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Feltörekvő globális játékosok
Fülöp Gyula – Sebestyénné Szép Tekla

A globalizáció közgazdasági értelemben „a kapitalista gazdálkodásnak a tőke ál-
tal vezérelt világméretű kiteljesedése, a világgazdaság egységbe szerveződése. 
Nem egyszerűen a termelési tényezők (áru, tőke, munkaerő) országok és térsé-

gek közötti áramlása, hanem a gazdasági viszonyok (a termelés, a tulajdon, a pénzügyi 
rendszer) megerősödő nemzetköziesedése, egységesülése.”1

Ebben a megváltozott piaci környezetben a nagyvállalatok (multinacionális, transz-
nacionális és globális vállalatok egyaránt) új kihívásokkal szembesülnek: a verseny 
már nemcsak a fejlett országok gazdasági szereplői között zajlik, sikerrel kapcsolódtak 
be mind a feltörekvő, mind a fejlődő nemzetek vállalatai is.

A feltörekvő országok fontosabb gazdasági jellemzői

Az ENSZ a megalakulása (1945) óta számos módon és szempont alapján csoportosítja a 
világ országait. Ez nemcsak a tagdíjak megállapítását segíti, hanem képet ad az egyes 
régiók fejlődéséről, jövőbeli kilátásairól is. A 2012-es jelentés szerint2 az átmeneti or-
szágok közé tartoznak a Szovjetunió volt utódállamai, illetve a Balkán-félsziget azon 
államai, melyek mind a mai napig nem csatlakoztak az Európai Unióhoz. A fejlődő 
országok Ázsiában, Afrikában és az amerikai kontinensen találhatók nagyobb szám-
ban. A feltörekvő országok olyan – sok esetben fejlődő – nemzetgazdaságok, melyek az 
elmúlt néhány évtizedben kiemelkedő gazdasági (kiemelten ipari) növekedést és fejlő-
dést produkáltak, a világgazdaság aktív szereplőivé váltak. Ilyen ország – többek kö-
zött – Kína, India, Malajzia, Indonézia, Mexikó, Törökország. Jövedelmi helyzet alapján 
megkülönböztetünk magas, közepesen magas, közepesen alacsony és alacsony GNI-vel 
(bruttó nemzeti jövedelem3) rendelkező országokat. A csoportosítás még sokféleképpen 
folytatható: a klasszifikáció elvégezhető földrajzi lehatárolás, eladósodottság, külkeres-
kedelem alapján is.

A fejlődő (illetve feltörekvő) országokon belül ugyanakkor van egy olyan 
országcsoport, a BRIC, mely megkülönböztetett figyelmet érdemel. A BRIC kife-
jezést elsőként Terence James O’Neill, a Goldman Sachs globális gazdasági kutató 
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részlegének akkori vezetője használta 2001-ben, egy jelentése kapcsán. Ez a rövidítés 
nem más, mint négy ország angol nevének kezdőbetűje: Brazília (B), Oroszország (R), 
India (I), Kína (C). Azt jelzi, hogy ezek az országok az új évezred küszöbére olyan hi-
hetetlen mértékű gazdasági növekedést produkáltak, hogy a gazdasági elemzések kap-
csán már nem lehet őket figyelmen kívül hagyni, a gazdasági-kereskedelmi-politikai 
folyamatok aktív részeseivé váltak. Az 1. ábrán a BRIC-országok és a triádok gazdasági 
növekedésének a tendenciáit mutatjuk be.

1. ábra
Az évi átlagos gazdasági növekedés nagysága néhány kiválasztott országban,

illetve országcsoportban (1990–2000, 2001–2010)

Forrás: A „World Development Indicators – Database”. World Bank, http://www.worldbank.org/ 
(Letöltés ideje: 2013. március 10.) adatai alapján saját szerkesztés.

Kína a világ legnagyobb népességű (2012-ben 1.343 millió fő) országa és a második 
legnagyobb gazdasági hatalma (a vásárlóerő-paritásos GDP-je 2012-ben 12.380.000 mil-
liárd USD volt). 2010-ben a világ legnagyobb exportőrévé vált, megszerezve ezáltal a 
vezető pozíciót – a listát hosszú évekig vezető – Németországtól. Az egy főre jutó (szin-
tén vásárlóerő-paritásos) bruttó hazai termék 2012-ben már 9.100 USD volt, amivel már 
megközelíti a közepesen fejlett országok jövedelmi helyzetét.
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India népessége nem sokkal marad el Kínáétól: ma 1.205 millióan élnek ebben az 
országban, s az előrejelzések szerint 2030-ra a lakosság lélekszáma meghaladja az 1.500 
milliót. Ugyanakkor India a legszegényebb a BRIC viszonylatában: az egy főre jutó (vá-
sárlóerő-paritásos) GDP-je mindössze 3.900 USD. Figyelembe véve azonban a népesség 
nagy számát, ez a viszonylag alacsony összeg is azt jelenti, hogy India a világ negyedik 
legnagyobb gazdasági hatalma (a GDP PPP-je 2012-ben 4.735.000 milliárd USD volt).

