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Összefoglalás: Szingapúr rövid szuverén államiságát az elejétől fogva kiemelt 
nemzetközi figyelem övezi. Ezt az ország a kimagasló gazdasági teljesítményével, 
piacbarát környezetével és az abból fakadó versenyképességével érdemelte ki. 
A szerző arra kíván választ keresni, hogy ebben a folyamatban milyen szerepe volt 
a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségéhez (ASEAN) való csatlakozásnak.

Abstract: From the start, the independent state of Singapore has been standing in 
the focus of international attention. This focus has been earned by the outstanding 
economic achievements, business-friendly atmosphere, and competitiveness of the 
country. The author aims to determine what role its accession to the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) has played in Singapore’s transformation process.

Az integrációs folyAmAtok módszertAnA

A kutatás során használt részletes módszertan Palánkai Tibor akadémikus-
nak a Közgazdasági Szemlében megjelent tanulmányán alapul, amelyben 
a szerző újszerűen, egy integrációs profil kialakításával vizsgálta Magyar-

ország EU-integrációját az Unió többi tagállamának viszonylatában. Azonban a 
városállamra vonatkozó adatok hiányosságai, illetve az annak fejlettségéből adódó, 
eltérő belső kapcsolati rendszere miatt a módszertant több helyen módosítottam 
és a helyi viszonyokhoz adaptáltam. A tanulmány a reálintegráció kulcsterületein 
keresztül kitér Szingapúrnak az ASEAN-on belüli gazdasági teljesítményére, és rá-
világít a különbözőségek és az azokból következő torzulások okaira. Az integráció 
feltérképezése elsősorban gazdasági természetű: az ASEAN-on belüli kereskede-
lem, exportszerkezet, tőkemozgások és függőségi kapcsolatok állnak a vizsgálódás 
középpontjában. A rendelkezésre álló adatok alapján egzakt, de a kapcsolatok mi-
nőségi értékelésének igényét is szem előtt tartó következtetéseket kívánok tenni. 
Ebben a közelmúltban elterjedt globalizációs mutatók értékeire és értékelési mód-
szertanára támaszkodom.

Az ország teljesítményének az értékeléséhez elengedhetetlen magának az in-
tegrációnak a rövid jellemzése, heterogenitásának a feltérképezése. Az ASEAN a 
publikációiban előszeretettel von párhuzamot a saját és az Európai Unió fejlődése 
között, és ezt a nézetet támogatja számos európai tanulmány is. Ugyanakkor az 
idén 50 éves ázsiai integrációban a mai napig nemcsak jóval lazább a tagországok 
közötti szervezeti együttműködés, de nagyobbak a fejlettségbeli eltéréseik is – ki-
váltképp az 1990-es években zajlott bővítések óta. A 2015-től az ASEAN Gazdasági 
Közösség nevet viselő szervezet kereteiben megvalósuló és a négy szabadság el-
vét tükröző megegyezésük ennek a heterogenitásnak a csökkentését célozta meg, 
de az eredményeit csak évek múltán lehet mérlegre tenni. Jelenleg hiányoznak a 
szupranacionális szervek és a közös megállapodások kikényszeríthetőségének az 
eszköztára, mivel az ASEAN elsősorban az integráción keresztül a tagjai nemzeti 
céljainak az elérésében segít, s nem annyira a közös törekvések megvalósításában.

http://epa.oszk.hu/00000/00017/00213/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2014_04_452-485.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00213/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2014_04_452-485.pdf
https://lasa.international.pitt.edu/eng/congress/
https://www.mti.gov.sg/MTIInsights/Pages/ASEAN-Economic-Community-2015.aspx?tag=Multilateral and Regional Forums
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1988/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1988/


