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Csatlakozó országok a célegyenesben:  
gazdasági helyzet és perspektívák 

A tíz új tagország 2004. május 1-jei csatlakozásával az európai in-
tegráció új méreteket ölt. Nem kevesebb mint 74 millió ember jelenik 
meg az európai belső piacon áruk és szolgáltatások új forgalmazó-
jaként és vevőjeként. Milyen gazdasági következményekre lehet 
számítani? Milyen a csatlakozó országok mai gazdasági helyzete? 
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Bevezetés 

Az Európai Bizottság a tíz ország csatlakozási előkészületeinek ál-
lásáról 2003. november 5-én előterjesztett jelentésében arra az ered-
ményre jutott, hogy az összgazdasági stabilitást minden csatlakozó or-
szágban meg lehet őrizni. Ezért abból indul ki, hogy az új tagok – feltéve, 
hogy a reformokat tovább folytatják – képesek lesznek arra, hogy a belső 
piachoz csatlakozás által kínált gazdasági lehetőségeket teljesen kiak-
názzák. Bár a Bizottság elismeri, hogy a külkereskedelem liberalizálása 
csaknem befejeződött, majdnem minden országban erőfeszítésekre van 
szükség ahhoz, hogy a teljesen szabad áru-, szolgáltatás- személy- és 
tőkeforgalom utolsó nemzeti akadályait is megszüntessék. Főleg Len-
gyelországban és a Cseh Köztársaságban tapasztalható, hogy a még 
meglévő akadályokat olykor csak késedelmesen szüntetik meg. Minden 
országra érvényes, hogy a piacfelügyeletet tovább kell erősíteni, és né-
hány országban még nem valósult meg a közbeszerzés teljes jogharmo-
nizációja.  

A bizottság jó gazdaságpolitikai bizonyítványt állít ki a három balti 
országról. A reformok megvalósítása kapcsán bírálja ezzel szemben a 
Cseh Köztársaságot és Lengyelországot. A Cseh Köztársaság csak ké-
sedelmesen valósította meg a reformokat, főleg a szociális, nyugdíj- és 

 



egészségügyi rendszer átfogó megújítására hívják fel a figyelmet. Len-
gyelországban elsősorban az állami kiadásokat kell sürgősen csökken-
teni. Kifogásolják továbbá, hogy még mindig nem biztosítják a központi 
bank függetlenségét, és azt, hogy a struktúrapolitikai reformok gyakorla-
tilag leálltak. Magyarországon összességében tovább folytatták a refor-
mokat, a Bizottság azonban bírálja a kapkodó pénz- és árfolyam-politikai 
intézkedéseket. 

GDP és növekedés 

A csatlakozó országokban élő emberek az EU lakosságának 16%-át 
teszik ki, a kibővített Európa (EU-25) GDP-jének azonban csupán 5%-át 
termelik meg. A GDP növekedési ütemében 2002-ben és 2003-ban fi-
gyelemre méltó fejlődés következett be. Bár a csatlakozó országokban a 
növekedés 1995 óta mindig meghaladta az EU-15-ökét, 1996 és 2001 
között azonban a növekedési ütem egyértelmű konvergenciát mutatott. 
Miután a 15 EU-tagország növekedési „motorja” 2001 második felében 
akadozni kezdett, a távolság újból növekedett és 2003-ban a csatlakozó 
országokban az átlagos növekedési ütem négyszer akkora volt, mint az 
EU-ban. Az a tény, hogy a csatlakozó országoknak sikerült az EU gaz-
dasági fejlődését megelőzniük, azt mutatja, hogy a konjunkturális moz-
gások eddig al gha voltak szinkronban. A 2003-ra prognosztizált növeke-
dési rátáknál az előző évhez hasonlóan a balti államok, azaz Litvánia 
(6,6%), Lettország (6,0%) és Észtország (4,4%) áll az élen, míg a sor 
végén az európai belső piachoz már jobban integrálódott Málta (0,7%) 
és Ciprus (2,0%) áll. 

i

A GDP felhasználása a következők szerint alakul: A privát fogyasz-
tási kiadások átlaga a csatlakozó országokban 60,6% (EU-15: 58,35%), 
de egyes országokban ez az érték az EU-átlagnál lényegesen maga-
sabb (Ciprus: 69,3%, Lengyelország: 66,5%), másutt részben alacso-
nyabb (Cseh Köztársaság: 52,5%, Magyarország: 53,8%). Az állami fel-
használás a csatlakozó országokban (19,9%) valamivel alacsonyabb, 
mint az EU-ban (20,6%), míg a bruttó beruházások valamivel magasab-
bak (csatlakozó országok: 21,7%, EU-15: 19,4%). 

