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Összefoglaló  
a tanulmány célja a  szlovák gazdasági ciklusok összehasonlítása a  visegrádi csoport többi országá-
nak gazdasági ciklusaival a 2003 és 2021 közötti időszakban. az elemzés a bruttó hazai össztermék, 
a munkanélküliségi ráta, valamint az aggregált kereslet egyes összetevőinek az összehasonlításán alapul. 
a vizsgált időszakban a V4-országokban három növekvő és két csökkenő gazdasági fázis volt megfi-
gyelhető. az első gazdasági válság 2009-ben ment végbe, oka a globális gazdasági válság volt. a GDP a 
legnagyobb mértékben magyarországon csökkent, Szlovákiában és Csehországban kisebb volt a vissza-
esés. lengyelországban nem volt visszaesés, csak a növekedés üteme lassult. a koronavírus mind a négy 
ország gazdaságát negatívan érintette, a GDP mindenütt esett, mértéke Szlovákiában, Csehországban 
és magyarországon –5 százalék körül volt, lengyelországban –2,7 százalék. a kormányok intézkedé-
seinek és járványhelyzet javulásának köszönhetően 2021 folyamán a gazdasági növekedés mind a négy 
országban újraéledt.1
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GGazdasági ciklus alatt a közgazdasági szakiro-
dalomban hagyományosan a reál bruttó hazai 
összterméknek (reál GDP-nek) – a potenciá-
lis össztermék hosszú távú növekedési trendje 
körüli – ingadozását értik. a potenciális össz-
termék növekedése elsősorban a tőkeállomány 
növekedésétől és a technológiai fejlődéstől 
függ. másrészről a gazdasági aktivitás ingado-
zását – tehát a reál bruttó hazai össztermék-
nek valamely adott potenciális össztermék kö-
rüli ingadozását – keresleti és kínálati sokkok 
is befolyásolják. azonban a gazdasági ciklusok 
természetét és okait illetően a kortárs közgaz-
dasági szakirodalomban egyéb nézetekkel is ta-
lálkozhatunk.

az 1980-as évek elején új vélemény jelent 
meg a gazdasági ciklusok kialakulásának okáról 
(lásd Ch. Beveridge, Ch. nelson, J. Campbell, 
E. Prescott, Ch. Plosser). E szerzők elmélete 
szerint a ciklusokat a gazdaságban magában je-
lentkező termelési lehetőségeknek az ingado-
zása okozza (Plosser, 1989). a reál aggregált 
kibocsátás ingadozása tehát a gazdasági kibo-
csátás lehetőségeit tartósan befolyásoló gazda-
sági sokkok következménye. Ilyen sokk lehet 
például a termelési tényezők termelékenységé-
nek hirtelen és jelentős változása.

a közgazdasági szakirodalomban számos 
olyan elmélettel találkozhatunk, amelyek a 
gazdasági ciklusok kialakulását próbálják iga-
zolni. Ezek közül az egyik legjelentősebb 
keynes gazdaságiciklus-elmélete, amely a ke-
resleti oldalon keresi a gazdasági ciklusok ki-
alakulásának okát. keynes elméletét az 1930-
as évek világválsága idején dolgozta ki, amikor 
a legtöbb ország mély gazdasági válsággal küz-
dött. Ez az elmélet a beruházási aktivitás in-
gadozását tekinti a gazdasági ciklust előidéző 
legfőbb tényezőnek. keynes a beruházási te-
vékenységek instabilitását arra vezette vissza, 
hogy a versenyszférában váltakozva jelentkezik 
pesszimista és optimista hangulat, amely tény-
re további indoklást nem nyújtott. Ha a be-
ruházások – beszerzési költséghez viszonyított 

– jövőbeli megtérülésébe vetett vállalkozói bi-
zalom csökken, akkor az a beruházások iránti 
kereslet csökkenéséhez vezet (keynes, 1963). 
a gazdasági ciklusok kibontakozásának ere-
detére és mechanizmusára vonatkozóan ma-
gyarázatot találhatunk a gyorsító- és szorzó-
modellek kombinációjának alkalmazásával is. 
Ezt az elméletet használják fel a keynesi köz-
gazdászok, amikor megindokolják, hogy mi-
ért ingadozik a gazdaságban végrehajtott be-
ruházások mennyisége, instabilitást okozva a 
gazdasági rendszerben. Ennek a koncepciónak 
a fő képviselője az ismert közgazdász és szerző, 
Samuelson (1939).

a monetaristák szerint a gazdasági cikluso-
kat a forgalomban lévő pénzmennyiséget sza-
bályozó helytelen központi banki monetáris 
politika okozza. Gazdasági ciklust indíthat el 
valamilyen külső monetáris sokk, amely meg-
változtatja az aggregált keresletet. a reálbérek 
változásához alkalmazkodnak a vállalkozások, 
aminek következtében a rövid távú aggregált 
kínálatban is változások lépnek fel. mivel az 
egyes gazdasági szereplők pénz iránti kereslete 
hosszú ideig stabil, és a piacgazdaság is stabil, 
ezért – M. Friedman (1968) véleménye szerint 
– a gazdaság ingadozásait és zavarait legfőképp 
a pénztömeg mennyiségében fellépő éles vál-
tozás okozza. Ezeket a rendellenességeket pe-
dig exogén hatások, például állami beavatko-
zások váltják ki. az Egyesült államokban 1867 
és 1960 között a termelés legnagyobb vissza-
esése mindig akkor következett be, amikor azt 
megelőzőleg a központi bank nem megfelelő-
en csökkentette a forgalomban levő pénzmeny-
nyiséget (Friedman és Schwartz, 1971).

az üzleti ciklus egyensúlyi modelljének a 
koncepciója szerint a gazdasági aktivitás in-
gadozása nem a makrogazdasági egyensúlyhi-
ány kifejeződése. az ingadozás alapja az, hogy 
a különböző piacokon működő vállalkozások 
vélhetőleg tökéletlen információkkal rendel-
keznek. makrogazdasági ingadozás csak a pénz-
mennyiség váratlan változásából fakadhat. Ha 
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a központi bank váratlanul növeli a forgalom-
ban levő pénz mennyiségét, akkor az aggregált 
kereslet megnő, és ez az árszínvonalat is eme-
li. Egyes gyártók érzékelik a termékeik árá-
nak emelkedését, és úgy vélik, hogy terméke-
ik és szolgáltatásaik iránt a fogyasztói kereslet 
versenytársaik termékeinek rovására nőtt. Ilyen 
esetben arra számítanak, hogy a profitjuk a gaz-
daságban tapasztalható normál profit szint-
je fölé fog emelkedni (nettó gazdasági profitot 
érnek el), ami a termelési volumen növelésére 
sarkallja őket. Ez növeli az aggregált reálkibo-
csátást a gazdaságban. amikor azonban a ter-
melők rájönnek, hogy ami történt, az valójában 
nem a termékeik relatív árának növekedése, ha-
nem a teljes árszínvonal növekedése volt, akkor 
a termelési mennyiséget az eredeti szintre csök-
kentik. a központi bank ilyen jellegű stabilizá-
ló monetáris politikája kizárólag az árszínvonal 
emelkedéséhez vezet (Barro, 1981).

