-ek összességében 25 százalékkal 
kerültek közelebb az EU-átlagához, mint voltak 2004-ben.

A V4-ek konvergenciafolyamatai mellett azok EU-n belüli gazdasági 
súlyának növekedését egyéb adatok is alátámasztják. Míg csatlakozáskor 
azok együttes kibocsátása PPS-alapon az EU kibocsátásának 8,6 száza-

2004 2008 2010 2012 2016 2019 2020 2020/2004

EU átlag (=100%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Csehország 81 86 84 84 89 93 94 116

Magyarország 63 64 66 67 69 73 74 118

Lengyelország 52 56 63 67 69 73 76 148

Szlovákia 59 73 76 77 73 70 72 122

V4 átlag 63 70 73 74 75 77 79 125

19  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en
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lékát tette ki, addig 2020-ban már a 11,2 százalékát. Folyó áron a V4-ek 
együttes GDP-je 2004-ben az EU GDP 4,6 százalékát, 2020-ban 7,2 száza-
lékát tette ki. Miközben 2004 és 2010 között az EU folyó áron számított 
GDP-je mindösszesen 45 százalékkal emelkedett, addig a V4-ek GDP-je 
129 százalékkal nőtt,20 azonban ennek reális megítéléséhez azt is figye-
lembe kell venni, hogy a V4-ek alacsonyabb bázisról indultak. Az elmúlt 
öt évben a beruházási ráta mint a növekedési kilátásokat meghatározó 
mutató tekintetében is jól teljesítettek a V4-ek. Az átlagos éves növekedé-
se közel 2 százalékponttal haladta meg az EU növekedési átlagát, és még 
2020-ban is 0,6 százalékponttal. Ezen a téren Magyarország kimagaslóan 
jól teljesített, az elmúlt három évben EU-s szinten folyamatosan dobogós 
helyezést ért el és átlagban több mint 5 százalékponttal haladta meg az 
EU átlagos növekedési rátáját.21

A V4-ek európai gazdasági térbe való integrálódását jól szimbolizáló 
mutató az EU-n belüli összesített exportteljesítményük (áru+szolgálta-
tás) aránya. A csatlakozáskor ez annak 11,1 százalékát tette ki, de 2020-
ban már 15,5 százalékát, amivel Németországot követően, de Franciaor-
szágot megelőzve az EU második legjelentősebb exportőrének minősül. 
Azt is fontos megjegyezni, hogy immár a V4-ek Németország legjelen-
tősebb külkereskedelmi partnerei (export+import) 12 százalékos része-
sedéssel az összesített forgalmon belül, megelőzve Kínát (9 százalék) és 
Franciaországot (7 százalék). A V4-ek európai uniós összehasonlításban 
nyitott gazdaságoknak számítanak, aminek mérőszáma az export és im-
port együttes aránya a GDP-n belül. A 2019. évben Szlovákia 184,4 szá-
zalékkal számított a legnyitottabbnak, míg a relatíve nagy belső piaccal 
rendelkező Lengyelország 106 százalékkal számít a legkevésbé nyitott-
nak. A V4-ek külkereskedelmi mérlege 2010-et követően jellemzően 
pozitív volt (Lengyelországé csak 2013 után), ami azt mutatja, hogy az 
export kifejezetten fontos szerepet játszik a régió országainak gazdasági 
növekedésében. Azonban ennek a nyitottságnak árnyoldala is van, még-
pedig az, hogy túlzott mértékben függenek az EU-ba, azon belül Német-
országba irányuló exporttól, ami sebezhetővé és kiszolgáltatottá teszi 
gazdaságaikat. Németország mind a négy ország számára a legfontosabb 
exportpiac, aránya az exporton belül országonként 25 és 30 százalék 
között változik.