E L E M Z É S E K

4 Szabolcsi Kristóf

Csoportosításuk klasszikusan a hasonló növekedési modellen alapszik, amely az 
állami külgazdasági politika „melléktermékeként” hozta létre az integrációt. A modell 
alapvetése, hogy az ipar technológiailag kevésbé intenzív szintjeit azokba az orszá-
gokba szervezik ki (vállalaton belül), ahol az komparatív alapon előnyösebb. Ebből 
a szempontból Szingapúr az „ázsiai tigrisek” első generációjának tagjaként önálló 
kategóriát képez az integráción belül. A többi alapító ország, avagy a „kistigrisek” 
később kapcsolódtak be az exportvezérelt növekedési modellbe. Ezen államok közé 
soroljuk a Fülöp-szigeteket, Thaiföldet, Indonéziát és Malajziát. A gazdasági fejlett-
ségük és az integráción belül betöltött súlyuk alapján Laosz, Brunei Szultanátus, 
Mianmar (Burma) és Kambodzsa képezi a másik csoportot. Ezek egyben – Viet-
nammal együtt – a társult országokat alkotják, ez utóbbi azonban mindkét csoportra 
jellemző vonásokkal rendelkezik. Az említett országok a földrajzi közelségük és a 
szabadkereskedelmi megállapodásuk révén jól illeszkednek a fenti modellhez.

reálintegrációs folyAmAtok

A 2008-as válság okozta sokk hatására előtérbe került (Dél-Korea, Kína és 
Japán bevonásával) a regionális kereskedelem és az integráción belüli fo-
gyasztás élénkítése. Ennek oka, hogy a térségbeli gazdasági kapcsolatokban 

kulcsfontosságú alkatrész-kereskedelem végső felvevőpiaca az USA és az EU volt, 
amelyek 2009-től az ASEAN tagjait is magukkal rántották a recesszióba. A válsá-
got követően a szervezethez tartozó szorosabbra fűzték a pénzügyi kötelékeiket is 
(csiangmaji kezdeményezés), így azok már magukban foglalták az ASEAN+3 part-
nerséget is. Szingapúr azonban továbbra is képes volt az integráción kívüli kiterjedt 
kapcsolataira is támaszkodni, sőt enyhén csökkentette is az ASEAN-on belüli keres-
kedelmi forgalmát. Ez egészen 2015-ig működött. Malajzia, Thaiföld és Indonézia 
viszont 2013-tól – jól megfigyelhetően – folyamatosan növelte a térségen belüli 
exportja arányát. Ezzel egybevágott a 2010-ben életbe lépett szabadkereskedel-
mi egyezmény (ASEAN Free Trade Area, AFTA) is, amely 2015-ben kiterjedt a nem 
alapító tagokra is. Ez utóbbiak jelenleg még erősen függő helyzetben vannak az 
integráción belül, és – Laosz kivételével – negatív tartományba került mind a nettó 
exportjuk, mind az addig is negatív nettó tőkekivitelük.

szingApúr reálintegrációs profiljA

A Palánkai Tibor és Miklós Gábor által alkotott integrációs modell alapján, hat 
mutató segítségével vizsgálom az államokat, amelyek eredményét aztán 
egy ötös skálán egyenként értékelem, majd összesítem. A mutatók átlaga 

adja meg a végső eredményt, amelyet – az integráció mélységét alapul véve – 
országcsoportokra fogok végül bontani.

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgdp20133_en.pdf
http://rgdi.sze.hu/images/RGDI/honlapelemei/fokozatszerzesi_anyagok/volgyi_katalin_tezisfuzet.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00213/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2014_04_452-485.pdf
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Mind a hat mutató tekintetében kardinális szerepe van az ország nemzetközi 
kapcsolati hálójának, amely kisebb függést is jelent számára, ahogy erre a ké-
sőbbiekben ki fogok térni. Mindazonáltal, az ország mérete és nyersanyaghiánya 
predesztinálja a világgazdaság egésze felé való nyitottságát és kiszolgáltatottságát.

A KOF-index szerinti besorolás

A KOF-index összesített globalizációs mutatója három alapvető tényező – a tár-
sadalmi, a politikai és a gazdasági globalizáció – alapján állítja rangsorba az 
országokat. A helyezésük szerint öt csoportba sorolom az országokat. (A KOF 

globalizációs index szerinti besorolás: 1–20. helyezés = 5; 21–50. helyezés = 4; 51–
90. helyezés = 3; 91–130. helyezés = 2; 131. vagy annál hátrébb = 1.)