Brazília a földrajzi méretéből és elhelyezkedéséből adódóan stratégiai jelentőségű ál-
lam a dél-amerikai kontinensen, hiszen – Perut és Chilét kivéve – a kontinens minden 
országával határos. 199 millió fős népességével (2012) a világ ötödik legnagyobb orszá-
ga. A bruttó hazai terméket tekintve csak kis mértékben marad el Oroszországtól (a 
GDP PPP-je 2.362.000 milliárd USD volt 2012-ben). A dél-amerikai régió legjelentősebb 
országa, amely mind a mai napig dominálja a kontinens legjelentősebb gazdaság integ-
rációját, a Mercosurt.

Oroszország a Szovjetunió széthullását követően jelentős gazdasági visszaeséssel 
nézett szembe: 1990 és 2000 között 3,5%-kal csökkent évente átlagosan a gazdaság által 
előállított bruttó hazai termék nagysága. Mára azonban 142 millió fős népességével a 
Föld egyik legdinamikusabban fejlődő régiója: vásárlóerő-paritásos GDP-je 2012-ben 
meghaladta a 2.500.000 milliárd dollárt.4

Tehát kijelenthető, hogy ezen országok az alábbi általános jellemzőkkel rendelkeznek:5
• nagyarányú gazdasági növekedés;
• jelentős és egyre tehetősebb, illetve szélesedő középosztály;
• jelentős az infrastrukturális beruházások értéke;
• a nemzetközi kereskedelemre és tőkebefektetésre nyitott piacok.

A nagymértékű gazdasági növekedés egyik forrását a külföldi közvetlen tőkebefek-
tetések jelentik. A tőke nemzetközi áramlásának két fő formáját különböztetjük meg: a 
külföldi közvetlen tőkeberuházásokat és a portfólióberuházásokat. Ezek mellett a tőke 
áramlása megvalósulhat kormányhitelek, nemzetközi szervezetek által nyújtott kölcsö-
nök, illetve kedvezményes kölcsönfeltételekkel nyújtott pénzügyi segélyek formájában. 
„A külföldi közvetlen beruházások fogalma elvileg a tőkének külföldön, egy másik 
ország gazdaságában való befektetését jelenti, olyan vállalkozás formájában, amelyet 
a tőke tulajdonosa(i), illetve ez utóbbi(ak) megbízottja közvetlenül irányít vagy ellen-
őriz.”6

A BRIC-országok növekedésének egyik mozgatórugója a jelentős FDI-áramlás, illetve 
a hatalmas mértékű külkereskedelem. A Világbank adatai7 szerint 1995 és 2010 között 
évente átlagosan 1,97 százalékkal nőtt a működőtőke-beáramlás nagysága e régióban, 
amit a 2. ábra is jól szemléltet.
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2. ábra
Az FDI évi átlagos változása

a külkereskedelem évi átlagos változásának függvényében (1995–2010)
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Forrás: A World Development Indicators – Database” adatai alapján saját szerkesztés.

A külkereskedelmi mérleget tekintve ugyanakkor jelentős eltérések vannak ezen or-
szágok között. Kínának van a világon a legnagyobb külkereskedelmi aktívuma, mely 
folyamatos emelkedést mutatott az elmúlt két évtizedben: 1990-ben még „csak” 10,7 
milliárd USD volt folyó áron, 2000-ben már 28,8 milliárd USD, 2011-ben pedig megha-
ladta a 297,8 milliárd USD-t. Ezzel szemben áll a világ legnagyobb importőre, vagyis 
az Amerikai Egyesült Államok, melynek külkereskedelmi passzívuma 2011-ben 568,1 
milliárd USD volt.8