20  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table?lang=en
21  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_1265968/default/

table?lang=en
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A munkaerőpiacon is jelentős pozitív folyamatok mentek végbe az unió-
hoz való csatlakozás óta eltelt időszakban. Míg a 90-es évek első felében a 
gazdasági rendszerváltás jelentős sokkhatásként érte a V4 országok mun-
kaerőpiacát, addigra napjainkra sikerült fokozatosan felzárkózni a fejlettebb 
nyugat-európai országokhoz, mind a foglalkoztatási, mind az aktivitási, mind 
pedig a munkanélküliségi ráta tekintetében. A legjobb helyzet a munkanél-
küliség terén tapasztalható, ahol az elmúlt öt évben a V4 országok munka-
nélküliségi rátája átlagosan 3 százalékponttal volt alacsonyabb az EU-átlag-
nál. Érdemes kiemelni, hogy a fiatalkorúak (15–24 év) munkanélkülisége 
terén is jobb a helyzet a V4 országokban, ahol átalagosan 4-5 százalékponttal 
alacsonyabb ezen korosztály munkanélküliségi rátája, mint az EU-átlag.22  
A foglalkoztatási ráta terén is jelentős javulás volt tapasztalható: 2010 előtt a 
V4-ek esetében átlagosan 4 százalékponttal volt alacsonyabb az EU-átlagnál, 
2020-ban már 0,2 százalékponttal meghaladta azt.

Érdemes azonban azt is kiemelni, hogy a munkaerőpiac bővülése nem 
jelentette a bérek felzárkózását a nyugati bérszínvonalhoz.

Ennek alapvetően két oka van:
n  a bérhányad jelentősen elmarad a nyugati országokétól:

1. ábra: Egy alkalmazottra jutó bérhányad változása, 1995–2022

forrás: AMeco dAtAbAse. fc (forecAst – előrejelzés)

22  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem140/default/table?lang=en
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l  ezen belül is jelentős probléma, hogy míg a kkv-szektor esetében 
ez az arány eléri/meghaladja a nyugatit, addig a multik esetében 
nagyon alacsony;

n  a gazdasági struktúra a V4 országokban nem tett lehetővé nagyarányú 
termelékenységnövekedést – főként a kkv-k esetében – így kevés tér 
van a bérfelzárkózásra.

Ami talán ezeknél is fontosabb mutató és a V4 országok válságálló 
képességét bizonyítja, hogy miközben a koronavírus-válság első évében, 
2020-ban az EU GDP visszaesése 6,4 százalék volt, addig a V4-ek visz-
szaesése „csak” 4,6 százalék. Ez azért következhetett be, mert a visegrádi 
országok a válságot megelőző években kimondottan jó gazdasági teljesít-
ményt nyújtottak, és a legfontosabb makrogazdasági mutatóik az egyen-
súly irányába mozdultak el. Ez válságállóvá tette a gazdaságokat, amihez 
hozzájárultak az időben meghozott és számottevő mértékű fiskális és 
monetáris politikai intézkedések is. Az Eurostat-statisztikák azt mutat-
ják, hogy az elmúlt tíz évben a V4 az EU gazdaságilag legdinamikusabban 
bővülő térsége volt, és a felzárkózási pályáról – vagyis arról a képessé-
géről, hogy az EU átlagánál dinamikusabban tud növekedni – a válság 
sem tudta letéríteni. Az egyre növekvő gazdasági súlyuk és a stratégiai 
kérdésekben való egységes fellépés képessége teszi a V4-eket EU-szinten 
megkerülhetetlen tényezővé.

4.1. A V4-en belüli gazdasági kapcsolatok állapota

A V4 együttműködés kapcsán már az 1991. évi visegrádi nyilatkozatban is 
felmerült az egymás közötti gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzésének 
igénye, ez a kérdés azonban mindeddig nem került egyértelműen a fókusz-
ba. A kapcsolatok jelenlegi állapotáról megállapítható, hogy a V4-ek egy-
más fontos, de még nem eléggé fontos gazdasági partnerei. Ez annyit jelent, 
hogy a gazdasági kapcsolatok mélysége és intenzitása terén nem sikerült 
meghaladni az EU-tagságból és földrajzi közelségből adódó együttműködés 
természetes és magától értetődő szintjét és létrehozni egy speciális, a kö-
zép-európai térség belső adottságaira és az egymással való kooperáció ki 
nem aknázott lehetőségeire építő gazdasági integrációt.