a reálgazdasági ciklusról szóló iskola elmé-
lete az új klasszikus közgazdaságtan keretein 
belül alakult ki. Ezen iskola képviselői szerint 
a gazdasági ciklusok a kínálati oldalon jelent-
kező különféle sokkhatások miatt alakulnak 
ki, köztük az aggregált termelékenység válto-
zása miatt, amelyet nemcsak technológiai vál-
tozás okozhat, hanem a termeléshez szükséges 
beviteli oldali árváltozás (energia, nyersanya-
gok, anyagok stb. árváltozása) is, amely be-
következhet az agrárszektorban elért magas 
vagy alacsony terméshozam, az éghajlati vi-
szonyok javulása vagy romlása, az ökológiai 
normák változása stb. miatt. az aggregált ter-
melékenységben jelentkező átmeneti ingado-
zások átterjedése egy adott időszakról a követ-
kező időszakra úgynevezett időszakok közötti 
munkavégzés-helyettesítésen (vagy időszakok 
közötti szabadidő-helyettesítésen) keresztül 
történik. az időszakok közötti munkavégzés-
helyettesítés elve magyarázatot ad arra, hogy a 
munkanélküliség miért csökken az expanziós 
szakaszban, és miért nő a recessziós szakaszban 
(kydland és Prescott, 1982).

a világgazdasági válság kitörése előtt, amely 
1929-ben a new york-i tőzsde váratlan össze-
omlásával indult, és gyorsan átterjedt más ága-
zatokra is, a közgazdászok nem számítottak 
arra, hogy ilyen mély gazdasági sokkok egy-
általán bekövetkezhetnek. a közgazdaságtan-
ban a klasszikus közgazdászok azon nézete ér-
vényesült, hogy a piacgazdaság belsőleg stabil. 
a közgazdasági gyakorlat megerősítette a te-
oretikusok véleményét. Bár kisebb recessziók 
a XIX. század eleje óta előfordultak a világon 
egyes országok gazdaságában, ezek intenzitása, 
mélysége és időtartama nem volt jelentős. az 
ipari fejlődés időszakát magas gazdasági növe-
kedési ráta, a termelés gyors növekedése, dina-
mikus munkahelyteremtés, valamint a bevéte-
lek gyors növekedése jellemezte.2

a XX. század leghosszabb és legmélyebb vál-
ságát az 1930-as évek nagy gazdasági világvál-
sága jelentette, aminek csak a második világ-
háború vetett véget. az Egyesült államokban 
és más országokban a háborús termelés szük-
ségletei, az áruk és szolgáltatások iránti kereslet 
gyors növekedése szokatlanul magas reál-GDP-
növekedést váltott ki (1942-ben csaknem 19 
százalék) (Frank és Bernanke, 2003). az álla-
mi fogyasztás növekedése az aggregált kereslet 
nagymértékű növekedéséhez vezetett. a máso-
dik világháború után újra előbukkantak a gaz-
dasági visszaesés, illetve kisebb-nagyobb gaz-
dasági recesszió időszakai, de egyik sem érte 
el a nagy gazdasági világválság mértékét és in-
tenzitását. az 1929–1933-as gazdasági válság 
Szlovákiát (amely akkor Csehszlovákiához tar-
tozott) is súlyosan érintette. az egyik megoldás 
az úgynevezett kényszerszindikáció, a kartellek 
és szindikátusok kötelező létrehozása volt, kü-
lönösen a könnyűiparban (Horbulák, 2018).

különösen az 1980-as évek óta figyelhető 
meg a fejlett országokban a gazdasági ciklusok 
visszafogottabbá válása, az úgynevezett nagy 
mérséklődés. a közgazdászok között nincs 
egyértelmű konszenzus arra vonatkozólag, 
hogy mivel igazolható e fejlemény. a gazdasági 
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ciklusok fokozatos mérséklődését általában an-
nak tulajdonítják, hogy a hagyományos, álló-
eszköz-intenzív iparágak jelentősége csökkent 
(Holman, 2004). a helyzet drámaian megvál-
tozott 2008-ban, amikor globális méretű pénz-
ügyi és gazdasági válság következett be. a gaz-
dasági és pénzügyi válságok kérdései hirtelen 
reflektorfénybe kerültek a közgazdászok, a po-
litikusok és a nagyközönség körében egyaránt. 
a válság leküzdése után ismét a fellendülés és a 
gazdasági növekedés időszaka következett.

2020-ban azonban a társadalomnak és a vi-
lág gazdaságainak új gazdasági válsággal kellett 
megküzdeniük, amelyet ezúttal a koronavírus-
járvány okozott. Úgy tűnt, hogy a fertőző be-
tegségek és még inkább a globális világjárvány 
terjedése, amely ekkora méreteket öltött, és meg-
bénította a gazdaságot, nem jelenthet problémát 
a mai fejlett világban. a járványok a távoli múlt-
ban is sok országot érintettek, de talán kevesen 
gondolták volna előre, hogy a XXI. században 
ilyen globális probléma ellen fogunk küzdeni.

E cikkben célunk az, hogy az elmúlt tizen-
kilenc évre visszatekintve értékeljük a szlovák 
gazdaság fejlődését, és összehasonlítsuk a többi 
V4-ország gazdaságának fejlődésével. az össze-
hasonlítás a bruttó hazai termék, a munkanél-
küliségi ráta és a gazdaság keresleti oldalán az 
egyes összetevők alakulása alapján történik.

a fő cél elérése érdekében a következő, rész-
célként is felfogható kutatási kérdéseket tet-
tük fel:
a gazdasági ciklus lefutása azonos vagy 

hasonló volt az egyes V4-országokban a vizs-
gált időszakban? milyen mélyen érintette az 
egyes gazdaságokat a globális pénzügyi és gaz-
dasági válság, valamint a koronavírus-járvány 
okozta gazdasági válság?
Hogyan kezelte a szlovák gazdaság és a 

többi V4-ország gazdasága a világjárvány gaz-
dasági következményeit?
milyen kockázatok merülnek fel a továb-

bi gazdasági fejlődéssel kapcsolatban a V4-orszá-
gokban?