A beruházások, illetve a gazdasági növekedés elemzéséhez szolgál újabb adalékul a 
bruttó felhalmozás, mely – a KSH definíciója szerint – „a bruttó állóeszköz-felhalmozás 
és a készletváltozás összegét jelenti. A bruttó állóeszköz-felhalmozás tartalmazza az 
elszámolási időszakban vásárolt új tárgyi eszközöket, a használt tárgyi eszközök érték-
növekedését, illetve az állóeszközök saját termelésben való előállítását, az immateriális 
javak és a külföldről származó tárgyieszközapport, valamint a pénzügyi lízing konst-
rukcióban beszerzett tárgyi eszközök értékét.”9 A hatékony gazdaságpolitika, a megfe-
lelő kormányzati intézkedések, az infláció és a valutaárfolyamok alakulása, valamint a 
világgazdasági folyamatok nagymértékben befolyásolják az alakulását.
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3. ábra
A vizsgált országok pozíciójának változása a bruttó felhalmozás

alakulásának függvényében (1990–2010)

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

A bruttó felhalmozás 
évi átlagos változása 

(%, 1990-2010)

A bruttó felhalmozás átlagos nagysága (a GDP %-ában, 1990-2010) 

Brazília

Kína

India

Oroszország

USA

Európai Unió

Japán

Világ

Forrás: A „World Development Indicators – Database” adatai alapján saját szerkesztés.

A 3. ábra szerint a bruttó felhalmozás tekintetében Kína rendelkezik a legnagyobb 
készlettel, amely meghaladja a GDP 40 százalékát. Hozzájárul még ehhez a magas ér-
tékhez az is, hogy az évi átlagos változás 12 százalék volt 1990 és 2010 között, vagyis 
kismértékben meghaladta a kínai gazdasági növekedés ütemét.

Átrendeződés a világ legnagyobb vállalatai között

Az elmúlt években számos említésre méltó összeolvadás történt. 2006 elején a Hollan-
diában bejegyzett Mittal Steel (a ma létező legnagyobb acélgyártó vállalat) azzal döb-
bentette meg a világot, hogy vételi ajánlatot tett a második helyen álló, szintén európai 
Arcelor Groupnak. Ami még figyelemreméltóbb, hogy a Mittal Steel tulajdonosa egy 
indiai üzletember, aki vállalatok felvásárlásával építette ki üzleti birodalmát. Hasonló 
helyzet következett be 2005 nyarán a Chinese National Offshore Oil Co. (CNOOC) és az 
amerikai olajtársaság, a Unocal esetében. Ezek az események ráirányították a figyelmet 
a feltörekvő, illetve a fejlődő országok nagyvállalataira.10



2013. ősz 113

Feltörekvő globális játékosok

1. táblázat
A világ TOP20 vállalata 2005-ben és 2012-ben

Ra
ng

so
r 2005

Ra
ng

so
r 2012

Vállalat
Bevétel
(millió 
USD)

Profit 
(millió 
USD)

Vállalat
Bevétel
(millió 
USD)

Profit
(millió 
USD)

  1 Wal-Mart Stores 287.989,0 10.267,0   1 Royal Dutch Shell 484.489 30.918

  2 BP 285.059,0 15.371,0   2 Exxon Mobil 452.926 41.060

  3 Exxon Mobil 270.772,0 25.330,0   3 Wal-Mart Stores 446.950 15.699

  4 Royal Dutch/Shell 
Group 268.690,0 18.183,0   4 BP 386.463 25.700

  5 General Motors 193.517,0 2.805,0   5 Sinopec Group 375.214 9.453

  6 DaimlerChrysler 176.687,5 3.067,1   6 China National 
Petroleum  352.338 16.317

  7 Toyota Motor 172.616,3 10.898,2   7 State Grid 2 259.142 5.678

  8 Ford Motor 172.233,0 3.487,0   8 Chevron 245.621 26.895

  9 General Electric 152.866,0 16.819,0   9 ConocoPhillips 237.272 12.436

10 Total 152.609,5 11.955,0 10 Toyota Motor 235.364 3.591

11 ChevronTexaco 147.967,0 13.328,0 11 Total 231.580 17.069

12 ConocoPhillips 121.663,0 8.129,0 12 Volkswagen 221.551 21.426

13 AXA 121.606,3 3.133,0 13 Japan Post Holdings 211.019 5.939

14 Allianz 118.937,2 2.735,0 14 Glencore Interna-
tional 186.152 4.048

15 Volkswagen 110.648,7 842,0 15 Gazprom 157.831 44.460

16 Citigroup 108.276,0 17.046,0 16 E.ON 157.057 -3.085

17 ING Group 105.886,4 7.422,8 17 ENI 153.676 9.539

18 Nippon Telegraph 
& Telephone 100.545,3 6.608,0 18 ING Group 150.571 6.591

19 American Intl. 
Group 97.987,0 9.731,0 19 General Motors 150.276 9.190

20 Intl. Business 
Machines 96.293,0 8.430,0 20 Samsung Electro-

nics 148.944 12.059

Forrás: „Global 500”. CNN Money, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/. Letöltés ideje: 
2013. március 11.

