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A britek szűk többsége a 2016. jú-
nius 23-án rendezett népszavazá-
son az Egyesült Királyságnak az 

Európai Unióból történő kilépése mellett 
tette le a voksát – bár a kilépés módja az-
óta sem tisztázott. A népszavazás ered-
ményébe David Cameron miniszterelnök 
is belebukott. Az őt váltó Theresa May a 
2017. január 17-i beszédében felvázolta az 

Egyesült Királyságnak az EU-elhagyás-
sal kapcsolatos tárgyalások során képvi-
selendő álláspontját. Ebben megerősítet-
te, hogy hazája a jövőben nem kíván az 
EU egységes piacának a tagja maradni. 
Ezt követően – a tárgyalási pozícióját 
megerősítendő – előrehozott választáso-
kat írt ki 2017. június 8-ára. Célja az volt, 
hogy a szavazópolgároktól támogatást 
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Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépése egyre elkerülhetetlenebbnek tű-
nik. A tanulmány a lehetséges kimeneteket és azok hatását elemzi, és a fókuszban a brexitnek 
a magyar gazdaságra gyakorolt hatása áll, öt szempont alapján: az uniós támogatások alaku-
lása, munkaerő-áramlás, kereskedelem, tőkeáramlás, a tudományos együttműködés finanszí-
rozása. A gazdasági elemzés hátterét a politikai folyamatok ismertetése biztosítja, amelynek 
során az egyes kimenetek megvalósulási esélyét mérlegeljük. A tanulmány legfőbb követ-
keztetése, hogy a 2017-es politikai folyamatok a soft brexit felé vezetnek. Mindez pedig azt 
eredményezi, hogy korlátozottan ugyan, de a brit munkaerőpiac nyitott marad az uniós állam-
polgárok előtt, illetve az Egyesült Királyság nem fog többé az EU költségvetésébe befizetni, 
de a norvég vagy a svájci alaphoz hasonló támogatási rendszert fog létrehozni. Az előrejelzés 
alapján elmondható, hogy továbbra is a szabadkereskedelem érvényesül majd az EU és a brit 
gazdaság között, de azt korlátozni fogja az importeljárás.

The exit of the United Kingdom became more unavoidable. The paper analyses the possible 
outcomes and their impact. The focus is on the Brexit effect on the Hungarian economy by 
five aspects: EU funding, labor movement, trade, capital movement, and funding of scientific 
cooperation. The economic analysis is backed by the survey of political processes, which 
consider the likelihood of each outcome. The main conclusion of the paper is that the political 
processes in 2017, lead to a soft Brexit. All these result in a limited, but still an open British labor 
market and no more UK contribution to EU funds, but instead development funding similar 
to the Norwegian or the Swiss way. According to the projection, free trade will be sustained 
between the EU and the UK, but the import procedure will be a slight non-tariff barrier.

* * * 
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kapjon a kemény feltételekkel való kilé-
pés (hard brexit) álláspontjának a képvi-
seléséhez.

A választáson azonban a Konzerva-
tív és Unionista Párt (Conservative and 
Unionist Party; röviden: Konzervatív 
Párt, illetve Tory Párt) elbukta az addigi 
abszolút többségét.

A szavazás kimenetele egy dolgot bi-
zonyossá tett: Theresa May kemény 
kilépési tárgyalásokat ígérő politiká-
ját elutasították a választók. Az ösz-
szes többi párt, amely bejutott a par-
lamentbe, a puha brexit, azaz az EU-
val továbbra is többé-kevésbé szoros 
gazdasági együttműködés mellett 
foglalt állást. A választás eredménye 
– azaz a meggyengült tory frakció, 
sőt a brexitet kezdeményező UKIP 
(Egyesült Királyság Függetlenségi 
Pártja) [UK Independence Party] 
parlamentből való kiesése – értel-
mezhető tehát a „hard” brexit eluta-
sításaként is. A koalíció szükségessé-
ge miatt valószínűleg felpuhul a brit 
álláspont.1

2017 júniusában a Konzervatív Párt és 
az északír Demokratikus Unionista Párt 
(Democratic Unionist Party, DUP) meg-
egyezett arról, hogy az utóbbi kívülről 
támogatja a kormányt. Eközben az EU 
főtárgyalójával megegyezés született a 
brexit-tárgyalások dátumairól, a lebo-
nyolításuk részleteiről és prioritásairól. 
Ezzel együtt a lehetőségek közt ott van, 
hogy Theresa May lemond, sőt akár az is, 
hogy új választást írnak ki őszre. A brit 
gazdaság ugyanis a gyengülő fonton és 
a pénzügyi szektorbeli cégek meginduló 
elvándorlásán keresztül már 2017 nyarán 

megérezte a brexit hatását. A bizonyta-
lanság tehát továbbra sem szűnt meg a 
tárgyalások körülményeit és kimenetelét 
illetően, ami „feléli az Egyesült Király-
ság felkészülési és tárgyalási idejét, hi-
szen 2017 márciusától, az elszakadási ké-
relem hivatalos benyújtásától kezdve két 
éve van letárgyalni a kilépés feltételeit”.2