Infláció és munkanélküliség 

Az infláció visszaszorítása tekintetében a csatlakozó országok a 
Szlovák Köztársaság (8,8%), Szlovénia (5,7%) és Magyarország (4,7%) 
kivételével jelentős eredményeket értek el; Litvániában (-1,1%) és a 

 



Cseh Köztársaságban (-0,1%) 2003-ban már deflációs tendencia volt ér-
zékelhető. Összességében nem várható, hogy a bővítéssel az inflációs 
ráta az EU 25 tagországában emelkedni fog; az előző évhez viszonyított 
változás 2003-ban úgy az EU-15-ök, mint az EU-25-ök vonatkozásában 
2% körül van. A restriktív pénzpolitika elsősorban Lengyelországban mu-
tatta meg árnyoldalait. Ott az infláció elleni harc még mindig nagyon ma-
gas kamatokat eredményezett, a beruházásokat elriasztotta, a zloty fel-
értékelődött. 

Kevésbé kielégítő teljesítményt mutatott a magyar központi bank. 
Bár 2001 óta hivatalosan kötelezte magát, hogy pénzpolitikáját az inflá-
ciós célra koncentrálja, a gyakorlatban egyaránt megcélozta az inflációs 
rátát és az árfolyamot. Eleve kudarcra volt ítélve az a próbálkozás, hogy 
mindkét érték meghaladja a kamatlábakat. Az inflációs cél valójában hi-
bás volt, miközben az árfolyam továbbra is ingadozott, és a devizapiaci 
intervenciók mint rendkívüli intézkedések, költségesnek bizonyultak. 

A csatlakozó országok az EU-25-ök foglalkoztatási volumenéből 
15%-kal részesednek; ez 1%-kal kisebb, mint lakosságuk aránya. Míg az 
EU-15-öknél a keresők száma 1995 és 2002 között 8,8%-kal emelkedett, 
a csatlakozó országokban gyakorlatilag változatlan maradt. Ellentétes 
tendencia tapasztalható a munkanélküliségnél: A csatlakozó országok-
ban a munkanélküliségi ráta 1999 és 2002 között 2,5 százalékponttal 
emelkedett, míg az EU-15-ök esetében ugyanebben az időszakban 0,7 
százalékponttal csökkent. 2003-ban a csatlakozó országokban a mun-
kanélküliségi ráta átlagosan 14,3% volt, az EU-15-öknél pedig 8%, ami 
az EU-25-ökre vetítve 9%-ot eredményez. Különösen magas a munka-
nélküliség Lengyelországban (19,2%) és a Szlovák Köztársaságban 
(17,1%), míg Cipruson (4,4%), Magyarországon (5,8%) és Szlovéniában 
(6,5%) részben, sőt egyértelműen az EU-15-ök átlaga alatt van. Az EU-
Bizottság jelentésében utal arra, hogy a munkahelyteremtés összessé-
gében lelassult, és a foglalkoztatottak számának növekedése egyes or-
szágokban állandósult.  

Az Eurostat szerint az egy foglalkoztatottra jutó termelékenység 
2002-ben a csatlakozó országokban átlagosan az EU-15-ök értékének 
52,2%-át tette ki. Az első helyen Málta (89,8%) és Ciprus (78,3%) állt, 
míg a balti államok átlagosan 40%-kal a skála végén helyezkedtek el. 

Állami eladósodás 

A csatlakozó országok átlagosan 5,7%-os költségvetési hiánya egy-
értelműen meghaladja az EU-15-ök 2,6%-os átlagát. A csatlakozó or-

 



szágok közül a múlt évben egyedül Észtországnak sikerült költségvetési 
többletet elérnie. Emellett a múlt évben az Európai Stabilitáscsomag kri-
tériumát csak Litvánia (1,7%-os hiánnyal), Szlovénia és Lettország 
(egyenként 1,8%-os hiánnyal) teljesítette, míg a Cseh Köztársaságnak 
(12,9%), Máltának (9,7%) és Ciprusnak (6,3%) komoly erőfeszítéseket 
kellett tenni ahhoz, hogy legalább a megengedett 3%-os deficithatár kö-
zelében maradjon. 