A térség országai gazdasági fejlettség tekintetében közel hasonló hely-
zetben vannak. Közülük Csehország emelkedik ki annak köszönhetően, 
hogy történelmileg iparosodottabb vidéknek számít, amely adottságát a 
szocializmus idején is képes volt megőrizni, és ez jobb startpozíciót bizto-
sított számára a piacgazdaságra való áttérés időszakában is. Ezzel együtt a 
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V4 országok gazdasági fejlődését befolyásoló kihívások is hasonlóak. Ezek 
közé tartozik a kedvezőtlen gazdaságszerkezet, aminek lényege, hogy az 
unió, azon belül Németország feldolgozóipari bázisává váltak. Ez azzal jár, 
hogy a nemzetközi termelési értékláncokhoz csak a mérsékelt jövedelme-
zőséget biztosító szinten tudtak kapcsolódni, továbbá a tőketulajdonosok 
az itt megtermelt profit jelentős részét repatriálják, rontva a fizetési mér-
legek egyensúlyát. A Világbank egy 2021-es tanulmánya23 megállapítja, 
hogy a következő időszak legfontosabb kihívása az értékláncokon belül 
magasabb szintre kerülni, áttérni a munkaintenzív növekedés fázisából a 
technológia-, innováció- és tudásintenzív növekedés fázisába. A munka-
helyek többségét biztosító hazai tulajdonú kkv-k területén a legfontosabb 
kihívás azok termelékenységének emelése. Jelenleg a V4 országok keres-
kedelmi kapcsolatainak szorosabbra fűzését hátráltatja, hogy a termelési 
láncokban hasonló pozíciót foglalnak el, illetve a külföldi működőtőke 
(FDI) vonzása szempontjából a legtöbb esetben egymás versenytársainak 
számítanak.

Az UNCTAD (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia) adatainak 
megfelelően24 2019. év végén az export szempontjából mind a négy ország 
egymás legfontosabb tíz felvevőpiaca közé tartozott. Csehország számára 
Szlovákia a második, Lengyelország a harmadik, Magyarország a kilen-
cedik. Szlovákia számára Csehország szintén a második, Lengyelország a 
harmadik, Magyarország az ötödik. Lengyelország számára Csehország a 
második, Magyarország a kilencedik, Szlovákia a tizedik. Magyarország 
számára Szlovákia a harmadik, Lengyelország a hetedik, Csehország a 
nyolcadik. Az import esetében is nagyon hasonló a helyzet, azzal a ki-
vétellel, hogy Lengyelország esetében a tíz legfontosabb importpartner 
közé egyedül Csehország fért be és a hetedik helyen állt. Magyarország 
esetében a negyedik legfontosabb importpartner Lengyelország, a hato-
dik Csehország, míg Szlovákia a hetedik. Mind az export, mind pedig az 
import tekintetében a négy ország legfontosabb külkereskedelmi partne-
re Németország.

A külföldi működőtőke-befektetések (FDI) állományát tekintve a négy 
ország a kifektetett tőke (outward FDI) tekintetében tartozik egymás fon-
tos partnerei közé. A befelé irányuló befektetések (inward FDI) terén lé-
nyegesen szerényebb pozíciókat foglalnak el egymás gazdaságában. En-
nek oka, hogy a rendszerváltozás utáni időszakban mindegyik tőke- és 

23  World Bank 2021.
24  UNCTAD 2021.
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technológiaszegény gazdaságnak számított, és a beáramló külföldi befek-
tetések biztosították a fizetési mérleg kiegyensúlyozását, a növekedés és 
munkahelyteremtés beindítását. Az ehhez szükséges tőke túlnyomórészt 
a gazdaságilag fejlett nyugat-európai országokból és az USA-ból érkezett. 
Az egy főre jutó kifektetett FDI-állomány terén Csehország (4125 USD) 
és Magyarország (3813 USD) lényegesen jobban teljesít, mint Szlovákia 
(866 USD) és Lengyelország (670 USD). Az egyes országokba befektetett 
és onnan kifektetett FDI arányát vizsgálva Magyarország van a legkedve-
zőbb helyzetben. Esetében ez az arány 2,6, ami azt mutatja, hogy 2019. év 
végén a beáramló befektetések állománya ennyivel volt nagyobb, mint az 
onnan kiáramló befektetések állománya. Csehország esetében ez a muta-
tó 3,9, Lengyelország esetében 9,3, míg Szlovákia esetében 12,9.25