A tanulmányban a brexit lehetséges 
forgatókönyveit vizsgáljuk, valamint 
azoknak a magyar gazdaságra várható 
hatását. Az egyes forgatókönyvek bekö-
vetkezési valószínűségének az elemzé-
sét politológiai megközelítésből vezet-
jük le. A várható gazdasági hatásokra 
idősorelemzéssel és regressziós számí-
tással következtetünk. Kutatási kérdé-
sünk, hogy hogyan hat a brexit a magyar 
gazdaságra. Öt fő terület került a fókusz-
ba: az uniós támogatások, a munkaerő-
áramlás, a magyar export, a tőkeáramlás 
és végül a tudományos együttműködés 
finanszírozása.

Forgatókönyvek

Gazdasági szempontból öt olyan fő te-
rületet azonosítunk, amelyen keresztül 
a brexit kihathat a magyar gazdaságra: a 
külkereskedelem, az uniós támogatások, 
a munkavállalók nemzetközi áramlása, a 
tőkeáramlás és a tudományos együttmű-
ködés. E területeket vizsgáljuk a külön-
böző forgatókönyvek alapján. A brexit 
kimeneteleit illetően a döntéshozók és 
az elemzők nyilatkozataiból alapvetően 
négy forgatókönyv körvonalazódik.

A hard brexit a közös piacból és a 
vámunióból való kilépést jelentené. Ezt 
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képviseli Theresa May miniszterelnök, 
aki gazdaságilag két fő területre koncent-
rál. Egyrészt kivonná az Egyesült Király-
ságot az EU fejlesztési finanszírozásából. 
Ez a 2015-ös bizottsági beszámoló adatai 
alapján évente 18,2 milliárd euró bevétel-
kiesést eredményezne az EU költségveté-
sének; igaz, ezzel együtt megszabadulna 
a briteknek juttatott 7,5 milliárd euró ki-
fizetéstől is.3 Nettósítva tehát az EU költ-
ségvetésének a volumene 9 százalékkal 
csökkenne – úgy, hogy kilép a harmadik 
legnagyobb befizető, de maradnak a net-
tó kedvezményezett tagországok.

A másik sarkalatos terület az uniós ál-
lampolgárok szabad munkavállalásának 
a korlátozása. A nyilatkozatok alapján 
biztos maradásra csak az számíthat, aki 
legalább öt éve az Egyesült Királyság-
ban él. Kérdés azonban, hogy ezt mi-
lyen dátumtól kell számítani: a brexit-
tárgyalások bejelentésének évétől (2017) 
vagy a tárgyalások lezárásától (2019+).

A kereskedelem és a tőkeáramlás ese-
tében nem várunk elzárkózást e forgató-
könyv esetén sem, hanem olyan szabad-
kereskedelmi és beruházásvédelmi meg-
állapodás fogja azokat szabályozni, mint 
amilyet az EU Kanadával, Dél-Koreával 
vagy Japánnal kötött. Ugyanakkor, mivel 
a brit termékek importárukká válnának 
az Európai Unióban, az eljárási szabá-
lyok nem vám jellegű akadályként térné-
nek vissza, és rontanák a kereskedelmet.

A soft brexit azt jelenti, hogy az Egye-
sült Királyság kilép ugyan az EU-ból, de 
az együttműködést gyakorlatilag az Eu-
rópai Gazdasági Térség tagjaként vagy 
egy ahhoz hasonló feltételeket tartalmazó 

szerződés révén folytatja tovább. A soft 
brexitet támogató politikai erők meg-
nyilvánulásából az körvonalazódik, hogy 
alapvetően nem kívánnak leválni a kö-
zös piacról, de szabályozási kérdésekben 
vissza akarják venni a nemzeti szuvere-
nitást. Ez praktikusan azt jelenti, hogy 
például a mindenkori brit igényeknek 
megfelelően ellenőriznék és limitálnák 
az EU 27 tagállamából érkező munkavál-
lalók bevándorlását.