Míg a csatlakozó országok költségvetési hiánya átlagosan maga-
sabb volt az EU-15-ökénél, országaik eladósodottsága egyértelműen ki-
sebb (csatlakozó országok: 42,4%, EU-15: 64%). A megítélés még ked-
vezőbb, ha Ciprust és Máltát nem vesszük figyelembe (mindkettőnél a 
GDP 72%-a): A kelet-közép-európai csatlakozó országok államadóssága 
31,9%-os átlagával az EU-15-ök átlagértékének kevesebb mint a felét 
teszi ki. A maga 59%-ával egyedül Magyarország közelíti meg azt, ami 
az EU-15-öknél szokásos, míg Észtország 5,8%-ával itt is csúcsértéket 
mutat. 

Árfolyamok és külkereskedelem 

A csatlakozó országok többségének valutája többé-kevésbé az eu-
róhoz kötődik, csak a cseh korona és a lengyel zloty árfolyamának meg-
állapítása történik a devizapiaci kereslet és kínálat alapján. Lengyelor-
szágnak az elmúlt években jelentősen fel kellett értékelnie a zlotyt. Len-
gyelország ezzel fizette meg a sikeres antiinflációs politika árát. Az 1995 
óta jelentősen ingadozó magyar forint az elmúlt évben is ingatag volt. 
Miután 2003 első hónapjaiban aránytalanul erősödött, a központi bank 
az árfolyam visszaszorítására egy sor, inkább hibásnak tekinthető intéz-
kedést tett. Amikor az év második felében még néhány meghatározó 
makrogazdasági mutató is elmaradt a várakozásoktól, olyan bizalom-
vesztés következett be, ami 2003 utolsó hónapjaiban egyértelmű árfo-
lyamcsökkenésben nyilvánult meg. 

A csatlakozó országokban 2003-ban érvényes hosszú lejáratú ka-
matokkal kapcsolatban még csak részleges adatok állnak rendelkezésre. 
Ezek az értékek (átlag 5,65%) részben az EU-15-ök átlaga (4,23%) fölött 
vannak, de összességében a hosszú lejáratú kamatok a csatlakozó or-
szágokban az elmúlt években valamivel erősebben csökkentek, mint az 
EU-15-öknél. Örvendetes, hogy Lengyelország a 2002. évi negatív re-
kordot (7,32%) 5,78%-ra tudta visszaszorítani. 

A csatlakozó országok külkereskedelmük 60%-át már ma is az EU-
tagállamokkal bonyolítják, és ez az arány a következő években minden 

 



bizonnyal tovább emelkedik. 2002-ben a korábbiakhoz hasonlóan nega-
tív volt a külkereskedelmi áruforgalom egyenlege, miközben az átalakuló 
országok közül a balti államok, Lettország és Észtország kényszerült a 
legnagyobb deficitek elkönyvelésére. A szolgáltatások külkereskedelmé-
ben ezzel szemben minden csatlakozó ország többletet ért el; itt a kelet-
közép-európai országok közül Észtország aktívuma volt a legnagyobb, 
és Lengyelországé a legalacsonyabb. 

Az elmúlt évben a közvetlen külföldi beruházások tekintetében a ke-
let-közép-európai csatlakozó országokban érdekes tendencia mutatko-
zott. Míg 2002-ben a közvetlen beruházások 22,6 Mrd euró rekordértéket 
értek el, az elmúlt évben ez az érték az előrejelzések szerinti 9,4 Mrd  
euróra csökkent, miközben az egész világon realizált közvetlen beruhá-
zások összértéke az előző évi magas szinten maradt. Míg a külföldi köz-
vetlen beruházások a balti államokban kissé növekedtek (kb. 1,5 Mrd eu-
róról 1,8 Mrd euróra), a többi öt kelet-közép-európai országban volume-
nük 2003-ban 7,7 Mrd euróra csökkent, ami az előző évi 21,1 Mrd eurós 
érték kb. egyharmadának felel meg. A legnagyobb volt a visszaesés a 
Cseh Köztársaságban, Szlovéniában és Szlovákiában. Ezek azok az or-
szágok, ahol a közvetlen külföldi beruházások legfontosabb vonzerejét 
jelentő privatizációt az átalakuló népgazdaságokban 2002-ben lezárták. 
Magyarországon – és ez az átalakuló országok vonatkozásában rendkí-
vül szokatlan – 2003-ban negatív egyenleg alakult ki a magyarországi 
külföldi befektetések és a magyarok külföldi befektetései között. Ez a 
magyar hatóságok sajátos statisztikai módszerére vezethető vissza, mi-
szerint a visszaforgatott nyereséget nem közvetlen beruházásként keze-
lik, hanem inkább az árfolyam növekedésének, valamint a termelékeny-
ség- és reálbér-alakulás közötti kedvezőtlen aránynak tulajdonítják. 