1. táblázat
Az országok besorolása globalizációs indexek alapján

KOF,
2017

KOF gazdasági, 
2017

CII–Kearney, 
2016

E&Y,
2012

Szingapúr 20. 1. 6. 2.
Malajzia 31. 35. 35. 26.
Indonézia 82. 74. 88. 57.
Thaiföld 44. 55. 52. 32.
Fülöp-szigetek 88. 115. 74. 34.
Vietnam 89. 84. 59.   -
Mianmar 168. 111.   -   -
Laosz 170. 116.   -   -
Brunei 52. 32.   -   -
Kambodzsa 116. 71. 95.   -

Megjegyzés: A táblázat a KOF globalizációs mutatója mellett három másikat is felsorakoztat. 
A KOF-indexet az ETH Zürich kutatóintézet publikálja évente. A CII–Kearney indexét a Cornell 
University, INSEAD és a World Intellectual Property Organization készíti. Az Ernst & Young glo-
balizációs indexét az Economist Intelligence Unit fejlesztette ki, és a gazdasági szempontok 
mellett hatodikként helyett kapott benne egy kulturális megközelítés is. A két utóbbi index az 
országok egy szűkebb körét értékeli.

A kereskedelmi integráció mélysége

Az országcsoporton belüli kereskedelem intenzitása (2. táblázat) az integráció 
mérésének sarokpontja.

A Palánkai–Miklós-szerzőpáros a tanulmányában az országok közötti 
függőséget kiemelten, a külgazdasági döntések mozgatórugójaként kezeli. Fontos té-
nyező még, hogy milyen irányú a függőség, és mennyire kölcsönös, vagyis mennyire 
fajsúlyosak a potenciális aszimmetriák. Egy objektív kép kialakítása céljából a GDP 
10 százalékában határozták meg azt a külkereskedelmi – export vagy import oldalon 
jelentkező – kitettséget, amely felett az adott országot függőnek kell tekinteni.

http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2017/04/19/rankings_2017.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00213/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2014_04_452-485.pdf
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2. táblázat
A kereskedelmi integráció intenzitása az ASEAN-on belül, 2015

Áru- és 
szolgáltatás-
export a GDP 

arányában

Áru- és 
szolgáltatás-
import a GDP 

arányában

Az export 
belső 

aránya

Az ASEAN belső 
exportjából való 

részesedés

A belső 
export 

részesedése 
a GDP-ből

Szingapúr 176,5% 149,6% 34,12% 38,69% 40,40%
Malajzia   70,9%   63,3% 28,05% 18,37% 18,96%
Indonézia   21,1%   20,8% 22,33% 10,98%   3,90%
Thaiföld   69,1%   57,7% 29,36% 20,26% 15,67%
Fülöp-
szigetek   28,2%   34,8% 14,56%   2,79%   2,92%

Vietnam   89,8%   89,1% 11,15%   5,91%   9,33%
Brunei   52,2%   26,5% 19,51%   0,41%   9,59%
Mianmar   20,8%   32,7% 36,43%   1,45%   7,10%
Laosz   36,0%   5,01% 71,25%   0,87% 21,4%
Kambodzsa   61,7%   66,1%   9,59%   0,27%   4,54%

Megjegyzés: Saját számítás a Világbank, az ASEANstats és a UN Comtrade adatbázisa alapján.

Egy adott ország mérete és fejlettsége prognosztizálja annak kereskedelmi nyi-
tottságát és függőségét. Ebben a tekintetben nem meglepő tehát Szingapúr kiemelt 
szerepe mind a belső export, mind az integráción belüli exportrészesedés terén, 
hiszen az az ASEAN legkisebb területű országa, mégis a legmagasabb fejlettségi 
szinttel (GDP/fő) rendelkezik. A bruttó hazai össztermékének több mint kétharmada 
külföldi keresletből származik. Ezzel erős analógiát mutat Indonézia, amely a leg-
nagyobb területű és népességű tagállam (Szingapúr lakosainak számát tekintve a 
második legkisebb), és ezzel a második legalacsonyabb a függősége.

A kereskedelmi kitettség/függőség feltétele az ASEAN mind a tíz tagjára érvényes, 
az integráció keretein belül is. Ez utóbbi aránya azonban – Laosz kivételével – ala-
csony (átlagosan 27 százalék) maradt, míg az Európai Unióban 70 százalék körüli 
ez az érték. Laosz kilógó mutatója pedig alapvetően abból fakad, hogy nincs tengeri 
összeköttetése, így nagyon alacsony arányban tud csak nem szomszédos orszá-
gokkal kereskedni.