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/
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A globális vállalatok számára a fejlődő, illetve feltörekvő országok gazdasági nyitása 
messzemenő következményekkel járt, mind a beszerzés, mind termelési kapacitások 
lokalizálásának (elhelyezésének) terén. A BRIC-országokban olyan cégek indultak fej-
lődésnek, melyek néhány év alatt vezető pozíciót értek el az általuk uralt iparágban, és 
bekerülve a világ legnagyobb vállalatainak ötszázas rangsorába (Global 500), számos 
nyugati vetélytárs pozícióját rontották le (ezt jól tükrözi az 1. táblázat). Ilyen vállalat 
többek között a kínai Sinopec Group (energetikai, illetve vegyipari üzletág), a China 
National Petroleum (energetika) vagy a szintén kínai State Grid2 villamosenergia-ter-
melő vállalat.

E nagyvállalatok akkora bevétellel rendelkeznek, amely nagyságrendekkel megha-
ladja egy-egy ország teljes lakosságának egy év alatt megtermelt bruttó nemzeti jöve-
delmét. Ha Magyarországot nézzük: a GNI 2011-ben (a Világbank adatai szerint) folyó 
áron 126 milliárd USD volt, így a bevételt tekintve a világ 20 legnagyobb vállalatának 
mindegyike megelőzi.

A 2. táblázat szerint a BRIC-országok közül 2005-ben még csak 27 vállalat szerepelt 
a Global 500-ban, viszont 2012-ben már 96! Tehát kijelenthető, hogy a fejlődő országok 
nagyvállalatai egyre komolyabb erőt képviselnek (globális játékosokká válnak), miköz-
ben a tradicionális, fejlett országok vállalatai elveszítik vezető pozícióikat.

2. táblázat
A világ legnagyobb vállalatainak száma

néhány kiválasztott országban (2005, 2012)

Forrás: „Global 500”.

Ország 2005 2012
Brazília     3     8
Kína   16   73
India     5     8
Oroszország     3     7
Japán   81   68
USA 176 132
Németország   37   32
Franciaország   39   32
Nagy-Britannia   35   26
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4. ábra
A világ 500 legnagyobb vállalatának központja

Forrás: „Global 500”.

E folyamatok ellenére világgazdasági szempontból még mindig triádokról beszél-
hetünk, a globális nagyvállalatok jelentős része továbbra is három nagy régióra kon-
centrálódik: Amerikai Egyesült Államok, Európai Unió és Japán, ez utóbbi – a térkép 
(4. ábra) alapján – kiegészülve Délkelet-Ázsia egyéb országaival is (különös tekintettel 
Kínára és Dél-Koreára).

Philippe Lasserre szerint 2006-ban már az amerikai nagyvállalatok mintegy fele, eu-
rópai társaik 40 százaléka gondolkodott azon, hogy kihelyezi termelésének jó vagy tel-
jes részét Kínába.11 Az offsourcing vagy offshoring kifejezés a kiszervezett tevékenységek 
megvásárlását jelenti, valamilyen alacsonyabb bérszínvonalú (feltörekvő vagy fejlődő) 
országból. Jellegzetes példa a call-center szolgáltatások megvásárlása Indiából.12

Ez a két tevékenység nem nevezhető újnak, de figyelemre méltó az általuk elért nö-
vekedés 1990 és a korai 2000-es évek között. A tradicionális offshoring és offsourcing te-
vékenységek az alacsony költségeken alapulnak, és kifejezetten a gyártás egyes része-
ire irányulnak. A Wal-Mart például 2004-ben már 13 milliárd dollár értékben vásárolt 
kínai termékeket, a Carrefour 1,6 milliárdért. Mára az offsourcing és az offshoring már a 
teljes értékláncban – K+F, gyártás-termelés, szolgáltatások – jelen van.13

Megállapítható, hogy a termelés kihelyezésével a költségek 50 százaléka megta-
karítható (például Kínában), de a jól megfogható költségelőnyökön kívül még szá-
mos pozitív hozadéka van: nagyobb rugalmasság, gyorsabb reakcióképesség, jobb 
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alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz, nagyobb szolgáltatásorientáltság. 
Az 5. ábra ezeket az előnyöket és a hátrányokat sorolja fel részletesen.