A mAkrogAzdAsági AlApmutAtó 
– A bruttó hAzAi össztermék – 
AlAkulásA A V4-országokbAn

a visegrádi csoport vagy a visegrádi négyek 
(V4) négy közép-európai ország – magyar-
ország, lengyelország, Csehország és Szlová-
kia – informális csoportja. E közösséget ere-
detileg 1991-ben alapította három ország, 
amelyek közül az egyik a ma már nem létező 
Csehszlovákia volt. Csehszlovákia két különál-
ló országra osztásával az eredeti visegrádi hár-
mak 1993-ban négyekké (V4) alakult. Ezek az 
országok mindig is azonos civilizációhoz tar-
toztak, amely azonos kulturális, szellemi, tár-
sadalmi-gazdasági és vallási értékeken alapult, 
amely értékeket ezen országok tovább kívánják 
fejleszteni. a V4-országok az Európai unión 
belül együttműködnek több, számukra közös 
érdeket jelentő területen is (mIRRI, 2022). 
Ezért érdekes lehet az általunk vizsgált gazda-
sági területen nyomon követni és összehasonlí-
tani a fejlődésüket.

„kiemelt fontosságú a válságok formájá-
ban jelentkező gazdasági múlt ismerete, hiszen 
a korábbi válságok és buborékok természeté-
nek ismerete megóv minket sok rossz gazda-
sági, így pénzügyi döntésektől. Ha ismerjük 
a válságok és buborékok természetét és kiala-
kulásának körülményeit, az segíthet bennün-
ket jobb pénzügyi döntések meghozatalában” 
(Csiszárik-kocsir et al., 2021). adott gazda-
sági ciklus lefutása elsősorban a bruttó hazai 
össztermék (GDP) alakulásával jellemezhe-
tő. a gazdaság teljesítménye nyomon követhe-
tő továbbá egyéb makrogazdasági kategóriák 
alapján is, amelyek között szerepel a munka-
nélküliségi ráta, az aggregált – belföldi, illetve 
külföldi – kereslet alakulása, a magánfogyasz-
tás és állami fogyasztás, valamint a gazdaság 
exportteljesítménye és importintenzitása.

a közgazdászok, a politikusok és a közvé-
lemény szorosan figyelemmel kíséri a nem-
zetgazdasági össztermék (bruttó hazai össz-



 Tanulmányok  

Pénzügyi Szemle  2022/3 467

termék) alakulását, hogy vajon növekszik-e 
a kibocsátás. Ettől azt várják, hogy az embe-
rek életszínvonalának és életminőségének ja-
vulását eredményezi majd. a gazdasági nö-
vekedés fontos, de nem elégséges feltétele a 
fejlődésnek. még gyors növekedés mellett is 
mérsékeltebb lehet a gazdasági fejlődés, és még 
mérsékelt kibocsátásnövekedés is nagyobb 
életminőség-javulást idézhet elő (kocziszky és 
Szendi, 2021).

„2004. május 1. – az a nap, amikor az Eu 
tíz új országgal bővült, köztük a V4-országok-
kal. kijelenthető, hogy a V4-országok jelentős 
civilizációs ugrást hajtottak végre. Jelentősé-
gük nemzetközi szinten nemcsak a gazdasági, 
hanem a politikai és nemzetközi biztonság te-
rületén is megnőtt” (Blaszcyk, 2022).

amint az 1. táblázatban látható, Szlováki-
ában 2003–2008 között magas, átlagosan évi 
6,6 százalékos gazdasági növekedés volt tapasz-

talható. a legnagyobb GDP-növekedési rátát 
2007-ben regisztrálták, amikor a gazdaság 10,7 
százalékkal bővült. a V4-országok közül 2003–
2008-ban Szlovákia érte el a legmagasabb reál-
GDP-növekedést. Gazdasági növekedésről szá-
molt be Csehország és lengyelország is, de az 
éves GDP-növekedési ráta alacsonyabb volt 
Szlovákiához képest (Csehországban 5 százalék, 
lengyelországban 4,9 százalék volt átlagosan).  
E három országtól eltérően magyarországon 
a gazdasági fejlődés valamivel kedvezőtlenebb 
volt még a pénzügyi világválság előtti időszak-
ban is. Bár a magyar gazdaság 2003–2006-ban 
átlagosan évi 4,2 százalékos növekedést muta-
tott, ez 2007-ben már 0,5 százalékra, 2008-ban 
pedig 0,9 százalékra csökkent.

2008 végén az eredetileg az Egyesült álla-
mokban kitört pénzügyi és gazdasági világvál-
ság átterjedt az uniós országokra is. Szlováki-
ában ebben az évben még 5,4 százalékkal nőtt 

1. táblázat

A reál-GDP AlAkulásA A V4-orszáGokbAn  
(éVenkénti Változás százAlékbAn)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

szlovákia 5,4 5,2 6,5 8,5 10,7 5,4 –5,5 5,9 2,8

lengyelország 3,6 5,1 3,5 6,2 7,2 3,9 2,8 3,7 4,8

magyarország 3,8 4,8 4,3 4,0 0,5 0,9 –6,7 1,1 1,9

Csehország 3,6 4,9 6,4 6,9 5,5 2,7 –4,7 2,4 1,8

eu 1,5 2,5 2,0 3,4 3,1 0,5 –4,3 2,2 1,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

szlovákia 1,9 0,7 2,6 4,8 2,1 3,0 3,7 2,5 –4,8 3,0

lengyelország 1,3 1,1 3,4 4,2 3,1 4,8 5,4 4,7 –2,7 5,9

magyarország –1,4 1,9 4,2 3,8 2,1 4,3 5,4 4,6 –5,0 7,1

Csehország –0,8 0,0 2,3 5,4 2,5 5,2 3,2 3,0 –5,8 3,3

eu –0,7 0,0 1,6 2,3 2,0 2,8 2,1 1,6 –6,1 5,4

Forrás: eurostat
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a bruttó hazai össztermék, de 2009-ben a gaz-
dasági recesszió teljes mértékben megmutatko-
zott. a GDP 5,5 százalékkal csökkent, a ked-
vezően fejlődő gazdaság, a magas növekedési 
mutatók visszaestek. Szlovákia ipari régióinak 
egyenetlen fejlődése a gazdasági válságok ide-
jén mindig romlik, ami ebben a válságban is 
megmutatkozott (Horbulák, 2018). Ösztönöz-
ni kellett a gazdasági növekedést, ugyanakkor 
el kellett kerülni az államadósság túlzott nö-
vekedését. a kormány igen nehéz feladata az 
volt, hogy megteremtse az egyensúlyt a gazda-
sági növekedés, a munkanélküliségi ráta csök-
kentése, a társadalmilag elviselhető intézke-
dések és az államadósság csökkentése között 
(obadi, 2013).