Megfigyelhető továbbá, hogy elsősorban az alapító országoknak van külkeres-
kedelmi aktívumuk, azt a később csatlakozók még nem tudtak elérni.

Regionális kereskedelmi összekapcsoltság

A 3. táblázatban szereplő összekapcsoltsági mutató megmutatja a szubrégiók 
közötti partnerség mértékét, kiemelve a fejlettségbeli különbségeket. Ezt a 
lakosság és az integráción belüli export arányának az összevetésével éri el.

http://data.worldbank.org/
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3. táblázat
Exportrészesedés a lakosság arányában

A belső export 
százalékos 

részesedése az 
összesből

A lakosság 
százalékos 

részesedése az 
összesből

Összekapcsoltsági 
hányados

Szingapúr 36,69   0,9 42,99
„Kistigrisek”* 53,40 72,4   0,74
Vietnam   5,91 14,5   0,41
MKLB**   3,00 12,2   0,25

Megjegyzés: Saját számítás a UN Comtrade és a Világbank 2015-ös adatbázisa alapján(2015).
* „Kistigrisek”: Malajzia, Thaiföld, Indonézia, Fülöp-szigetek.
** MKLB: Mianmar, Kambodzsa, Laosz és Brunei.

Jól tetten érhető Szingapúr és a „kistigrisek” kiemelt szerepe a belső exporton 
belül, melyből a csatlakozott országok összesen 9 százalékot tudhatnak magu-
kénak. Erős aszimmetria jellemzi a legnagyobb és a legkisebb exportrészesedésű 
csoportokat a lakosság tekintetében. A legkirívóbb Szingapúr domináns kereske-
delmi pozíciója, hiszen az ország bonyolítja le az integráció belső exportjának közel 
kétötödét. A később csatlakozott országok összekapcsoltsága egyelőre elenyésző, 
a centrumországoktól való függőségük egyoldalú.

A régiók összekapcsoltsági hálózata éppúgy szerteágazó, mint az egymáshoz 
viszonyított elhelyezkedésük. Az MKLB-országok elsősorban a magországokon és 
Vietnamon keresztül kapcsolódnak be a belső kereskedelembe, egymással – néhány 
földrajzi fekvésből adódó kivételtől eltekintve – gyenge a kereskedelmi kapcsolatuk.

A függőségek árnyalásához célszerű megkülönböztetni az integráción belüli 
stratégiai partnereket, amelyeknek egymás exportjában vagy importjában minimum 
10 százalékos részesedésük van. Szingapúrnak csak Malajzia vált marginális stra-
tégiai partnerévé, amely az exportpiacának 10,9 százalékát teszi ki. Viszont széles 
körű kereskedelmi kapcsolatai vannak Ausztráliával, Japánnal, Dél-Koreával, Né-
metországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal; ráadásul az utóbbi kettővel ez 
stratégiai erősségű. Elsősorban ez a földrajzilag is diverzifikált felvevőpiac az, ami 
ellenállóbbá és függetlenebbé teszi az országot a többi ASEAN-tagállamnál. Tőle 
azonban aszimmetrikus függésben áll Indonézia, Malajzia és a Fülöp-szigetek. Az 
MKLB-államok pedig merőben egyoldalúan függenek a velük szomszédos valamely 
alapító országtól, jellemzően import oldalon. (Például: Kambodzsa importjának 14,6 
százaléka származik Vietnamból.) Az egész régiónak fontos partnere továbbá Kína, 
Japán és az Egyesült Államok.

http://data.worldbank.org/
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A tőkeáramlások megoszlása

A tőke megfelelő áramlása a tagországok közötti erőforrás-allokáció sarok-
köve; ennek mértéke a partnerországokból érkezett, illetve oda kihelyezett 
éves működőtőke-áramlásnak a teljes belső, illetve összesített működőtőke-

áramláshoz viszonyított értéke.