Lehetséges forgatókönyv az is, hogy 
a tárgyalásokat nem tudják határidőre 
(2019. március vége) lezárni, ami esetleg 
olyan átmeneti állapotot szül, ami akár 
több évig is elhúzódhat. Ez esetben há-
rom kimenet lehetséges. Megegyezhet-
nek abban a felek, hogy az átmeneti időre 
tovább él a brit tagság, de ez 28 állam 
egyetértését igényelné, ami valószínűt-
len. Alkothatnak egy, az átmeneti időre 
szóló szerződést. Ha az előbbi opciók 
egyike sem valósul meg, akkor a legrosz-
szabb esetben a WTO-egyezmény lép 
automatikusan életbe. Ez viszont már az 
áru- és szolgáltatáskereskedelmet is hát-
rányosan érintené, mert a megtévesztő 
módon „legnagyobb kedvezmény” elvé-
nek nevezett vámmeghatározás a jelenle-
gi egységes piaci állapothoz képest vám-
emelést és kereskedelemkorlátozást je-
lentene. A WTO-egyezmény megvalósu-
lása a hard brexitnél is keményebb korlá-
tokat vezetne be, hiszen a tőkeáramlásról 
legfeljebb a GATT/TRIMS-egyezmény 
általános elvei adnának iránymutatást, a 
munkaerő-áramlásról pedig semmi sem 
rendelkezne.
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A negyedik forgatókönyv a visszalé-
pés, azaz hogy az Egyesült Királyság 
visszavonná a kilépési szándékát. Ez sem 
lenne azonban egyszerű, sem jogilag, 
sem gazdaságilag, és még csak nem is az 
eredeti állapot állna helyre.

Visszafordítható-e a brexit?

A brit előrehozott választások csalódás-
keltő eredménye, azaz a konzervatívok 
által a parlamenti többségük elvesz-
tése után sokakban felmerült a brexit-
tárgyalások esetleges visszavonásának a 
lehetősége. Bár az 50. cikkely és a kilé-
pési folyamat visszavonása jogilag elkép-
zelhető, az alábbiakban bemutatjuk, hogy 
politikailag miért valószínűtlen, hogy az 
Egyesült Királyság visszavonja a kilépési 
szándékát.

Megvizsgálva az európai uniós jogot, 
illetve magát a kilépéshez szükséges 50. 
cikkelyt, azt láthatjuk, hogy a tárgyalások 
esetleges visszavonásának a lehetősége 
nem megfelelően szabályozott.4 A kilépés-
ről rendelkező 50. cikkely meglehetősen 
rövid, mindössze öt bekezdésből áll, és 
csak magát a brexit folyamatát írja elő, 
azt is meglehetősen nagyvonalúan. Nem 
rendelkezik azonban arról, hogy mi tör-
ténhet abban az esetben, ha egy tagállam 
a tárgyalások során meggondolná magát, 
és visszalépne.5 Mivel az EU történelmé-
ben először kerül sor ilyen lépésre, a brit 
példa mindenképpen precedensértékű le-
het a jövőben.

Az Európai Unió részéről jól láthatóan 
az a konszenzus alakult ki, hogy a ki-
lépési tárgyalást bármikor vissza lehet 

fordítani, ha a brit kormány úgy dönt. Az 
50. cikkely megalkotója, a skót szárma-
zású Lord Kerr of Kinlochard többször is 
úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi EU-jog 
értelmében a kilépési folyamat visszafor-
dítható.6 A fő uniós intézmények vezetői 
– így Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság vezetője, Donald Tusk, az Eu-
rópai Tanács, illetve Antonio Tajani, az 
Európai Parlament elnöke – szintén több 
esetben úgy nyilatkoztak, hogy az Egye-
sült Királyság bármikor meggondolhatja 
magát a tárgyalások során.7

Nehezítő körülmény lehet ugyanak-
kor, hogy a britek visszalépését valószí-
nűsíthetően az uniós tagországok veze-
tőiből álló Európai Tanácsnak is el kell 
majd fogadnia.8 Erősen kérdéses, hogy 
ehhez az összes tagállam beleegyezésé-
re is szükség lesz-e, vagy elég-e a már 
általánosan elfogadott ún. „minősített 
többség” különleges esetének az alkal-
mazása (vagyis a tagállamok 72 százalé-
kának a szavazata, ha az adott országok 
az EU teljes lakosságának legalább a 65 
százalékát teszik ki). A főbb tagállamok 
vezetőinek a nyilatkozataiból az látható, 
hogy elviekben ők is nyitottak lennének 
egy esetleges brit visszalépésre. A leg-
utóbbi EU-csúcson például az új francia 
elnök, Emmanuel Macron és Wolfgang 
Schäuble német pénzügyminiszter is úgy 
nyilatkozott, hogy az Európai Unió ajta-
ja továbbra is nyitva áll a britek előtt, ha 
meggondolják magukat.9

Azt láthatjuk tehát, hogy jogilag adot-
tak lennének a feltételek a kilépési tár-
gyalások felfüggesztéséhez és az Egye-
sült Királyság további zavartalan európai 
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uniós tagságához. Ennek ellenére politi-
kailag szinte elképzelhetetlen a kilépési 
folyamat visszafordítása. Az Európai 
Unió tisztségviselői ugyanis több esetben 
is egyértelművé tették, hogy a brexitről 
kiírt népszavazás előtt David Cameron 
által megszerzett brit kedvezmények ér-
vényüket vesztették a kilépési folyamat 
megkezdésével.10 Egyetlen brit kormány-
zat sem vállalná be azt az arculat- és 
presztízsvesztést, hogy végül egy olyan 
egyezséget kössön az EU-val, amely rosz-
szabb a népszavazás előtti megoldásnál.