a gazdasági recesszió 2009-ben teljes egé-
szében megmutatkozott a V4-országokban, 
a GDP magyarországon esett vissza a legna-
gyobb mértékben (–6,7%), ezt követte Szlo-
vákia (5,5%) és Csehország (–4,7%). a gaz-
dasági visszaesés elkerülte lengyelországot, 
ahol a növekedés csak lassult, és 2,8 százalék-
ra állt be.

már a következő évben, 2010-ben fellendü-
lés következett be a szlovák gazdaságban (5,9 
százalékos GDP-növekedés). a növekedésnek 
ez az újra kialakuló tendenciája azonban le-
lassult a következő években. a szlovák gazda-
ság lényegesen alacsonyabb növekedési értéke-
ket ért el, mint a válság előtt. Ennek egyik oka 
egy újabb, bár enyhébb uniós recesszió megje-
lenése volt, amelyet az euróövezet perifériáján 
levő országok adósságválsága és a monetáris 
unió továbbfejlesztésével kapcsolatos félelmek 
okoztak.3 Bár Szlovákia ebben az időszakban 
nem lépte túl az államadósság ajánlott értékeit, 
az eurózóna kedvezőtlen és bizonytalan helyze-
te negatívan befolyásolta a gazdasági növeke-
dés értékeit. még a következő években sem tért 
vissza a válság előtti magas növekedési ütem. 
a válság utáni időszakban a bruttó hazai össz-
termék átlagosan mindössze 3 százalékkal nőtt 
évente. a munkatermelékenység növekedése 

lelassult, és a szlovák gazdaság reálkonvergen-
ciája – vagyis felzárkózása az Eu-27 gazdasága-
inak (különösen a fejlettebb első tizenöt uniós 
országnak) a szintjéhez –, szintén stagnálásnak 
indult (Frank & morvay et al., 2019).

2010–2013-ban Szlovákia és lengyelor-
szág újra a fellendülés és a növekedés pályájá-
ra lépett, de az éves GDP-növekedés lényege-
sen alacsonyabb volt, mint a globális pénzügyi 
válság előtti időszakban (amikor átlagosan 2,8 
százalék körüli volt). Csehország és magyar-
ország 2012-ben gyenge recessziót mutatott. 
a cseh bruttó hazai össztermék 0,8 százalék-
kal csökkent 2012-ben, és a cseh gazdaság még 
2013-ban is nulla GDP-növekedést regiszt-
rált. a magyar GDP 2012-ben 1,4 százalékkal 
csökkent. az 1. ábrán látható, hogy a 2014–
2019 közötti időszakban minden V4-ország-
ban nőtt a GDP.

2020-ban a koronavírus-világjárvány érin-
tette a világot és benne minden uniós tagor-
szágot, ami súlyos következményekkel járt a 
gazdaságukra nézve. az emberek egészségének 
CoVID–19 elleni védelme miatt bezártak szá-
mos vállalkozást, különösen a vendéglátási ága-
zatban, valamint szállodákat, a szolgáltatókat 
és az üzletek egy részét. Ez a hirtelen jött kíná-
lati sokk negatívan befolyásolta ezen országok 
gazdaságának teljesítményét. a munkavégzés, 
illetve a vállalkozási tevékenység korlátozásá-
val érintett személyek jövedelmének elmaradá-
sa vagy csökkenése következtében visszaesett a 
kereslet, ami tovább rontotta a gazdaság fejlő-
dését. a gazdaságok a visszaesés következő sza-
kaszába érkeztek. Újabb gazdasági válság volt.

„a világjárvány legfontosabb jellemzője, 
hogy többdimenziós. a 2008-as pénzügyi vál-
ság hatásainak kezelése során a dominóeffek-
tus elkerülése és a működőképes bankrendszer 
fenntartása érdekében a bankok megsegítésé-
re összpontosultak az erőfeszítések. a világjár-
vány idején az egészségvédelemre összpontosult 
a figyelem, elsősorban a fertőzés terjedését kor-
látozták a gyártási, a szolgáltatási, az oktatási, 
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valamint a szórakoztató tevékenységek leállítá-
sával, továbbá a lakosságot érintő rendeletekkel 
és tilalmakkal. másrészt erőfeszítéseket tettek a 
vállalati csődök és a munkahelyek elvesztésének 
megakadályozására (Wójicki, 2022).

a 2020-as koronavírus-világjárvány a V4-ek 
közül mindegyik ország gazdaságát érintette, 
és a reál-GDP mindegyik országban csökkent. 
a GDP visszaesése Szlovákiában, magyarorszá-
gon és Csehországban 5 százalék körüli, míg 
lengyelországban kisebb (2,7%) volt.

A VilágjárVány okoztA Válság 
gAzdAsági hAtásAinAk enyhítése 
érdekében hozott intézkedések 
A V4-eknél

a válság gazdasági hatásainak mérséklése és a 
gazdaság élénkítése érdekében már 2020 tava-
szán intézkedéseket hozott mindegyik V4-or-

szág kormánya. Ezek a csomagok sok tekin-
tetben hasonlóak voltak, mivel a kormányok a 
világjárvány következtében a gazdasági szférá-
ban felmerült, azonos jellegű problémákat pró-
bálták kezelni. Intézkedéseik főként a munka-
vállalók, a vállalkozók és az egyéni vállalkozók 
megsegítésére irányultak. Bizonyos pontokon 
ezek az intézkedések különböztek vagy a nyúj-
tott források aránya, vagy a nyújtott támoga-
tások konkrét formája szerint. a számos intéz-
kedés közül most kiemeljük azokat, amelyeket 
jelentősnek tartunk, és amelyekről úgy gon-
doljuk, hogy ezek segítették leginkább a gaz-
daságok fellendülését.

A Szlovákiában hozott intézkedések

az állam a munkavállalók fizetésének 80 szá-
zalékát megtérítette azoknak a cégeknek a ré-
szére, amelyek tevékenysége megszűnt.

1. ábra

A reál-GDP AlAkulásA szloVákiábAn, MAGyArorszáGon, lenGyelorszáGbAn  
és CsehorszáGbAn (éVenkénti százAlékos Változás)
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az állam hozzájárulást nyújtott a bevétel-
csökkenést tapasztaló kereskedők részére.
a „SIH koronavírus elleni garancia” pénz-

ügyi eszközt alkalmazták, amely kedvezményes 
áthidaló hitelek nyújtását tette lehetővé kis- 
és középvállalkozások számára. Ennek célja a 
munkahelyek és a működés fenntartása volt, a 
válsághelyzet ellenére. a hitel maximális össze-
ge a társaság 2019. évi teljes forgalmának 50 
százaléka volt.
az állam pénzügyi támogatást nyújtott 

banki hitelgarancia és banki kölcsön utáni ka-
matfizetés formájában.
a munkáltatói hozzájárulások befizeté-

sének halasztását engedélyezték 40 százalékot 
meghaladó bevételcsökkenés esetén.
Jelzálog- és hiteltörlesztések halasztását 

engedélyezték (Vláda SR, 2021).