4. táblázat
A belső és külső működőtőke-áramlások dinamikája

Ország

Belső működőtőke-áramlás Külső működőtőke beáramlása

millió 
USD

belső FDI áramlás 
százalékában

millió 
USD

összes (ASEAN-nal 
együtt) beérkező tőke 

százalékában
2015 2010 2015 2015 2010 2015

Szingapúr 3.416 35,05 15,37 44.371 31,39 36,73
Malajzia 2.719   3,20 12,23   6.068   6,32   5,02
Indonézia 9.498 36,20 42,72   5.699   6,16   4,72
Thaiföld 1.413 13,62   6,36   5.719   8,43   4,73
Fülöp-sz.      66   0,25   0,30   4.302   0,05   3,56
Vietnam 2.153   7,98   9,70   6.662   4,84   5,52
Mianmar 2.230   0,15 10,03      567   1,64   0,47
Laosz    221   0,83   1,00      829   0,07   0,69
Brunei      86   0,05   0,04        37   0,50   0,03
Kambodzsa    425   2,10   1,90   1.067   0,29   0,88

Megjegyzés: Saját számítás az UNCTADstat, az ADB, a Világbank és az ASEANstats adatbázi-
sa alapján. Az adatforrások szűkössége és elévültsége miatt a beáramló FDI esetében csak 
Ausztráliát, Hongkongot, Japánt, Kanadát, Kínát, Dél-Koreát, az EU-t és az USA-t (a régió első 
számú beruházóit) vizsgáltam. Ez a 2015-ös adatok esetében 19 százalékos pontatlanságot 
foglal magában a teljes FDI-állományhoz viszonyítva.

A tőkeáramlások a fenti adatok értelmében azt mutatják, hogy milyen befek-
tetési klímát teremtettek a tagországok egymás szemében, milyen növekedési 
kilátások vannak (befolyásolja: az ország mérete, földrajzi fekvése, vásárlóereje), de 
éppígy szerepet kapnak a kulturális és a történelmi tényezők is. Az eredmények 
értelmezéséhez hozzátartozik az integráción belüli tőkeáramlások nemzeti szintű 
szabályozása (Malajzia például gyakorta vezetett be ideiglenes tőkekorlátozásokat). 
A belső tőkeáramlás tekintetében 2015-ben (az abban az évben életbe lépett tőkeli-
beralizációs megállapodás – az ASEAN Investment Area létrejötte – következtében) 
az öt évvel korábbi állapothoz képest egy sokkal mélyebb, függőségében sokkal 
kevésbé aszimmetrikus integráció tárul a szemünk elé. Az integrációs folyamatok 
javára írható az is, hogy a belső tőkeáramlások úgy javultak a „kistigrisek” és az 
MKLB-országok javára, hogy az integráción kívüli befektetők abban csak mérsé-
kelten vettek részt. Más szóval: javult az országok integráción belüli tőkeáramlása.

https://data.aseanstats.org/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1988/
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Ezzel párhuzamosan szorult hátra – relatív értelemben – a szervezeten be-
lül Szingapúr a többi országcsoport javára. Ennek oka rendkívül szerteágazó, de 
döntően az ASEAN-on belüli szabadkereskedelmi egyezmény életbelépésével ma-
gyarázható. A csatlakozott országok között kiemelten kezelendő Vietnam, amely 
2006-hoz viszonyítva 2015-re megötszörözte az országba áramló FDI mértékét. Ez 
a befektetőbarát környezet kiépítése mellett szintén a kereskedelmi kapcsolatokra 
vezethető vissza. Jól példázza ezt, hogy az EU és az ASEAN közötti bilaterális ke-
reskedelmi tárgyalások Szingapúr után Vietnammal a leginkább előrehaladottak. 
Szingapúr tőkevonzó erejét ugyanakkor méltán szemlélteti az integrációba áramló 
teljes működő tőke állományon belüli részesedése, amely meghaladja a többi ország 
együttes tőkevonzását. Az MKLB-országokkal szemben a „kistigrisek”, Szingapúr 
és Vietnam részesedése megközelítőleg 97 százalékos.

A működőtőke-import és -export viszonya

A nettó tőkeáramlás jól példázza egy gazdaság relatív integrációjának a fokát. 
A tagországokkal való összehasonlítása pedig kiemeli a fejlettségbeli eltéré-
seket, és megmutatja az országok magukhoz mért teljesítményét. Egy fejlett 

ország általában fokozatosan nettó hitelezővé válik. Az integráltság értékelésénél a 
tőkeexportnak a tőkeimportban kifejezett százaléka szerint fogok rangsort felállítani.