A beruházásfejlődési útvonal (investment development path – IDP) el-
méletnek26 megfelelően a kevésbé fejlett országok működőtőke-kihelye-
zései (OFDI) elsősorban a földrajzilag közel eső országokba irányulnak.  
A modell érvényessége a V4 országok esetében is teljesülni látszik. A ma-
gyar kifektetett tőke szempontjából Szlovákia a negyedik, Lengyelország 
a tizedik, míg Csehország a tizennegyedik legfontosabb célországnak szá-
mít, a csehek számára Szlovákia a harmadik, Lengyelország a nyolcadik, 
Magyarország pedig a 13-ik legfontosabb partner. Az IDP modell Szlová-
kia esetében érvényesül leginkább, számukra Csehország a legfontosabb, 
Lengyelország a második, Magyarország a hetedik legfontosabb befekte-
tési célország. Lengyelország esetében a V4-ek közül Csehország a legfon-
tosabb kifektetési célország és összességében a harmadik, Magyarország 
az ötödik, míg Szlovákia a tizenharmadik.27

4.2. A V4 együttműködés elmélyítésének lehetséges irányai

A V4-ek az elmúlt években az európai politika megkerülhetetlen szereplő-
ivé váltak, ami elsősorban a közös fellépésben rejlő szinergiák kihasználá-
sán múlott. Ehhez a politikai vezetők jó politikai és ütemérzékén túl arra 
is szükség volt, hogy konjunkturális szempontból rendre olyan kihívások 
érték az EU-t, amelyekben a V4-ek közös álláspontot voltak képesek ki-
alakítani. Kutatások, többek között a Századvég Alapítvány által az utóbbi 
öt évben rendszeresen elvégzett, harminc országra (EU 27 + Nagy Britan-

25  OECD.Stat 2021.
26  Dunning 1981.
27  OECD.Stat 2021.
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nia, Svájc, Norvégia) kiterjedő Európa Projekt elnevezésű kutatása28 is azt 
bizonyítja, hogy a V4 országok az uniós átlaghoz képest elkötelezettebbek 
az EU iránt és annak intézményeiben is jobban bíznak. Míg a V4 orszá-
gokban a lakosság 76 százaléka bízik az EU-ban, addig az EU15-ök (már a  
V4-ek előtt is tagok) esetében ez a mutató csupán 66 százalék. A felméré-
sek azt is igazolják, hogy a V4-ek az EU gazdasági kilátásainak megítélésé-
ben is optimistábbak, többen gondolják úgy, hogy az ő gyerekeik számára 
az unió az egyéb lehetséges alternatíváknál kedvezőbb életfeltételeket 
biztosíthat. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy Európa-pártiságuk 
ellenére a V4-ek bizonyos folyamatokhoz (migráció megítélése, nemzeti 
szuverenitás és keresztény értékek feladása, centralizációs törekvések, 
szexuális kisebbségek) lényegesen kritikusabban viszonyulnak. Mindez 
ahhoz a megállapításhoz vezet, hogy a V4-ek a jövőjüket egyértelműen az 
EU-n belül képzelik el, azonban számukra egyáltalán nem mindegy, hogy 
az milyen EU lesz, és ebben a kérdésben egyre határozottabban készek 
hallatni a hangjukat.