Magyarországon hozott intézkedések 

a magyar kormány a világjárvány kezde-
tén két alapot hozott létre a koronavírus-jár-
vány hatásainak enyhítésére: a foglalkoztatás 
fenntartását, a munkahelyteremtést és a gaz-
daság fellendítését szolgáló Gazdasági Támo-
gatási alapot, valamint a Járványmegelőzési  
alapot.
az úgynevezett „kurzarbeit” bevezetése, 

miközben a bevételkiesést az állam megtérítet-
te. az állami hozzájárulás maximális összege a 
munkavállaló fizetésének 70 százaléka volt.
a pénzügyi intézmények kötelező adójá-

nak bevezetése a vészhelyzet idején, amelynek 
mértéke az adóalap 0,19 százaléka volt.
kötelező adó bevezetése a kiskereskedelmi 

ágazatban, amelynek mértékét a nettó éves for-
galomhoz viszonyítva határozták meg.
a kollektív befektetési alapok és a nyug-

díjpénztárak ötéves törlesztési futamidővel ve-
hettek fel hitelt az államkincstártól.
Hitelekre nyújtott állami garancia, akár 

90 százalékos mértékig.

Hitelprogram 2,5 százalékos kamattal.
a társadalombiztosítási ráta csökkentése.
a szolgáltató vállalkozások (turizmus, 

vendéglátás, szórakoztatás) mentesültek az 
adófizetés alól (Hajnal & kovács, 2020), 
(Smetanková & krček & Tetourová, 2020).

A Csehországban hozott intézkedések

a foglalkoztatás megtartásának elősegítése. 
kompenzációt nyújtottak azoknak a munkál-
tatóknak a költségeire, amelyeknek az alkal-
mazottai esetében karantén vagy elkülönítés 
elrendelésére került sor. a hozzájárulás mér-
tékét a költségek 80 százalékában határozták 
meg. karantén esetén a munkavállaló a kereset 
60 százalékának megfelelő bérkompenzációt 
kapott. a munkáltatónál felmerült akadályoz-
tatás esetén a munkáltató a kifizetett bérkom-
penzáció 60 százalékának megfelelő hozzá-
járulást igényelhetett, beleértve a biztosítási 
díjakat is (Smetanková & krček & Tetourová,  
2020).
Vállalkozók támogatására szolgáló prog-

ram. a vállalkozók és cégek jogosultak vol-
tak a támogatásra, ha árbevételük legalább 30 
százalékkal csökkent, és fennállt a veszélye an-
nak, hogy nem tudják fedezni a költségeiket, 
és veszteségessé válnak. a támogatás a társa-
ság nem fedezett költségeinek 40 százalékát 
tette ki.
Beruházások a közlekedési és vízügyi inf-

rastruktúrába.
a költségvetési felelősségre vonatkozó sza-

bályok lazítása (Vláda ČR, 2021).

A Lengyelországban hozott intézkedések

a kormány 6,5 milliárd eurót irányzott elő a 
munkahelyek védelmére. állásidő vagy a mun-
kaidő csökkentése esetén az állam pótolta a 
társadalombiztosítási járulékot.



 Tanulmányok  

Pénzügyi Szemle  2022/3 471

az egyéni vállalkozók 455,7 euró egyszeri 
hozzájárulásban részesültek.
Pénzügyi (akár vissza nem térítendő) tá-

mogatás a vállalkozások számára, ha megőrzik 
a munkahelyeket.
Hitelekre nyújtott állami garanciák.
lehetőség a hitelek halasztott törlesztésére.
a vállalkozókat a társadalombiztosítási já-

rulék után három hónapig 50 százalékos adó-
kedvezmény illette meg.
az állami beruházásokat ösztönző prog-

ram (Gazeta prawna, 2020).
a nehéz helyzetben a megtett intézkedések-

nek köszönhetően 2021-ben minden V4-or-
szágban gazdasági növekedést sikerült elérni. 
a szlovák és a cseh gazdaság mintegy 3 százalé-
kos növekedést könyvelhetett el. a magyar és 
a lengyel gazdaság még jobban teljesített, len-
gyelországban 5,9 százalékkal, magyarorszá-
gon pedig akár 7,1 százalékkal nőtt a GDP.

a koronavírus-járvány okozta gazdasági vál-
ság – egyelőre úgy tűnik – csak egy évig tartott. 
a gazdaságokat azonban jelenleg más gazdasá-
gi és nem gazdasági tényezők fenyegetik, ame-
lyek megfordíthatják a kedvező fejleményeket. 
a világjárvány folytatódásától, a növekvő inf-
lációtól, az ukrajnában zajló háborútól, a fel-
dolgozóipari vállalatok számára stratégiai fon-
tosságú nyersanyagok és alkatrészek hiányától, 
valamint a klímaváltozástól való félelem jelen-
tik a fő kockázatokat a gazdaságok jelenlegi és 
jövőbeli fejlődésére, valamint a lakosság jólé-
tére nézve.

„a gazdaságok támogatása ebben a helyzet-
ben nagy mennyiségű forrást igényel, de ezek 
súlyos terheket rónak az állami költségvetések 
kiadási oldalára. Ezt elősegítheti a bőséges eu-
rópai uniós forrás, amely szintén jelentős fej-
lesztéseket tesz lehetővé. a fejlesztések hosszú 
távú hatásait a forrásfelhasználás hatékonysá-
ga határozza meg, ami azért rendkívül fontos, 
mert a hazai források végesek: az anticiklikus 
gazdaságpolitika miatt 2020-ban és 2021-ben 
keletkezett megnövekedett hiányt előbb-utóbb 

csökkenteni kell. a forrásfelhasználásban a 
hosszú távú növekedés szempontjait kell elő-
térbe helyezni” (molnár et al., 2021).