E tekintetben 2005-ig visszamenőleg lelhetőek fel az adatok, bár teljesebb lenne 
az elemzés, ha az integráció létrejöttétől követhetnénk figyelemmel a változásokat. 
A tagállamok nagyon heterogén képet festenek a tőkeexport és -import viszonyá-
ban. Míg a legfejlettebb ország esetében minduntalan csökken a kiáramló tőke 
aránya, addig ez a trend megfordult Malajziában, Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken, 
de csak az utóbbiban érte el az egyensúlyi pontot. Laosz és Kambodzsa tőkevonzá-
sa mellett a tőkekihelyezésük egészen eltörpül, annak mindössze 0,1 és 2 százaléka 
között mozog. Ez az erős aszimmetria jól mutatja az országok alulfejlettségét.

Ugyanakkor hiba lenne figyelmen kívül hagyni, hogy a tagországok gazdasági 
modelljében éppen az exportirányultság a közös pont, amely pedig a külföldi mű-
ködő tőkére épülő beruházásokon alapszik. A tőkekivitelen alapuló integrációs fok 
megítélése tehát nem bír akkora magyarázó erővel, mint pl. a belső kereskedelem-
ben való részvétel.

Szerkezeti konvergencia

Az ASEAN-tagállamok gazdasági szerkezete a fejlődő államok jellegzetessé-
geit hordozza, bár a fejlett struktúra irányába mutató trendszerű változások 
vannak folyamatban. A mezőgazdaság drámai gyorsasággal szorul vissza, 

elsősorban éppen a fejletlenebb államokban, de az integrációs átlaga még mindig 
14 százalék körül mozog. A szolgáltatások térnyerése folyamatos, azonban lassabb 
a vártnál, ami a robosztus ipari teljesítménnyel magyarázható. (Az ipar a GDP meg-
közelítőleg 36 százalékát teszi ki immár két évtizede.)

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015
http://data.worldbank.org/
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A belső kereskedelem áruszerkezete jól tükrözi az integrációs folyamatot. A szol-
gáltatások viszonylag alacsony értéke (49 százalék) erősebb korrelációt eredményez 
a gazdasági és az exportszerkezet között. A mezőgazdaság részesedése mutatja 
a legnagyobb eltéréseket – ehhez hozzátartozik azonban, hogy Mianmar és Laosz 
esetében nem elérhetőek az adatok, bár a gyenge termelékenység következtében 
feltehetően alacsony szintű a részesedésük. Indonézia, Thaiföld és Vietnam a föld-
rajzi fekvésével, méretével és fejlettségével arányosan felülteljesíti az átlagot, míg a 
kisebb, szétdarabolt területű államok az átlag alá szorulnak.

Szembeötlő továbbá a fejletlenebb országoknak az átlagtól való elmaradása 
azokban az árucsoportokban (gépgyártás, vegyipar), amelyek magasabb hozzá-
adott értéket képviselnek. A gép- és alkatrészgyártásból való részesedés jól korrelál 
a külföldi forrásból eredő FDI-beáramlások célországaival (a „kistigrisekkel”, Szin-
gapúrral és a gyorsan erősödő Vietnammal).

Kambodzsa látszólagos kívülállása (és így a végső integrációs mutató torzu-
lása) annak az eredménye, hogy fő exportcikkét, a kötött ruházati terméket a UN 
Comtrade adatbázisa nem sorolja be a SITC (sztenderd nemzetközi kereskedelmi 
árubesorolás) kategóriák közé, azonban mindenképp alacsony hozzáadott értékű 
árunak tekinthető.

5. táblázat
Az ASEAN belső exportjának összetétele országonként, 2014

Élelmiszer, 
ital és 

dohány

Nyers-
anyagok

Energia-
hordozók

Vegyipari és 
feldolgozott 

termékek

Gépek és 
szállító-

eszközök
Egyebek

ASEAN-10 7,31% 3,04% 26,33% 15,74% 29,83% 17,74%
Szingapúr 3,63% 0,69% 30,14% 16,88% 37,30% 11,36%
„Kistigrisek”* 8,45% 4,42% 21,19% 18,59% 40,69%   6,66%
Malajzia 6,54% 4,15% 26,00% 18,77% 35,12%   9,42%
Indonézia 8,95% 7,69% 34,29% 23,08% 20,61%   5,38%
Thaiföld 11,30% 3,29% 13,45% 26,09% 39,36%   6,51%
Fülöp-szigetek 7,01% 2,53% 11,04%   6,41% 67,69%   5,31%
Vietnam 16,15% 2,77% 16,77% 28,10% 32,32%   3,88%
Mianmar - - - - - -
Laosz - - - - - -
Brunei 1,75% 0,55% 78,97%   6,13%   5,06%   7,52%
Kambodzsa 3,16% 2,62% 0 %   0,48%   1,21% 92,53%

Megjegyzés: Saját számítások az UN Comtrade adatbázisa (2014) alapján.
* „Kistigrisek”: Malajzia, Thaiföld, Indonézia, Fülöp-szigetek.