4.3. Szintugrás a V4-együttműködés elmélyítéséhez,  
a belső gazdasági integráció

Ahhoz, hogy a V4-ek EU-n belüli súlya tovább erősödhessen, a politikai 
együttműködésen túl szükség van az egymás közötti gazdasági integrá-
ció elmélyítésére is. A V4-ek belső gazdasági integrációra való törekvései 
akkor járhatnak sikerrel, ha képesek közösen felvázolni a régiónak egy 
olyan növekedési pályát, ami az együttműködésen alapszik és lehetővé 
teszi a közepes fejlettség csapdájának elkerülését. Ennek elérése érdeké-
ben meg kell haladni azt az állapotot, hogy ezek az országok a nemzetközi 
gazdasághoz csupán a jól képzett, de gyengén megfizetett munkavállaló-
ikon és alacsony adókörnyezetükön keresztül kapcsolódnak. További kö-
zös kihívás a V4 országok számára a negatív demográfiai folyamatok las-
sítása, visszafordítása. Ezek közé tartozik a termékenységi ráta javítása, 
amiért elsősorban aktív családpolitikán, a gyermekvállalás támogatásán 
keresztül lehet tenni. A demográfiával kapcsolatos másik komoly kihívás 
az „agyelszívásnak” nevezett jelenség, amelynek következménye, hogy a 
jól képzett fiatalok elhagyják a régiót és magasabb jövedelmek és élet-
színvonal reményében Nyugat-Európában vállalnak munkát. Ezt a ten-
denciát csak akkor lehet megfordítani, ha a V4 országoknak sikerül gaz-

28  Századvég 2020.
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dasági struktúraváltást megvalósítaniuk, ami növeli a versenyképességet, 
termelékenységet, magasabb hozzáadott értéket előállító munkahelyeket 
és azoknak megfelelő magasabb jövedelmeket tesz lehetővé.

A világgazdaság folyamatban lévő átalakulása, a globális gazdaság erő-
viszonyainak átrendeződése elősegítheti azt a folyamatot, amelynek ered-
ményeképpen a régiónak sikerülhet megtalálni egyedi, speciális gazda-
sági profilját, amelyen keresztül lényegesen magasabb szinten, nagyobb 
hozzáadott érték mellett vehet részt az értékláncok tevékenységében.  
A világgazdaság átalakulását egyrészt a negyedik ipari forradalom (Ipar 
4.0), melynek alapja a digitalizáció és az adat, a geopolitikai átalakulá-
sok, azon belül Kína felemelkedése, valamint a koronavírus-válság járvá-
nyügyi és gazdasági hatásai befolyásolják. Mind a három folyamat olyan 
természetű, amely lehetőséget teremt a V4 országok számára, hogy helye-
sen megválasztott gazdaságpolitikán és annak tudatos megvalósításán 
keresztül a változások nyerteseivé váljanak.

A V4 együttműködés további erősítését szolgáló belső gazdasági in-
tegráció iránti igény megfogalmazása és annak bizonyos elemei, lehet-
séges kitörési pontjai megfogalmazásra kerültek az elmúlt évek közös 
nyilatkozataiban. A kérdéssel legutóbb a 2021. február 17-én Krakkóban 
a miniszterelnökök által a megalakulás 30. évfordulója alkalmából aláírt 
nyilatkozat29 foglalkozik.

4.4. Lehetséges kitörési pontok

4.4.1  V4 Digitális Térség Stratégia kidolgozása és megvalósítása: a V4 or-
szágok digitalizációval összefüggő törekvéseinek összhangba ho-
zása 2017 óta szerepel a megbeszélések napirendjén.30 Ennek lé-
nyege, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia (AI) mint 
a jövő gazdaságának pillérei terén a V4-ek sikeresebbek lennének, 
ha képesek összehangolni a kutatási, fejlesztési és a gazdasági 
szereplők felkészítésével kapcsolatos erőfeszítéseiket, valamint 
a rendelkezésre álló források felhasználását. A hálózatfejlesztési 
projektek (például 5G) esetében egységes V4-stratégiát feltételez-
ve méretgazdasági előnyöket is ki lehetne használni.