Az Aggregált kereslet AlAkulásA 
A V4-országokbAn

a globális pénzügyi válság okozta gazdasá-
gi recesszió során mindegyik V4-országban 
csökkent a háztartások végső fogyasztása, il-
letve visszaesett a növekedés üteme. a fogyasz-
tás legjelentősebb visszaesése magyarországon 
volt, ahol 2009-ben 4,6 százalékkal csökkent 
a lakossági fogyasztás. lengyelország volt az 
egyetlen gazdaság a V4-ek közül, ahol a ház-
tartások fogyasztása nem csökkent ebben a vál-
ságos időszakban (2012-ben csak lassult a nö-
vekedés, és 0,3 százalékot mutatott).

a koronavírus okozta válság gazdasági kö-
vetkezményei miatt 2020-ban Csehországban 
volt a legnagyobb mértékű (2,6%) a lakossá-
gi fogyasztás csökkenése, a V4-országok közül 
Szlovákiában csökkent a legkevésbé (0,7%). 
amint a 2. ábrán látható, 2021-ben a GDP 
növekedése a lakossági fogyasztás élénkülését 
is eredményezte, ami a legnagyobb mérték-
ben (6,1 százalékkal) lengyelországban, a leg-
kisebb mértékben pedig (mindössze 1,1 száza-
lékkal) Szlovákiában nőtt.

2009-ben, amikor a gazdasági recesszió a 
globális pénzügyi válság következtében teljesen 
nyilvánvalóvá vált Európában, a bruttó állóesz-
köz-felhalmozás minden V4-országban csök-
kent. a legnagyobb (csaknem 20 százalékos) 
visszaesésről Szlovákia számolt be. a tőkeállo-
mány felhalmozása Csehországban és magyar-
országon megközelítőleg azonos mértékben 
(9 százalékkal) csökkent. Ebből a szempont-
ból lengyelország járt a legjobban, a tőkeállo-
mány felhalmozása mindössze 2,7 százalékkal 
esett vissza. Szlovákiában és lengyelországban 
2011-ben a beruházások növekedésének rövid 
fellendülése után 2012-ben ismét csökkenés 
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2. ábra

A háztArtások végső fogyAsztásA A v4-országokbAn  
(éVenkénti százAlékos Változás)
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3. ábra

bruttó állóeszköz-felhAlmozás A v4-országokbAn  
(éVenkénti százAlékos Változás)
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következett be. a bruttó állóeszköz-felhalmo-
zás jelentős ingadozásnak volt kitéve minden 
V4-országban a 2013 utáni gazdasági növeke-
dési szakaszban is. a koronavírus-világjárvány 
és az általa kiváltott gazdasági válság 2020-ban 
minden V4-országban a beruházások csökke-
néséhez vezetett, a legnagyobb csökkenés Szlo-
vákiában (12%) és magyarországon (7,3%) 
következett be. amint a 3. ábrán látható, a 
2021-es gazdasági fellendülés az állóeszköz-fel-
halmozás növekedéséhez is vezetett mindegyik 
vizsgált országban, de legnagyobb mértékben 
magyarországon (5,9%), és legkevésbé Szlová-
kiában és Csehországban (0,6%).

az európai pénzügyi és gazdasági világvál-
ság legerősebb megnyilvánulásának évében 
(2009-ben) minden V4-országban csökkent 
a belső kereslet. a legnagyobb visszaesést ma-
gyarországon tapasztalták (9,7%), míg Szlo-
vákiában (7,7%) és Csehországban (5,3%) 
valamivel kisebb visszaesésről számoltak be. 
a belföldi kereslet lengyelországban csökkent 
a legkevésbé (0,3%), amely ország a másik há-
romhoz viszonyítva jelentős gazdaságnak szá-
mít. Ez pozitívan tükröződik lengyelország 
hazai keresletében.

a koronavírus világméretű terjedése ál-
tal kiváltott gazdasági válság a belső kereslet 
csökkenéséhez vezetett minden V4-országban. 
a belföldi kereslet csökkenése e négy ország 
közül 2020-ban a legnagyobb mértékű Cseh-
országban (5,7%) és Szlovákiában (5,5%) volt, 
a legalacsonyabb mértékű pedig magyarorszá-
gon (3%) és lengyelországban (3,7%) volt.  
a 4. ábra mutatja, hogy 2021-ben minden 
V4-országban nőtt a belföldi kereslet, a legna-
gyobb mértékben Csehországban és lengyel-
országban (7,6%), a legkisebb mértékben pe-
dig Szlovákiában (3,8%).

Szlovákia kicsi, nyitott és exportorientált 
gazdaság. 2019-ben a szlovák gazdaság nyitott-
sága elérte a GDP 185 százalékát. a Szlováki-
ából exportált áruk és szolgáltatások értéke a 
GDP 93 százalékát tette ki. az import része-

sedése a GDP 92 százaléka volt. Ez volt a ne-
gyedik legnyitottabb gazdaság az Eu-n belül. 
Csak három országban volt magasabb a nyi-
tottság, nevezetesen luxemburgban, máltán és 
Írországban (Banky.Sk, 2020). a V4-országo-
kon belül magyarország közel áll a szlovák gaz-
daság nyitottságának szintjéhez, mivel az áruk 
és szolgáltatások exportja és importja a GDP 
163 százaléka. a cseh gazdaság nyitottsága el-
érte a GDP 145 százalékát. a V4-országok kö-
zül lengyelország a legkevésbé nyitott; nagy 
gazdaságként a GDP 106 százalékának meg-
felelő nyitottsági szintet ért el. a kisebb nyi-
tottság bizonyos körülmények között előnyt 
jelenthet, mert a külső környezet változásai 
esetében kisebb érzékenységet jelent. Ez mind-
két gazdasági válság során pozitívan tükröző-
dött lengyelország esetében. (Lásd 5. ábra)

a pénzügyi és gazdasági világválság okoz-
ta recesszió szakaszában az export mindegyik 
V4-országban jelentősen csökkent, de legje-
lentősebben Szlovákiában és magyarországon 
(18,9 százalékkal, illetve 14,5 százalékkal). 
a 6. ábrán azt láthatjuk, hogy a világjárvány 
miatti lassulási szakaszban az export csökke-
nése a legnagyobb mértékű ismét Szlovákiá-
ban (8,3%), a legkisebb mértékű pedig len-
gyelországban (1,9%) volt. 2021-ben a hazai 
és külföldi gazdaságok beindulása az export is-
mételt fellendüléséhez vezetett minden V4-or-
szágban, és közülük is a legnagyobb mérték-
ben lengyelországban (15,9%).

a vizsgált időszak elején a munkanélkülisé-
gi ráta lengyelországban volt a legmagasabb 
(20,8%), amelyet Szlovákia követett (17,6%). 
a munkanélküliség ebben az időszakban lé-
nyegesen alacsonyabb volt Csehországban 
(7,8%) és magyarországon (5,9%). Csehor-
szágban régóta nagyon alacsony a munkanél-
küliségi ráta (2019-ben 2,1%), ami az Eu-ban 
az egyik legalacsonyabb. a vizsgált időszak-
ban a gazdaság első, magas gazdasági növe-
kedéssel jellemezhető növekedési szakaszában 
a munkanélküliség lengyelországban és Szlo-