5. ábra
Az offshoring és az outsourcing előnyei és hátrányai

Forrás: Philippe Lasserre: Global Strategic Management. New York: Palgrave Macmillan, 2007. 390. o. 
alapján saját szerkesztés.

Az 1970-es évekig a feltörekvő országok vállalataira úgy tekintett a világ, mint olyan 
gazdasági szervezetekre, melyek elavult technológiát alkalmaznak, és egyetlen ver-
senyelőnyük az alacsony munkaerőköltség. Ez az álláspont az első olajárrobbanást 
követően kezdett megváltozni, amikor olyan országok nagyvállalatai léptek ki a nem-
zetgazdasági keretek közül a világpiacra, mint Japán, Dél-Korea, Tajvan, illetve a leg-
utóbbi időkben Kína, India, Brazília. Ennek a terjeszkedésnek a sematikus folyamatát 
mutatja be a 6. ábra.
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6. ábra
A stratégia fejlődése

Forrás: Lasserre: i. m. 391. o. alapján saját szerkesztés.

Versenyképességi, tényezőellátottsági és méretgazdaságossági szempontból a glo-
bális vállalatok tradicionálisan mindig olyan piacokra koncentrálnak, ahol kompetitív 
versenyelőnyre tehetnek szert, kihasználhatják a technológia és a méretgazdaságosság 
nyújtotta lehetőségeket. Itt idézzük Szentes Tamás megállapítását: „míg a világgazda-
ság egyre inkább szerves és interdependens rendszerré vált, maga a világpiac volta-
képp csak részpiac, nem egységes és integrált termék- és tényezőpiac, hanem erősen 
fragmentált, korlátozott és monopolisztikus erőkkel, valamint állami beavatkozások-
kal, mesterséges szabályozásokkal terhelt, illetve zavart”.14 Tehát a transz-, illetve a 
multinacionális vállalatok célja a világpiac (tényezőpiacok) e különbségeinek minél ma-
gasabb szintű kihasználása, a költségek minimalizálásával a haszon maximalizálása.

A feltörekvő országok vállalatai a következő két lépésből álló stratégiát követik:
1. A védett hazai piacokon az alacsonyabb végfelhasználói szegmensre koncentrál-

nak, és kihasználják az alacsonyabb költségekből, az importált technológiából, 
illetve a helyi gazdasági környezet ismeretéből származó versenyelőnyöket.

2. A nemzetközi piacokon alacsonyabb áron értékesíthető termékeket exportálnak, 
ezt követően saját elosztó hálózatot építenek ki. A végső cél pedig akvizíciókkal 
(vállalatfelvásárlással) biztosítani a piacot.
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7. ábra
A verseny jellege

Forrás: Lasserre: i. m. 392. o. alapján saját szerkesztés.

Szentes Tamás a stratégia célja szerint négyféle beruházást különböztet meg:15

• az erőforrások megszerzését célzó beruházás;
• a piac megszerzésére irányuló külföldi közvetlen beruházás;
• a hatékonyság növelésére törekvő beruházás;
• a stratégiai előny, illetve képesség megteremtését célzó, a hosszú távú verseny-

képesség javítását szolgáló beruházás.

A kínai nagyvállalatok tipikusan az erőforrások megszerzésére irányuló straté-
giát folytatnak Afrikában. Peking az 1960-as és az 1970-es években számos afrikai 
állam függetlenségét támogatta, bár ekkor még az ideológiai érdekek voltak túl-
súlyban. A Szovjetunió széthullása óta már a gazdasági érdekek dominálják a kapcso-
latokat. Az afrikai országok jelentős része (például Angola, Sierra Leone) nyersanyagok-
ban gazdag, de a felszínre hozatalt tekintve külföldi segítségre (tőkére és szaktudásra, 
technológiára) szorulnak. Kína óriási nyersanyag- és energiaéhsége jó alapot biztosít a 
gazdasági kapcsolatok létrehozásához. A kínai vállalatok jelentős szerepet játszanak 
nemcsak az Afrikába áramló működőtőke-beruházásokban, hanem az infrastrukturális 

 

Környezetfüggés és 
politikai elkötelezettség 

Technológia és 
piac 

Hazai játékosok (kicsik és 
nagyok egyaránt) 