A kilépési tárgyalások felfüggesztése 
már csak azért sem valószínű, mert azt 
a brit lakosság többsége sem támogatná. 
Annak ellenére ugyanis, hogy a nemzet-
közi sajtóban sokat beszéltek arról, hogy 
a britek meggondolták magukat a brexit 
kapcsán, az előrehozott választás ered-
ményei azt mutatják, hogy a többségük 
továbbra is az ország kilépése mellett 
van. Theresa May a hard brexit prog-
ramjával mintegy 5,5 százalékkal több 
szavazatot kapott, mint David Cameron 
a 2015-ös választáskor.11 A brit választási 
rendszer sajátosságai következtében ezek 
a pluszszavazatok nem konvertálódtak át 
parlamenti mandátummá, de jól mutatják 
azt, hogy a lakosság egy jelentős része 
még a hard brexitet sem ellenezné. A má-
sodik legerősebb parlamenti formáció, a 
brit Munkáspárt (Labour Party) szintén 
a brexitet, sőt a közös piacból való kilé-
pést is elfogadó programmal kampányolt. 
Tehát a brit választók körülbelül 82 szá-
zaléka olyan pártokra szavazott, amelyek 
támogatják a kilépést.

Azok a pártok viszont, amelyek nyíl-
tan egy második népszavazással, illetve 
a kilépési tárgyalások felfüggesztésével 
kampányoltak – mint például a Liberális 
Demokraták (Liberal Democrats), a Skót 
Nemzeti Párt (Scottish National Party) 
vagy a Zöld Párt (Green Party) –, jelen-
tős számú szavazatot veszítettek a két 
évvel ezelőtti eredményükhöz képest. 
A brit választók tehát nem éltek azzal a 
lehetőségükkel, hogy a brexit visszafor-
dítását támogató pártokra szavazzanak.

Érdemes megemlítenünk, hogy a tá-
mogatására utaló nyilatkozatok ellenére a 
kilépési folyamat visszafordítása az Euró-
pai Uniónak sem feltétlenül áll érdekében. 
Az Egyesült Királyság hagyományosan 
több területen is a szorosabb integráció 
egyik legfőbb akadálya volt, ezért a távo-
zása utat nyithat a mélyebb integrációnak. 
Az Unió ráadásul nem garantálhatja a ko-
rábbi brit kedvezményeket, és újakat sem 
nyújthat a kilépés elkerüléséért cserébe, 
hiszen ezzel azt üzenné a többi tagállam-
nak, hogy az EU elhagyásával való fenye-
getőzéssel engedményeket lehet szerezni 
a szervezeten belül.

A brit kormányzatnak a választások óta 
megtett lépéseiből sem következtethe-
tünk arra, hogy jelentős változás történt 
volna a kilépéssel kapcsolatos elképze-
léseiben. A királynő beszédében elhang-
zott törvényalkotási programban például 
megjelent egy új vám- és kereskedelmi 
törvény ígérete, amely szabályozná az 
ország és az EU jövőbeni kereskedelmi 
kapcsolatait, továbbá egy olyan rendele-
tet is említett, amely az EU-ból érkező 
bevándorlást szabályozná.12
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Valószínű kimenet

Egy véleménycikk,13 amely a Financial 
Timesban jelent meg,

sötét képet festett a brexit-tárgyalások 
kimenetének kapcsán: a tárgyalási 
idő elvesztegetése miatt jelentős mér-
tékben megnőtt annak az esélye, hogy 
egyáltalán nem születik megegyezés 
a megadott kétéves intervallumon be-
lül. Ez pedig még rosszabb helyzetbe 
hozná az Egyesült Királyságot az eu-
rópai partnereivel szemben. [Martin] 
Wolf szerint az egyetlen járható út, 
ha a tárgyalások során elfogadják az 
EU feltételeit, és a közös piac vagy az 
Európai Gazdasági Térség tagjai ma-
radnak.14

Annak ellenére, hogy a hard brexitet 
támogató Theresa May és pártja alakí-
tott kormányt a 2017. júniusi előrehozott 
választásokat követően, valószínűsíthető, 
hogy a konzervatívok meggyengülésé-
nek köszönhetően a kilépési tárgyalá-
sok során soft brexit megoldás születik. 
A brit miniszterelnöknek az északír 
unionistákkal kötött támogatási megál-
lapodás ellenére nagyon szűk, mindösz-
sze 13 fős többsége van a parlamentben. 
Ráadásul mind a Konzervatív Párt, mind 
a Munkáspárt erősen megosztott a brexit 
kapcsán, a parlamenti képviselők több-
sége pedig valószínűleg nem támogatja 
a hard brexitet. Ezt jól jelzi, hogy Anna 
Soubry konzervatív és Chuka Umunna 
munkáspárti képviselő vezetésével egy 
többpárti kezdeményezés jött létre a par-
lamentben ellene.15