 Tanulmányok 

474  Pénzügyi Szemle  2022/3

4. ábra

belföldi kereslet A v4-országokbAn  
(éVenkénti százAlékos Változás)
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5. ábra

iMPort A V4-orszáGokbAn  
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vákiában jelentősen csökkent, 2008-ban pe-
dig jóval kedvezőbb szintre, Szlovákiában 9,6 
százalékra, lengyelországban pedig 7,2 száza-
lékra csökkent. Ezt a pozitív tendenciát a glo-
bális pénzügyi válság és a gazdasági recesszió 
állította meg. a többi V4-országtól eltérően 
magyarországon a munkanélküliség a 2004–
2008 közötti időszakban a reál-GDP stagnálá-
sa, majd csökkenése miatt enyhén emelkedett, 
még mielőtt a magyar gazdaság teljesítményét 
a globális pénzügyi válság befolyásolta volna.  
E munkanélküliségi ráta azonban így is 1,7 
százalékponttal alacsonyabb volt, mint Szlová-
kiában.

Szlovákiában a munkanélküliségi ráta 
2010–2012-ben viszonylag magas, 14 százalék 
körüli szinten maradt. Ezután – a reál-GDP 
fokozatos növekedésének köszönhetően – fo-
kozatosan csökkent, és 2019-ben 5,8 százalé-
kot ért el, ami az eddigi legalacsonyabb szint. 
a munkanélküliség a másik három V4-ország-

ban is csökkent a gazdasági ciklus ezen bővü-
lési szakaszában. a V4-országok közül azon-
ban továbbra is Szlovákiában a legmagasabb a 
munkanélküliségi ráta (2020-ban 6,8%).

a 7. ábrán látható, hogy a koronavírus-vi-
lágjárvány, valamint a járvány terjedését meg-
akadályozó intézkedések a munkanélküliség 
enyhe növekedéséhez vezettek, ami azonban 
nem volt jelentős mértékű. a munkanélkü-
liség 1 százalékponttal, Szlovákiában 6,8 szá-
zalékra, magyarországon pedig 4,3 százalékra 
nőtt. a V4-országok közül azonban továbbra 
is Szlovákiában a legmagasabb a munkanélkü-
liségi ráta (6,8%).

Az állAmháztArtás fenntArt-
hAtóságA A V4-országokbAn

Szlovákia államadóssága, amely 2003-ban 
a GDP körülbelül 43,2 százalékát tette ki, a 

6. ábra

exPort A V4-orszáGokbAn  
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magas gazdasági növekedés éveiben csökken-
ni kezdett, és 2008-ra a GDP 28,6 százaléká-
ra, elfogadható szintre esett vissza. 2008 után 
a gazdasági recesszió megnyilvánulásaival ösz-
szefüggésben negatív fejlemények következtek 
be az eladósodás területén, a globális pénzügyi 
és gazdasági válság szlovák gazdaságra gyako-
rolt negatív következményeinek vetületeként. 
Ekkor kezdett rohamosan emelkedni az állam-
adósság és az államadósság GDP-hez viszonyí-
tott aránya is. 2013-ban ez a mutató a GDP 
közel 55 százalékát tette ki.

Szlovákiában az államháztartási hiány terén 
tapasztalható negatív fejlemények, valamint 
az állam eladósodásának növekedése szüksé-
gessé tette az államháztartás konszolidációjá-
nak elfogadását és következetes végrehajtását. 
Ez mindkét fent említett területen fokozatos 
eredményjavulást és az államháztartási hiányra 
meghatározott követelmény (a GDP 3 százalé-
ka alatti arány) teljesítését, valamint az állam-

adósság GDP-hez viszonyított arányának to-
vábbi csökkenését eredményezte. Szlovákia így 
2014-ben kikerült a túlzottdeficit-eljárás alól. 
2019-ben az államháztartás bruttó adóssága a 
GDP 48,2 százaléka volt. a koronavírus-világ-
járvány által kiváltott gazdasági válság a gaz-
daságot támogató intézkedések bevezetéséhez 
vezetett, ami szükségessé tette az állami kiadá-
sok növelését. Ez Szlovákiában az államadósság 
óriási növekedését okozta, ami először halad-
ta meg a referenciaértéket, és 2020-ban elér-
te a GDP 60,6 százalékát, 2021-ben pedig a 
63,1 százalékát.

a pénzügyi világválság által kiváltott gaz-
dasági recesszió alatt és azt követően is nőtt 
az államadósság GDP-hez viszonyított ará-
nya minden V4-országban; lengyelországban, 
Csehországban és Szlovákiában 2013-ig. míg 
azonban Csehország, lengyelország és Szlo-
vákia a referenciaérték (a GDP 60 százalé-
ka) alatt maradt, addig magyarország jelentő-

7. ábra

MunkAnélküliséGi rátA A V4-orszáGokbAn  
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sen túllépte ezt a határt (a GDP 80,4 százaléka 
volt az ország államadóssága 2011-ben). Ezért 
is kezdődtek magyarországon 2012-ben a mu-
tató szintjének csökkentésére irányuló törekvé-
sek, valamivel korábban, mint a többi V4-or-
szágban.

később, a vizsgált időszakunkon belül a gaz-
dasági növekedés második szakaszában (2014–
2019) mind a négy V4-ország kormányának 
sikerült az államadósságot csökkenteni. E te-
kintetben a legjobb eredményeket Csehország 
érte el, amelynek államadóssága 2019-ben a 
GDP 30,3 százalékát tette ki. Továbbra is ma-
gyarországon volt a legmagasabb az államadós-
ság GDP-hez viszonyított aránya (65,5%), de 
2011 óta mintegy 15 százalékponttal sikerült 
csökkentenie ennek mértékét, és közelebb ke-
rült a GDP 60 százalékos referenciaértékéhez.