Multinacionális vállalatok az 
USA-ból, Európából, Japánból, 

Dél-Koreából és Ausztráliából… 
+ a feltörekvő országok, mint 

például India és Kína 
multinacionális vállalatai 

Szint 

Globális 

Lokális 

Alacsony 
erőforrás-költségek



2013. ősz 119

Feltörekvő globális játékosok

beruházások kivitelezésében és finanszírozásában, illetve az afrikai rezsimek – pél-
dául Robert Mugabe diktatúrájának (Zimbabwe) – támogatásában is. Kína 2009-re 
Afrika legnagyobb külkereskedelmi partnerévé vált. Az Economist16 szerint Kína öt 
legnagyobb afrikai kereskedelmi partnere: Angola, a Dél-afrikai Köztársaság, Szudán, 
Nigéria és Egyiptom. Jelenleg mintegy 2000 kínai vállalat fektet be Afrika több mint 
50 országába (például Zambiában a rézkitermelésben vesz részt a CNMC, Angola és 
Gabon olajkitermelésének döntő részét a Sinopec Group végzi; Algériában az egyik 
legnagyobb kínai befektető a CSCEC [China State Construction and Engineering Cor-
poration], Szudán olaját pedig a China National Petroleum Company (CNPC) termeli 
ki). A kínai China Exim Bank és a China Development Bank (CDB) már nagyobb mértékű 
kölcsönökben részesíti az afrikai államokat, mint az IMF vagy a Világbank.17

Esettanulmány

Az alábbi esettanulmány bemutatásával az orosz energetikai vállalatok elmúlt évtized-
ben tapasztalt piacbiztosító stratégiáját kívánjuk ismertetni, illetve arra rávilágítani, 
hogy a feltörekvő gazdaságok globális vállalatai immáron komoly kihívások elé állítják 
a régebbi gazdasági szereplőket.

Az orosz energetikai vállalatok piacbiztosító stratégiája

A Global 500-as rangsorban 7 orosz nagyvállalatot találunk, melyek közül 5 energetikai óriáscég 
(Gazprom, Lukoil, Rosneft Oil, TNK–BP International, Surgutneftegas). Jelenleg Oroszország 
a világ második legnagyobb kőolaj-kitermelője és kőolajexportőre. Emellett szintén világelső a 
földgázkitermelésben és -értékesítésben egyaránt.18

Oroszország olajtermelését ma 9, vertikálisan integrált olajtársaság uralja, így a Rosznyefty 
(mely a Jukosz romjaiból nőtte ki magát), a Lukoil, a TNK–BP, a Surgutneftegas és a Gazprom 
Nyefty, illetve néhány közepes nagyságú vállalat, mint a Szlavnyefty, a Tatnyefty, a RusszNyefty 
és a Basnyefty. A vertikális vállalatok fő célja, hogy a versenyképességet meghatározó tevékenysé-
gek a vállalaton belül koncentrálódjanak.

E vállalatok fő stratégiai célja a kőolaj- és a földgázpiacok biztosítása hosszú távú szerződé-
sek, illetve olaj- és földgázvezetékek építése révén. Az alapelvük az, hogy csak abban az esetben 
kezdenek további kapacitásbővítésbe, ha a megnövekedett kínálatra már van vásárló. Jelenleg az 
Európai Unióban pozícióvesztés van kilátásban, gondoljunk csak az Energia2020-ra, a Nabuccó-
ra, vagy a 2009-ben elfogadott harmadik energiacsomagra (ezek célul tűzték ki az energiafelhasz-
nálás, illetve az energiaforrások diverzifikálását, továbbá a termelési és a szállítási tevékenység 
szétválasztását).



120 Külügyi Szemle

Fülöp Gyula – Sebestyénné Szép Tekla

Ennek megelőzése érdekében a fent említett energetikai társaságok agresszív piacbiztosító stra-
tégia megvalósításába kezdtek:

• Sikeresen megakadályoznak minden olyan kísérletet, mely a közép-ázsiai gáz Európában 
való megjelenését célozza. Például: a Gazprom hozzájárult a kínai–türkmén megállapo-
dáshoz, amelynek következtében egy gázvezeték épült ki a két ország között. Ezzel lekötöt-
ték a türkmén gázkapacitásokat, melyet így már nem tudnak betáplálni az egyelőre csak 
elviekben létező, de készülő Nabuccóba, vagyis – egyszerűen szólva – Türkmenisztánnak 
nincs mit eladnia az Európai Unió részére.