4.4.2  Reális zöldpolitika: a V4 országok egyetértenek az EU szintjén 
megfogalmazott klímavédelmi célkitűzésekkel, azonban hang-

29  https://www.visegradgroup.eu/calendar/2021/declaration-of-the-prime
30  https://www.visegradgroup.eu/calendar/selected-events-in-2017-170203/joint-declaration-of
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súlyozzák, hogy azoknak a realitások talaján kell maradniuk, 
és törekedni kell arra is, hogy az átállás költségei minél kevés-
bé terheljék a háztartásokat, és ne okozzanak versenyhátrányt a 
gazdasági szereplőknek. Az optimális energiamix kialakításakor 
hangsúlyozzák a nukleáris energia mint tiszta és fenntartható 
energiafajta szerepét,31 amivel jelenleg szembemennek az EU egy 
része, elsősorban Németország, Ausztria, Dánia és Spanyolország 
álláspontjával. A V4 országokban egy, az adottságoknak és ész-
szerűségnek megfelelő, az olcsó atomenergiára alapozó energia-
gazdálkodás európai szintű versenyelőnyt, termelékenységnöve-
kedést és fokozott felzárkózást eredményezhet.

4.4.3  V4 belső piaci kapcsolatok megerősítése a mérethatékonyság jegyé-
ben: a V4 országok közös piaca egy közel 64 milliós piac, amely 
a német és francia után az EU-ban a harmadik legnagyobb. Ez a 
piacméret egy magasabb szintű integráció esetén lehetővé ten-
né a gazdaság szereplői számára a méretgazdaságosságból fakadó 
előnyök kihasználását és akár bizonyos ágazati fókuszú speciali-
zációt is. A mélyebb piaci integrációt elősegítené, ha kialakulná-
nak V4-es multinacionális cégek, amelyek első körben a régióban 
erősödnének meg.

4.4.4  Együttműködés az innováció, K+F és felsőoktatás területén: a V4 
jövője és a közepes fejlettség csapdájának elkerülése érdekében 
az egyik legfontosabb kérdés a gazdasági struktúraváltás, vagyis 
az átállás a munka- és nyersanyagintenzív növekedési modellről 
a technológia- és tudásintenzív modellre. Figyelembe véve, hogy 
jelenleg mindegyik V4 ország K+F kiadásai elmaradnak az EU át-
lagától,32 felmerül annak lehetősége, hogy a rendelkezésre álló 
forrásokat koordináltan, határon átnyúló innovációs és kutatási 
együttműködések keretében lényegesen hatékonyabban lehetne 
felhasználni. Ennek érdekében meg kellene alkotni a V4 innová-
ciós stratégiát, aminek megvalósításában az egyetemek, a kapa-
citásaikra épülő kutatóhálózatok és innovációs campusok játsza-
nák a főszerepet. A V4 felsőoktatási együttműködés területén 
reális célkitűzés lehet egy olyan V4-egyetem létrehozása, amely 
meghatározott szakterületeken a világ ötven legjobbra értékelt 
egyeteme közé tartozik.

31  https://www.visegradgroup.eu/calendar/2021/joint-statement-of-the-210713
32  Eurostat 2021.
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4.4.5  Turisztikai együttműködés: A turizmus a világgazdaság egyre fon-
tosabbá váló ága, a koronavírus-válság előtt már a globális GDP 
több mint tíz százaléka ebből a szektorból származott.33 Nagy 
kérdés, hogy a globális turisztikai folyamatokon milyen nyomot 
hagy és meddig, a koronavírus-világjárvány következtében kiala-
kult közegészségügyi és gazdasági válság. Okkal feltételezhető, 
hogy felértékelődnek a közelebbi, a tömegturizmustól távolabb 
eső természetközeli turisztikai vonzerőre alapuló desztinációk. 
Ebben a megközelítésben lehetnek tartalékok az egyes V4 orszá-
gok turisztikai kínálatának másik V4 országokban való promotá-
lása előtt, akárcsak a V4 mint egységes turisztikai térség harma-
dik országok piacain való megjelenítése előtt.

5. A V4 gazdasági integrációt akadályozó szűk  
keresztmetszetek felszámolása

Annak érdekében, hogy integrálni lehessen a V4 gazdaságokat, szükség 
van az együttműködés elmélyítését akadályozó fizikai és pszichikai szűk 
keresztmetszetek megszüntetésére. Az első kategóriába az infrastruktu-
rális, a másodikba a kulturális „összekapcsoltság” hiánya tartozik.