Az északír unionisták az Írországgal 
közös határukon való ellenőrzés ismé-
telt bevezetésének a veszélye miatt nem 
támogatják az Európai Unióval való 
drasztikus szakítást. Ruth Davison, a 
Konzervatív Párt skót szárnyának a veze-
tője szintén úgy nyilatkozott, hogy nem 
támogatja a kormányzat hard brexittel 
kapcsolatos elképzeléseit.16 May tehát ah-
hoz, hogy a kulcsfontosságú szavazáso-
kon többséget szerezzen, kompromisszu-
mokra kényszerül majd. A kormányzat 
engedékenyebb politikáját jól jelezheti 
Damian Greennek a miniszterelnök-he-
lyettesi pozícióra történt kinevezése.17 
Az egyértelműen EU-párti és a brexit-
kampány során a bennmaradás mellett 
kampányoló Green kiválasztása gesztus 
lehet az unióban maradást támogató kon-
zervatív képviselők felé, és változásokat 
jelezhet a kormányzat politikájában. Ösz-
szességében véve a soft brexit tűnik a leg-
valószínűbb megoldásnak, amelyen belül 
két lehetséges változat vázolható fel: a 
„norvég modell” és a „svájci modell”.

A „norvég modell” alapján az Egye-
sült Királyság tagja maradna az Eu-
rópai Gazdasági Térségnek, és tiszte-
letben kellene tartania többek között 
a munkavállalók és a szolgáltatások 
szabad áramlására vonatkozó szabá-
lyokat. További kötelezettségként fel-
merülne, hogy hozzá kellene járulnia 
a gazdasági térség fejlesztési alapjá-
hoz. (Ennek keretein belül támogat-
ják az EU 15 legkevésbé fejlett tagál-
lamát.) Végezetül ebben az esetben az 
Egyesült Királyság nem rendelkezne 
szavazati joggal az EU döntéshozata-
li szerveiben, ami jelentős hátrány a 
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mostani állapothoz képest, hiszen a 
közösségi szabályozás jelentős részét 
továbbra is alkalmaznia kellene, mi-
közben a döntésekbe nem marad be-
leszólása.
A „svájci modell” a „norvég model-
lel” ellentétben rendkívül komplikált, 
így kisebb a valószínűsége, hogy az 
Egyesült Királyság ez alapján marad-
na kapcsolatban az Unióval. Ennek 
a modellnek a lényege, hogy az EU 
belső piacának számos fontos szek-
torához biztosít hozzáférést Svájc 
EFTA tagságán és egyéb szerződé-
seken keresztül (például az Egyesült 
Királyság szempontjából a pénzügyi 
szolgáltatások szektora lenne fontos), 
azonban itt is számos EU-s szabályt 
be kell tartani, és pénzügyi hozzájá-
rulást is fizetni kell. (Svájc például 
az Európai Kutatási Térség tagjaként 
jelentősen hozzájárul a gazdasági és 
szociális egyenlőtlenségek csökken-
tését célzó projektekhez.)18

A brexit hatása a brit gazdaságra

A brexit növekedési hatása attól függ, 
melyik forgatókönyv valósul meg. Az 
elemzők között konszenzus van arról, 
hogy ha a WTO-szerződés lépne életbe, 
gazdasági visszaesés következne be, amit 
tízéves távlatban 1,2 és 9,5 százalék kö-
zötti GDP-veszteségre becsülnek a külön-
böző elemzések. Ez olyan jelentős, hogy 
a brit gazdaság tartósan letérne az eddigi 
növekedési pályájáról.19 A szóban forgó 
tanulmányok egyike a szabadkereskedel-
mi megállapodás esetében is negatív jö-
vőt, 3,5 százalékos visszaesést jósol. Egy 
másik még a norvég modellhez hasonló 

helyzetben, tehát az Európai Gazdasági 
Térségben való tagság megtartása ese-
tén is GDP-veszteséget vetít előre. Nem 
véletlen, hogy az OECD brexit-adónak20 
nevezi azt a jövedelmi veszteséget, amely 
a brit háztartásokon fog lecsapódni.