2020-ban a koronavírus-járvány és annak 
gazdaságra gyakorolt hatásai minden V4-es or-

szágban negatívan befolyásolták ennek a muta-
tónak az értékét, és a V4-ek közül csak Cseh-
ország és lengyelország maradt a GDP 60 
százaléka alatt. a 8. ábrán azt láthatjuk, hogy 
2021-ben a fejlemények ezen a területen el-
térőek voltak. míg lengyelország és magyar-
ország csökkentette az államadósságot, addig 
Szlovákiában és Csehországban a világjárvány 
második évében is nőtt az államadósság GDP-
hez viszonyított aránya.

az államadósság az állami költségvetés 
egyenlegétől függően változik. a vizsgált idő-
szakban a V4-országok állami költségveté-
se hiányt mutatott. az egyetlen kivétel Cseh-
ország volt, amelynek állami költségvetése a 
2016–2019 közötti időszakban többletet ért 
el. más országok nem használták ki eléggé a 
„jó időket”, hogy legalább kiegyensúlyozott ál-
lami költségvetést érjenek el. mindkét gazda-
sági válság során megnövekedtek az államház-

8. ábra

bruttó állAMADóssáG A V4-orszáGokbAn  
(A GDP százAlékábAn)
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tartási kiadási igények, ami az államháztartási 
hiány és az államadósság növekedésében egy-
aránt megmutatkozott. (Lásd 9. ábra)

köVetkeztetés

a visegrádi csoport a következő négy közép-
európai ország informális csoportosulása:  
magyarország, lengyelország, Csehország és 
Szlovákia, amelyek azonos kulturális, szelle-
mi, társadalmi-gazdasági értékeken alapulnak, 
és ma is fejlesztik az egymás közötti együttmű-
ködést. Cikkünkben ezeknek a gazdaságoknak 
a fejlődését tekintettük át 2003 és 2021 kö-
zött. a vizsgált időszakban a gazdasági növe-
kedés három szakaszát és a gazdasági visszaesés 
két szakaszát láthattuk ezekben az országok-
ban. az ebben az időszakban bekövetkezett 
gazdasági válságok mindegyikét más-más okok 
váltották ki. az uSa-ból 2008-ban Euró-

pára, így a V4-országokra is átterjedt globá-
lis pénzügyi és gazdasági válság Szlovákiában,  
magyarországon és Csehországban a GDP és 
az aggregált kereslet egyes összetevőinek csök-
kenését idézte elő. lengyelországban csak a 
GDP növekedésének lassulása vagy a belső ke-
reslet stagnálása volt tapasztalható. a cseh és 
a magyar gazdaság esetében kettős mélypon-
tú recesszióról beszélhetünk, hiszen 2009 mel-
lett 2012-ben is (bár mérsékeltebben) visz-
szaesett a GDP. a 2014–2019-es időszakban 
minden V4-országban nőtt a GDP. az időszak 
második recessziója a koronavírus-világjárvány 
volt, amellyel a gazdaságok küszködtek, külö-
nösen 2020-ban, és jelenleg sem állíthatjuk, 
hogy ennek a fertőző betegségnek a terjedése 
már nem fog a gazdaságok leállásához és újabb 
recesszióhoz vezetni. a 2020-as koronavírus-
járvány minden V4-ország gazdaságát érin-
tette, ami a reál-GDP csökkenéséhez vezetett.  
Szlovákiában, magyarországon és Csehország-

9. ábra
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ban 5 százalék körüli volt a GDP esése, len-
gyelországban kisebb (2,7%). az egészségügyi 
és gazdasági helyzet javulása ellenére még ma is 
bizonytalan időket élünk.

kutatásunk alapján megállapíthatjuk, hogy 
Szlovákia, magyarország és Csehország gaz-
daságát mindkét válság nagyjából egyformán 
érintette, a GDP 5-6 százalékkal esett vissza. 
lengyelországban csak a koronavírus-járvány 
okozta második válság esetében volt recesszió, 
míg a globális pénzügyi válság csak a GDP nö-
vekedésének lassulását okozta a gazdaság szá-
mára.

a V4-országokban a kormányok intézke-
déseikkel elősegítették a gazdaság beindítását, 
valamint a gazdasági tevékenységük kényszerű 
csökkentésével érintett alanyok támogatását. 
a V4-országok kormányai nagyjából hasonló 
intézkedéscsomagokat fogadtak el, hogy meg-
akadályozzák a mélyebb gazdasági visszaesést 
és a munkanélküliség jelentős növekedését. 
már 2021-ben is segítettek számos munka-
hely fenntartásában, és hozzájárultak a gazda-
ságok fellendítéséhez és növekedéséhez. nehéz 
azonban megmondani, hogy a növekedés élén-
küléséhez mennyiben járultak hozzá a kormá-
nyok intézkedései, vagy a javuló egészségügyi 
helyzet, vagy az Eu gazdaságának fellendülé-
se (ahová ezen országok exportja elsősorban 
irányul). Pozitív tény, hogy 2021-ben a GDP 
magas növekedési ütemet mutatott magyaror-

szágon (7,1%) és lengyelországban (5,9%). 
a szlovák és a cseh gazdaság mintegy 3 száza-
lékkal nőtt.

a jövőben az Eu Helyreállítási és Ellenál-
ló-képességi Eszközéből származó pénzügyi tá-
mogatás is a V4-ek gazdaságainak fellendülé-
sét hivatott segíteni (Európai Bizottság, 2021). 
Fontos lesz, hogy az országok értelmesen és ha-
tékonyan használják fel ezeket a forrásokat. 
a további fejlődést kockáztathatja az orszá-
gokban a magas állami költségvetési hiány, az 
aránytalanul növekvő államadósság és az utób-
bi időben tapasztalt magas infláció. az ukrajnai 
háború, a stratégiai nyersanyagellátás, valamint 
a termeléshez szükséges alkatrészek ellátásának 
zavarai, valamint az ezzel járó gyors áremelke-
dések további veszélyt jelentenek a V4-ek gaz-
daságának növekedésére nézve. a V4-orszá-
gok (és nem csak ezen országok) közül jelenleg 
Szlovákia, magyarország és Csehország függ a 
leginkább az oroszországi olaj- és gázimporttól. 
Ez is az egyik komoly ok, amely veszélyezteti 
a jövőbeli fejlesztéseket. a gazdasági ciklus le-
folyásának nyomon követése azt mutatja, hogy 
lengyelországot mint nagy gazdasággal és ma-
gas belső kereslettel rendelkező országot érinti 
a legkevésbé a recesszió gazdasági válság idején. 
a kis nyitott gazdaságok érzékenyebbek a kül-
földi kereslet válság okozta ingadozásaira, akár 
gazdasági, akár nem gazdasági okok miatt ke-
letkeznek is ezek a válságok. ■

Jegyzetek

1 Ez a cikk a VEGa 1/0239/19 „a viselkedési köz-
gazdaságtan jelentősége a jelenlegi gazdaságok 
működésének korszerűsítésében” című kutatási 
projekt végrehajtásának keretében készült.

2 a gazdasági recesszió a társadalom fejlődése során 
csak az ipari korszak kezdetétől jelent meg. addig, 
a túlnyomórészt agrárgazdaságok időszakában a 

gazdasági ciklusok kialakulása a mai felfogásban 
nem fordult elő.

3 Ezzel összefüggésben szó esik a kettős mélypontú 
gazdasági válságról is, amelynek egyik mélypontja 
a globális pénzügyi válság (2009), a másik pedig az 
euróövezet adósságválsága (2012) miatt követke-
zett be.
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