Az EU-bővítés következményei 

Az EU-15-ökön belüli stabilizációs csomag deficitkritériumairól foly-
tatott vitára tekintettel a csatlakozó országokban problematikusnak tűnik 
a költségvetési hiány nagysága. Ha ugyanis ott nem sikerül a hiányon 
úrrá lenni, ez az EU „régi” tagállamaiban is a deficitszabály tovább felhí-
gulásához vezethet. Különösen aggályos, hogy a csatlakozás az új tag-
országokban – legalábbis rövid távon – még növelhetné a hiányt, mivel a 
bevételi oldalon az elmaradó vámbevételek miatt kiesés jelentkezik, az 
EU-hatóságok és a nemzetállami közigazgatási szervek közötti informá-
cióáramlás pedig nagyobb állami kiadásokat okoz. Az még nem tisztá-
zott, hogy ezt a tendenciát a Brüsszelből várhatóan emelkedő nagyságú 

 



 

átutalásokkal hogyan lehet kompenzálni. Ha azonban ténylegesen sike-
rülne a költségvetési hiányokat pótolni, akkor ez rövid távon a csatlakozó 
országokban a növekedés elfojtását vonná maga után. 

A csatlakozó országok átlagosan lényegesen nagyobb munkanélkü-
lisége következtében a munkaerő-vándorlás megindulása várható. A 
rendelkezésre álló tanulmányok nagyon eltérően ítélik meg annak várha-
tó erősségét, és azt, hogy mikor következik be. Bár az Európai Bizottság 
tartózkodóan nyilatkozik az euró kelet-közép-európai országokban törté-
nő mielőbbi bevezetéséről, a lengyel, a magyar és a szlovák kormány 
nemrégiben még a lehető leggyorsabb bevezetés mellett foglalt állást. 
Csehország és Szlovákia ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy még 
számos strukturális és intézményi reformra van szükség ahhoz, hogy az 
euróra érettek legyenek. Úgy tűnik, hogy Magyarország és Lengyelor-
szág az utóbbi időben elállt ettől a tervétől, míg a szlovén kormány még 
kitart mellette. 

Míg a csatlakozó országokban a közvetlen külföldi beruházások 
csökkennek, addig Oroszországban, Ukrajnában és a délkelet-európai 
térségben 2003-ban növekedés volt. Ez arra utal, hogy megkezdődik a 
humán tőke- és technológiaigényes áruk termelésének a csatlakozó or-
szágokból keletre és délkeletre történő áttelepítése. Ez a tendencia üd-
vözlendő lehet abban a tekintetben, hogy az egész európai kontinensen 
kiegyenlítődik az életszínvonal: ha ez megerősödik, a kelet-közép-
európai csatlakozó országok számára nemzetközi versenyképességük 
vonatkozásában döntő lehet, hogy ne csak az intézményi és strukturális 
reformokat ösztönözzék, hanem nagyobb kutatási és fejlesztési ráfordí-
tásokon keresztül tovább növeljék a munka termelékenységét. 

Bár a tíz új tag csatlakozásának gazdasági következményeit ma 
még nem lehet egyértelműen felmérni, megállapítható, hogy a csatlako-
zó országok gazdaságpolitikai „házi feladataikat” rendben teljesítették. 
Több dolog utal arra, hogy a bővítés politikai hatásai – különösen, ami a 
jövőbeni EU cselekvőképességét illeti – nagyobb problémát jelentenek, 
mint a gazdaságpolitikai harmonizáció. 
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