A becsléseket tartalmazó modellek 
mellett azt is szem előtt kell tartani, hogy 
a brit külkereskedelemben már a 2000-es 
évek elején beindult egy dezintegrációs 
folyamat az EU vonatkozásában. Mint 
azt az 1. ábra szemlélteti, mind az export, 
mind az import tekintetében trendszerű-
en csökkent az Európai Unió súlya a brit 
külkereskedelemben, míg az EU-n kívüli 
gazdaságoké értelemszerűen emelkedett. 
Az Egyesült Királyság számára a Brit 
Nemzetközösséghez és az észak-atlan-
ti (angolszász) gazdaságokhoz fűződő 
kapcsolatrendszere mindig is alternatív 
lehetőséget jelentett, amely tompíthatja 
az említett kedvezőtlen növekedési előre-
jelzéseket.

A brit kilépés hatása 
a magyar gazdaságra

Az uniós támogatások tekintetében Ma-
gyarországnak azzal kell számolnia, hogy 
– amint az előzőekben láttuk – a legvaló-
színűbb szcenárió egyfajta nagyon szoros 
kereskedelmi és beruházási partnerség 
lehet, de továbbra sem elképzelhetetlen a 
svájci, illetve a norvég modell sem, ame-
lyek alapján a közös piachoz való hozzá-
férés érdekében az Egyesült Királyság 
hozzájárul az EU költségvetéséhez.
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1. ábra21

Kereskedelmi dezintegráció,
a brit export és import megoszlása az EU-28 és nem uniós országok között

Export

Import
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2015-ben a britek nettó befizetése az 
uniós költségvetésbe 10,7518 milliárd 
euró. Ez egy főre vetítve a 65.648.100 
fős népesség esetén évi 164 euró. Ehhez 
képest a Norvég Alap 2009–2014 között 
993 millió euróval gazdálkodott Norvé-
gia, Izland és Liechtenstein befizetése-
iből, a 2015 és 2021 közötti időszakra 
pedig 2,8 milliárd euróval számol. Ez a 
három ország az összlakosságukat figye-
lembe véve 2014 előtt évente fejenként 
30 euróval, azt követően pedig 72 eu-
róval járult hozzá a konvergenciarégiók 
fejlesztéséhez.22 Ezeket az értékeket az 
Egyesült Királyságra vetítve azt látjuk, 
hogy 30 euró/fővel számolva nem egé-
szen 2 milliárd euróval, 72 euró/fő esetén 
pedig 4,7 milliárd euróval kellene hozzá-
járulnia az uniós fejlesztési forrásokhoz, 
amennyiben a norvég modellhez hasonló 
megállapodást köt.

Magyarország 2014 óta a Norvég Alap 
hozzájárulásának 13 százalékát kapja. Ha 
arányosan úgy tekintjük, hogy a majdani 
brit alapnak is a 13 százaléka illeti, akkor 
úgy számolhatunk, hogy a jelenlegi brit 
nettó befizetés 13 százalékának elveszté-
se 1,4 milliárd euró bevételkiesést jelent 
évente, amivel szemben 260 vagy 611 mil-
lió eurós támogatás várható, így összes-
ségében éves 1,14 vagy 0,79 milliárd eu-
róval kevesebb pénz érkezhet az Európai 
Uniótól.

A Svájci Alap 2008 és 2012 kö-
zött 1 milliárd frankot fordított az EU 
konvergenciarégióira, ebből 130 milliót, 
tehát szintén 13 százalékot kapott Ma-
gyarország. Ez a támogatás Svájc lakos-
ságára vetítve 24 frank/év/főt jelent, azaz 

évente fejenként 22 eurót. Ha a brexit tár-
gyalása a svájcihoz hasonló alapot ered-
ményezne, akkor az Egyesült Királyság 
nem egészen 1,5 milliárd eurót fizetne 
évente az uniós régiók támogatására, 
amelyből 190 millió euró jutna hazánk-
nak, így a jelenleginél 1,21 milliárd euró-
val kevesebb bevételre számíthat.

E számok komoly kiesést vetítenek 
előre Magyarország és általában az EU 
konvergenciarégiói számára, de a soft 
brexitet tekintve a legesélyesebb kime-
netnek számítanak, s a közös piachoz 
való minél szélesebb körű hozzáférés 
érdekében nem elképzelhetetlen, hogy a 
britek hajlandóak engedményeket tenni, 
például a közös költségvetésbe történő 
befizetések terén.

A munkaerő-migráció esetében a 2016-
os kampány sarkalatos pontja volt a ke-
let-európai bevándorlók kiszorítása a brit 
munkaerőpiacról, de a gazdasági realitá-
sok ráébresztették a brit társadalmat arra, 
hogy az olcsó munkaerő nem nélkülöz-
hető teljes mértékben. Ezért várakozása-
ink szerint a munkaerő-migráció tekin-
tetében is a soft brexit fog megvalósulni.