• Ukrajna az elmúlt évek gázvitái miatt immáron nem minősül megbízható szállítónak. 
Oroszország (különös tekintettel a Gazpromra) fő célja új útvonalak biztosítása, így az 
Északi és a Déli Áramlat kiépítése. Ez lehetővé teszi Ukrajna elkerülését, illetve növeli 
Európa függőségét az orosz gáztól.

• Vlagyimir Putyin Oroszország elnökeként, illetve miniszterelnökeként hatékonyan tudja 
képviselni a Gazprom érdekeit, melynek hosszú évekig volt vezető beosztású tisztviselője.

• Nemcsak az Európai Unió szeretné az energiaforrásait diverzifikálni, az orosz vállalatok 
is ugyanerre törekednek, csakhogy ők a kereslet szempontjából. Így került sor az orosz–kí-
nai olajvezeték kiépítésére, melyet 2011. január 1-jén adtak át. A beruházásban részt vett 
a PetroChina, a Rosznyefty, valamint a Transznyefty.

Forrás: Weiner Csaba: „Oroszország a világ átalakuló energiagazdálkodásában. Az orosz gáz-, olaj- és 
szénipar a XXI. század első évtizedének végén”. MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, No. 201. (2011. 
április) alapján saját szerkesztés.

Formálódó pacifikus erőtér?

A hidegháború utáni években az Amerikai Egyesült Államok volt az egyetlen szu-
perhatalom, amely képes volt a világ bármely pontján beavatkozni. Néhány év alatt 
azonban a helyzet jelentősen megváltozott: jelenleg már ötnél is több nagyhatalommal 
számolhatunk (Amerikai Egyesült Államok, az előzőekben tárgyalt BRIC-országok, Ja-
pán), továbbá fontos megjegyezni, hogy a nemzetközi rend nagymértékben hasonlít 
a 18. és a 19. századi európai államrendszerekhez: a rendszert az egymással versengő 
nemzeti érdekek kiegyenlítése és egyensúlyozása határozza meg.19

A nemzetközi rendszerek mindig állandóságra törekszenek, de jövőjük bizonyta-
lan. Henry Kissinger szerint a vesztfáliai békéből kinőtt rend 150 évig tartott, a bécsi 
kongresszus által létrehozott nemzetközi rendszer 100 évig tartotta fenn magát, a hi-
degháború (és annak légkörét meghatározó két szuperhatalom vetélkedése) 40 év alatt 
ért véget. Ennek tükrében kimondhatjuk, hogy az Európai Unió (és így az USA által 
dominált atlanti erőtér) sem fog örökké tartani, de az európai országok létérdeke, hogy 
mindent megtegyenek az integráció erősítésére és mélyítésére. „Eleinte a tagországok 
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úgy tekintettek az európai integrációra, mint egy lehetséges módra, amellyel felülke-
rekedhetnek azon az öngyilkos versengésen, amely a két borzalmas világháborúba so-
dorta [őket].”20 Hosszú távon az integrációs együttműködés fejlesztése kell hogy legyen 
az elsődleges cél. A jelenlegi világrendben csak úgy tarthatja meg az egyesült Európa 
a világgazdasági és világpolitikai befolyását a feltörekvő országokkal, illetve a triád 
másik tagjaival szemben, ha egységes és erős marad. Ha újra nemzetállamokra bomlik, 
örökké másodrangú szerepre lesz kárhoztatva.

Az előrejelzések szerint 2030-ra a világ három, gazdaságilag jól elkülöníthető részre 
lesz tagolható:21

• centrum – globalizált világ (a világnépesség 51,5%-a él itt; a világon előállított 
GNI 74,5%-a innen származik; növekvő középosztály jellemzi; ide sorolható a 
jelenlegi fejlett országok mellett például Kína, Brazília);

• főként az iszlám vallás által meghatározott félperiféria (alacsony jövedelmek, 
gazdasági recesszió jellemzi);

• periféria (főként Afrika és egyes ázsiai országok).