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/khm/#Exports
https://comtrade.un.org/data
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ÖsszefoglAlás

A tanulmányban ismertetett hat mutató alapján Szingapúr és a többi tagállam 
teljesítményét véleményem szerint öt osztályba lehet sorolni. A legmagasabb 
osztályzat (5) mutatja az integráció legerősebb fokát, míg a legalacsonyabb 

(1) annak teljes hiányát jelzi.
Kiemelkedően integrált ország: 5–4,50.
Erősen integrált ország: 4,49–3,50.
Közepesen integrált ország: 3,49–2,50.
Kevéssé integrált ország: 2,49–1,01.
Nem integrált ország: 1–0.

A tagországokat ezt követően az összesített értékek alapján további három 
csoportba osztom be, melyekből kimarad a legmagasabb integrációs kategória a 
heterogén szerkezet miatt. Az eredménynél azonban meg kell jegyezni, hogy adat-
hiány miatt Mianmar és Laosz besorolása megkérdőjelezhető marad.

Erősen integrált: Szingapúr, Malajzia és Thaiföld.
Közepesen integrált: a Fülöp-szigetek, Laosz, Mianmar, Brunei, Vietnam és Indonézia.
Kevéssé integrált: Kambodzsa.

1. A KOF-indexben elfoglalt hely: 1–20. hely = 5; 21–50. hely = 4; 51–90. hely = 3; 
91–130. hely = 2; 130. helytől hátrébb = 1.

2. A kereskedelmi integráció mélysége (belső export viszonyulása a GDP-hez): 
0–10% = 1; 11–17% = 2; 18–24% = 3; 25–31% = 4; 32–100% = 5.

3. A regionális kereskedelem összekapcsoltsága (a teljes kivitelből a többi tag-
államot célzó export aránya): 0–10% = 1; 11–20% = 2; 21–30% = 3; 31–45% = 4; 
46–100% = 5.

4. A tőkeáramlások megoszlása: A belső működőtőke-áramlás (2015) egyen-
lő megoszlásától való abszolút értékű eltérés a számítás alapja. A szórás 
(12,11) az eltérés közepes értéke. A nagy eltérés alacsonyabb pontszámot 
vált ki.

5. A tőkeimport és a tőkeexport viszonya (a tőkeexportnak a tőkeimportban kife-
jezett százaléka 2015-ben): 0–10% = 1; 11–30% = 2; 31–50% = 3; 51–80% = 4; 
81% felett = 5.

6. Szerkezeti konvergencia: A „kistigrisek” szerkezetéhez viszonyított szórást 
veszem közepes értéknek, majd az eredményeket árucsoportok szerint át-
lagolom.
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6. táblázat
Az ASEAN-tagállamok reálintegrációs teljesítménytáblája

1. 
KOF

2. A keres-
kedelem 

elmélyültsége

3. Össze-
kapcsoltság

4. Tőke-
megoszlás

5. Tőke-
export/ 
-import

6. Szerkezeti 
konvergencia Átlag

Szingapúr 5 5 4 4 4 4 4,3
Malajzia 4 3 3 5 5 5 4,2
Indonézia 3 1 3 1 3 4 2,5
Thaiföld 4 2 3 4 4 4 3,5
Fülöp-
szigetek 3 1 2 3 5 4 3,0

Vietnam 3 1 2 5 1 4 2,7
Mianmar 1 1 4 5 - - 2,8
Laosz 1 3 5 4 1 - 2,8
Brunei 3 1 2 3 5 2 2,7
Kambodzsa 2 1 1 4 1 2 1,8