A brexittel kapcsolatos népszavazás 
hatására az angol font jelentősen gyen-
gült, ami felvetheti azt a kérdést, hogy az 
abban megkeresett jövedelem továbbra 
is vonzó marad-e a bevándorolt mun-
kavállalók számára. A brit statisztikai 
hivatalnak (ONS) a bevándorolt munká-
sokra vonatkozó becslései alapján megfi-
gyelhető némi csökkenés a magyarokra 
vonatkozóan. Azonban ez 2016-ban nem 
egészen 1 százalék volt az előző évhez ké-
pest. A lengyelek például erőteljesebben 
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2. ábra23

A magyar és a lengyel munkaerő-migrációt érintő árfolyamhatás
Magyar munkavállalók

Bér = heti bér.
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reagáltak a brexitre: az ONS becslése sze-
rint 11,2 százalékkal csökkent az onnan 
érkező munkavállalók száma. (2. ábra)

Hasonló árfolyamsokk 2008-ban érte 
a Nagy-Britanniában élő külföldi mun-
kavállalókat, de akkor épp csak lassítani 
tudta a beáramlásukat.

A magyarországi brit tőke esetében 
a következő megállapításra jutottunk. 
A KSH 2014-es adatai szerint Magyar-
országon 794 olyan külföldi irányítású 
leányvállalat volt, amely az Egyesült 
Királysághoz kötődik. Az itteni brit cé-
gek sorsa összesen 50.381 foglalkoztatott 
állását érinti közvetlenül. E cégek 2014-
ben közel 102,5 milliárd forint bruttó tár-
gyi eszköz beruházást hajtottak végre, és 
a termelési értékük közel 1247,8 milliárd 
forint volt. A brit vállalatok a beruházás 
és a termelés tekintetében a külföldi el-
lenőrzésű magyarországi vállalati szek-
tor 2,5 százalékát adják.24 Esetükben 
nem várunk komoly visszaszorulást. Az 
EU-ból való kilépés legfeljebb annyiban 
érinti ezeket a vállalatokat, hogy nem 
lesz elegendő brit székhellyel rendelkez-
niük ahhoz, hogy az EU-ban fióktelepe-
ket tartsanak fenn.

Elvileg ellenkező irányú hatással is szá-
molhatunk: ugyanis mivel nem lesz elég 
a brit székhely, az EU közös piacán üzle-
telő brit cégeknek hátrányt jelent, ha Uni-
ón kívülivé válnak. Ezért vannak köztük 
olyanok, amelyek már most az EU27 má-
sik tagállamában keresnek telephelyet. 
A tőkeáramlás szempontjából ebben az 
esetben sem várunk jelentős érintettséget 
Magyarország szempontjából.

A tudományos együttműködés na-
gyon érzékeny a skálahatékonyságra, 
vagyis a koncentrált erőforrások jóval 
hatékonyabbak, mint a dezintegrált 
megoldás. A kutatási és innovációs 
projektek terén tehát egyik félnek sem 
érdeke a brexit. A kutatás és innováció 
fejlesztése céljából létrehozott „Horizont 
2020” keretprogram 2015-ben 1,2 milli-
árd eurót osztott el a tagállamok között. 
Ennek 12,6 százalékát kapta az Egye-
sült Királyság. Ez a nettó befizetésének 
csupán 11,3 százaléka.25 Azaz a brexit 
következtében automatikusan sérül 
majd az EU kutatási és innovációs fi-
nanszírozása; ugyanakkor arra számí-
tunk, hogy az innovációs együttműkö-
dések nem szakadnak meg az Egyesült 
Királyság kilépésével, és ha nem is az 
uniós keretprogramokon belül, de to-
vább folytatódni fognak, akárcsak a 
finanszírozás. Ez a téma azonban nem 
központi eleme a jelenlegi politikai dis-
kurzusnak, a tárgyalások megkezdése 
pedig még várat magára.

A brexit várható hatása
a magyar exportra

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a 
brexit – közvetlenül – milyen hatást vált 
ki a magyar exportra. A vizsgálatot a 
közvetlen hatásra, vagyis az Egyesült Ki-
rályságba történő exportra korlátozzuk. 
Amennyiben ugyanis a kilépés befolyá-
solja például a német gazdaság teljesítmé-
nyét, akkor az közvetve – a Németország-
ba irányuló exporton keresztül – a ma-
gyar kivitel volumenét is megváltoztatja.
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A KSH adatai szerint a magyar termé-
kek exportja tekintetében az Egyesült 
Királyság 2016-ban a 9. legfontosabb 
célország volt. Az áruk kivitelének ér-
téke 1133 milliárd forintot tett ki, míg a 
behozataluké 498 milliárd forint volt. Az 
elmúlt időszakban a magyar exportnak 
ez az iránya meglehetősen hullámzóan 
alakult: 2010 és 2014 között csökkent, 
majd növekedésnek indult. A kivitel 
megoszlásának átalakulása miatt azon-
ban 2008 és 2016 között egyértelműen 
csökkent az Egyesült Királyság szerepe 
a teljes magyar termékexporton belül: 
míg 2008-ban a súlya 4,7 százalék volt, 
addigra ez 2016-ra 3,9 százalékra csök-
kent.26 (3. ábra)