Geopolitikai szempontból a nemzetközi rendet számos erőtér határozza meg. Ezek 
közül – az Európai Unió szempontjából – a legfontosabb az előbb említett atlanti erőtér, 
mely magába foglalja az észak-amerikai államokat (Kanada, Amerikai Egyesült Álla-
mok, Mexikó) és Európát. Ezen országok közös jellemzője, hogy – ahogyan Kissinger 
fogalmaz – „a nemzetközi rend wilsoni ideálja érvényes valamennyi észak-atlanti or-
szágra. Eszerint az államok ragaszkodnak a demokratikus intézményekhez, és a vitás 
kérdéseket háború helyett tárgyalások útján rendezik.”22 A globalizáció és a globális 
vállalatok tevékenységének eredményeként a gazdasági-pénzügyi kapcsolatok is elmé-
lyültek a két kontinens országai között; nem véletlen, hogy az amerikai jelzáloghitel-
válság ilyen gyorsan átterjedt Európára, illetve a világ többi országára. A formálódó 
erőtereket szemlélteti a következő oldalon található 8. ábra.

Érdekes kérdés, hogy miért nem alakult meg mind a mai napig a TAFTA (Trans-
Atlantic Free Trade Association), vagyis egy, az Európai Uniót és az Amerikai Egyesült 
Államokat magában foglaló szabadkereskedelmi övezet. Ennek egyik oka az európai 
uniós kormányzatok immáron hagyományosnak tekinthető Amerika-ellenessége, az 
elmúlt éveket meghatározó kereskedelmi viták (banánvita, acélvita). Hosszú távon egy 
ilyen kereskedelmi szövetség minden fél érdekét szolgálná: erősödnének a kereskedel-
mi kapcsolatok, mely új lökést adna az észak-atlanti szövetségnek.
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8. ábra
A 21. század geopolitikai erőviszonyai és többpólusú világa

Forrás: Bernek Ágnes: Az atlanti erőtérből az eurázsiai erőtérbe? Magyarország a 21. század többpólusú világában. 
Az előadás elhangzott az „Orosz és kínai befektetők Magyarországon” c. konferencián (Győr, 2012).

Ebben az évszázadban a pacifikus erőtér megerősödése várható, melyet Bernek Ágnes 
véleménye is alátámaszt.23 Álláspontja szerint a közeljövőben a pacifikus erőtér fontos-
sága nőhet az atlanti erőtéréhez képest, amit az a tény is megerősít, hogy számos olyan 
kifejezés jelent meg az elmúlt években, mint a „CHIMERICA” vagy az „EURUSSIA”. Ez 
utóbbi az Európai Unió és Oroszország gazdasági-politikai együttműködését jelentené. 
Putyin orosz elnök szerint országa hídszerepet tölthetne be a pacifikus erőtér felé, mely 
az Amerikai Egyesült Államok és Kína formálódó kapcsolatait jelenti. Simai Mihály 
szerint az Európai Unió földrajzi elhelyezkedése, népességének diverzifikáltsága révén 
sajátos összekötő lehet Afrika, a közel-keleti térség és Ázsia között.24

Az biztos, hogy a világ geopolitikai értelemben változóban van, ami kihívások sorát 
gördíti az Európai Unió elé.
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Néhány általánosítható következtetés

A fejlődő országoknak a fentiekben ismertetett gazdasági jellemzői kölcsönösen ösz-
szefüggnek egymással, számos közös vonásuk van, és olyan átrendeződést tükröznek, 
mely áthatja a globalizálódó világot. A legjelentősebbek ezek közül:

• a 21. század geopolitikai jellemzői változóban vannak, nő a pacifikus erőtér fon-
tossága;

• a BRIC-országok már nemcsak a világgazdaság szereplői, hanem annak alakítói 
is egyben;

• a közeljövőben a feltörekvő országok multi- és transznacionális vállalatai foko-
zottabb megjelenésére számíthatunk a fejlett országok piacain is;

• az elkövetkező években a világ legnagyobb cégei között egyre nagyobb súllyal 
lesznek jelen a feltörekvő országok multi- és transznacionális vállalatai.

A feltörekvő országok és azok vállalatai e sajátos tényezők figyelembevételével hoz-
zák meg a versennyel és a saját fejlődési stratégiáikkal kapcsolatos döntéseket. E ta-
nulmány szerzői a magyar döntés meghozásához szükséges információk biztosításával 
annak jobb megalapozásához szeretnének hozzájárulni.25
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Résumé

Emerging Global Players

Over the past 15 years, the emerging countries in possession of economic potential, 
such as China, India or Brazil, developed into global players both from the aspect of the 
market opportunities and form the aspect of the challenges of the global competition.

This article introduces the economic characteristics of the emerging countries, their 
developing trajectories, market attractiveness, the possibilities of outsourcing, thus, all 
of those challenges global corporations face.

The paper determines the main factors of their competiveness, developing strategies 
and their role played in the global competition.
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