Az értékek meglehetősen heterogén képet mutatnak a kistigrisek között is. Legin-
kább Malajzia és Thaiföld emelkedik ki közülük az integráció gravitációs pontjaiként. 
Ezek az országok rövid időtávon mérve is progressziót tudtak mutatni, főként a 
szerkezeti konvergencia és a globalizációs besorolás terén. A belső export viszony-
lag alacsony aránya vélhetően növekedésnek fog indulni az elkövetkező években, és 
ez kiemelten érvényes a technológiailag fejlettebb országokra. A Fülöp-szigeteken 
– földrajzi adottságaiból adódóan is – nagyobb hangsúlyt kapnak a tágabb értelmű 
regionális kapcsolatok, míg Indonézia a tetemes belső fogyasztása miatt nincs az 
élenjárók között. Vietnam szintén nagy léptekkel halad előre a globalizációs ranglis-
tán, azonban a tőkekihelyezése még kezdetleges. Ez igaz az MKLB-országokra is, 
amelyek integrációs értékeit ez mellett a fejletlen exportszerkezet is lehúzza.

Konklúzióként kiemelhető, hogy a mutatók többsége esetén Szingapúr be-
sorolása valamely speciális jellemzőjének a következménye; a KOF-index és a 
kereskedelmi nyitottság szempontjából például messze túlmutat a többi államon, 
de ezt a fenti ötös besorolás eltompítja. Szembeötlő ugyanakkor, hogy az országba 
áramló tőkének a java (49 százaléka) a pénzügyi és biztosítási szektorba áramlik 
(az integráció e szektorán belül az éves tőkevonzás 78 százaléka jut Szingapúrra), 
míg pusztán 13 százaléka kerül az integrációs profilra jellemző feldolgozóiparba. Az 
ország egy regionális pénzügyi központ (hub), széles körű tőkevonzó tulajdonsá-
gokkal bír – úgy mint a korrupciómentesség, ASEAN-tagság, politikai stabilitás és 
kedvező adókörnyezet. Ez utóbbit mi sem példázza jobban, mint hogy a 2015-ben 
az országba érkezett működő tőke közel 30 százaléka olyan adóparadicsomokból 
származott, mint a Kajmán-szigetek, a Brit Virgin-szigetek vagy éppen Bermuda. Ez 
a kivételes állapot a tőkevonzás szempontjából eltorzítja az ország besorolását, és 
ezzel természetesen a csoportképzést is, ezért fenntartásokkal kezelendő.

http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/statistics/visualising_data/foreign-direct-investment2015.pdf
https://data.aseanstats.org/fdi_by_sector.php
http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/statistics/visualising_data/foreign-direct-investment2015.pdf
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Szingapúr integrációs mutatója kedvező, bár a kimagasló fejlettsége miatt jobb 
eredmény volt várható. Mindazonáltal a módszertan alkalmazása során – így az 
egyes mutatók értékelésében – érvényre juttattam az integráció egységének az 
igényét; ebből a megközelítésből viszont az integráción kívüli kapcsolatai miatt több 
dimenzióban is eltérést mutat az ország. Szingapúr számára rövid távon visszahú-
zó erőt képviselhet a többi tagország felé történő közeledés, de hosszabb távon egy 
sikeresebb (az EU-hoz valóban közelebb álló) országcsoport kialakítása várható.

A további kutAtásrA vonAtkozó jAvAslAtok

A modell hibái különösen olyan országok esetében szembeötlőek, mint Szin-
gapúr, Brunei vagy Laosz. További kutatásra érdemes terület a városállam 
tőkevonzó képessége, illetve annak a többi tagállamra gyakorolt hatása. Vizs-

gálandó továbbá az is, hogy a Szingapúrból kiáramló tőke mögött milyen mértékben 
lehet felfedezni külső forrásokat, amelyeket azért fektettek be a városállamban, 
hogy hozzáférjenek az integráció egységesülő piacához.

Érintőlegesen merült csak fel a modellben a pénzügyi integráció kérdése, kivált-
képp az ASEAN+3 partnerségre vonatkozóan. Dél-Korea, Japán és Kína szerepe 
kulcsfontosságú a térség gazdasági életében, és ez szükségessé teszi az országok 
szerves bevonását az ASEAN-t érintő legtöbb kutatásba. Szintén teljesebb képet 
alkothatunk az integráció dinamikájáról, mihelyst hosszabb idősorokat is be lehet 
építeni az integrációs teljesítmény mérlegébe.