5.1. Fizikai infrastruktúra

A gazdaságok és piacok integrálását akadályozza az észak–dél irányú 
közlekedési infrastruktúra fejletlensége, hiányoznak vagy hiányosak 
az autópálya-kapcsolatok, többek között Varsó és a többi főváros vi-
szonylatában, vagy teljességgel hiányoznak a Nyugat-Európában meg-
szokottnak mondható nagy sebességű vasúti hálózatok. Annak kö-
vetkeztében, hogy ezek az országok hosszú időn keresztül szigorúan 
őrzött határvonalak által voltak elválasztva, ahol az egyikből másikba 
való átjárás akadályokba és nehézkes adminisztrációs korlátokba üt-
között, sok helyütt a határmenti közlekedési infrastruktúra is fejlet-
len, Schengen ellenére is hiányoznak a határt átszelő utak és vasutak. 
A V4 országok nyugati orientációjának megfelelően a kelet–nyugat 
irányú infrastrukturális kapcsolatok jellemzően fejlettebbek, mint az 

33  WTTC 2020.
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észak–dél irányúak, a nyugat-európai fővárosok szinte kivétel nélkül 
elérhetőek autópályán.

A fizikai infrastruktúra hiányának, fejletlenségének egy másik meg-
jelenési formája az energetikai infrastruktúra hiánya. A szocializmus 
idejéből megörökölt korábbi infrastruktúra az Oroszországtól való egy-
oldalú függést erősítette, és hiányoztak belőle az észak–dél irányú, egy-
más energetikai piacait összekötő elemek. Ezen a területen, elsősorban a 
földgázvezetékek esetében az utóbbi években jelentős előrelépés történt, 
átadásra kerültek az egyes országok rendszereit összekötő interkonnekto-
rok, illetve két a régió számára fontos LNG terminál is elkészült, az egyik 
a lengyelországi Gdyniában, a másik Horvátországban, Krk szigetén.34

5.2. Kulturális akadályok

Bár a V4 országok együttműködése több évszázados múltra tekint vissza, 
az is tagadhatatlan, hogy ezt a térséget és a térség népeinek egymáshoz 
való viszonyát a múltban számos belső konfliktus terhelte. Ezeknek a 
konfliktusoknak a napjainkra is kiható hatásai vannak, ami a minden-
napokban elsősorban az egymással szembeni bizalmatlanságban és elő-
ítéletekben ölt testet. A fiatal generációk esetében a szorosabb együtt-
működés akadályát az jelenti, hogy ebben a dimenzióban nagyon kevés 
ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek, érdeklődésük fókuszában sokkal 
inkább a nyugati országok, kultúrák és nyelvek vannak. Annak érdeké-
ben, hogy a V4 régió sokkal mélyebb belső integrációja reális célkitűzés 
lehessen, tovább szükséges építeni a térség nemzetei közötti kölcsönös 
bizalmat, aminek leghatékonyabb eszköze egymás jobb megismerése a 
kultúrák, a nyelvek és a tájak megismerésén keresztül. Ennek a célnak 
az eléréséhez a mainál sokkal intenzívebb kulturális, oktatási, ifjúsági és 
sportkapcsolatokra van szükség.

6. Összefoglaló

A visegrádi országok együttműködése az elmúlt évtizedek egyik legsike-
resebb európai regionális együttműködésének tekinthető, aminek kulcsa 
a közösen elérendő célok okos megfogalmazása és kitűzése. Az elmúlt 

34  https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
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másfél évtizedes EU-tagság tapasztalatai és főleg az Európát sújtó válsá-
gok bizonyították, hogy a V4-ek számos kérdésben speciális, a többi tag-
országtól markánsan különböző, érték- és érdekalapú álláspontot képe-
sek megfogalmazni, és ennek hangot is tudnak adni. Annak érdekében, 
hogy a V4-ek EU-n belüli érdekérvényesítő képessége tovább erősödjön, 
az együttműködésük fokozására és a gazdasági súlyuk további növelésére 
van szükség. Mind a két célt legjobban az szolgálná, ha a folyamatosan 
megújulni képes V4 együttműködés következő stratégiai célkitűzése az 
egymás közötti gazdasági integráció elmélyítése lenne. 
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