Ezzel ellentétes tendencia tapasztalha-
tó a szolgáltatások exportjánál. 2008 és 

2016 között majdnem minden évben nőtt 
az Egyesült Királyságba irányuló szol-
gáltatásexport értéke, és a brit piacnak a 
teljes exportban megmutatkozó részará-
nya is bővült: míg 2008-ban még csak 
6,2 százalék volt, addig 2016-ban már el-
érte a 7,9 százalékot. A szolgáltatások te-
kintetében az Egyesült Királyság tavaly a 
3. legfontosabb exportpartnerünk lett: a 
kivitel értéke 526, a behozatalé 324 mil-
liárd forint volt.28 (4. ábra)

Az elemzés során annak a megbecsü-
lésére törekedtünk, hogy milyen hatása 
lesz a magyar exportra, ha az Egyesült 
Királyság az EU-ban maradás helyett a 
soft brexit, illetve ha a hard brexit opciót 
választja. A számításokat az úgynevezett 
gravitációs egyenlet segítségével végez-
tük el, amely szerint a két ország közötti 

3. ábra27

Az Egyesült Királyságba irányuló magyar termékexport
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külkereskedelmi forgalmat pozitívan 
befolyásolja azok mérete, míg a köztük 
lévő távolság negatívan. A gravitációs 
egyenlet a közgazdasági irodalomban 
régóta ismert, azonban fontos hangsú-
lyozni, hogy az ökonometriai egyenlet 
elméletileg is megalapozható, amint azt 
több szerző (például James E. Anderson, 
Jeffrey H. Bergstrand, illetve Anderson 
és Eric van Wincoop)30 is megmutatta. 
Magyarországra vonatkozóan készített 
egy gravitációs modellt például Jakab 
M. Zoltán a szerzőtársaival.31 A brexit 
hatásainak elemzéséhez többek között 
Graham Gudginék használtak már gravi-
tációs egyenletet.32

Bergstrand a következő formában írta 
fel a gravitációs egyenletet:33

PXij = ß0(Yi)
ß1(Yj)

ß2(Dij)
ß3(Aij)

ß4uij
ahol:
• PXij mutatja az i országból a j ország-

ba irányuló export értékét;
• Yi az i ország nominális GDP-je;
• Dij az i és j ország távolsága;
• Aij a kereskedelmet befolyásoló egyéb 

tényezők;
• uij pedig a hibatag.

Mivel elemzésünk során a magyar ex-
portot vettük számításba, és csupán a 2016-
os év adatait vizsgáltuk, a magyar GDP-t 
felesleges szerepeltetni az egyenletben, hi-
szen annak az értéke állandó lesz.

Az egyéb tényezők között két dummy 
változót szerepeltettünk: az egyik eseté-
ben 1, amennyiben az adott ország EU-
tag, és 0, ha nem. A másik értéke 1, ha 

4. ábra29

Az Egyesült Királyságba irányuló magyar szolgáltatásexport
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az ország tagja az Európai Szabadkeres-
kedelmi Társulásnak, de az EU-nak nem, 
egyébként pedig 0.

Az egyenlet logaritmusát véve a követ-
kezőt kapjuk:

ln(PX)i=
α0+α1lnYi+α2lnDiHU+α3EUi+α4EFTAi+uij

A becslés során tehát az eredményvál-
tozó az i országba menő export logarit-
musa; a magyarázóváltozók között pedig 
a Magyarországtól vett távolság, továbbá 
az i ország GDP-je és a dummy változók 
szerepeltek.

A külkereskedelmi adatok esetében a 
KSH 2016-ra vonatkozó exportadatait 
használtuk fel.34 A számításokat elvégez-
tük a termékek és a szolgáltatások ex-
portjára is. Az egyes országokra vonat-
kozó GDP-adatok a Világbank adatbázi-
sából származnak.35 A számítások során 
azon országok adatait vettük figyelembe, 
ahol a termékexport értéke éves szinten 
elérte az 1 milliárd forintot.

A becslési eredményeket mutatja az  
1. táblázat.

Amint az a táblázatból látható, a GDP, 
valamint a távolság együtthatója mind a 
három esetben szignifikáns, és az elmé-
letnek megfelelő előjelű. Az EU-tagsá-
got leíró dummy változó együtthatója a 
termékek esetében csupán 10 százalékos 
szinten, míg a szolgáltatások esetében 
minden szignifikanciaszinten szignifi-
káns.

Ez azt jelenti, hogy tehát a hard brexit 
esetében mind a termékek, mind a szol-
gáltatások exportja szignifikánsan visz-
szaesne. Fontos azonban felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy a kapott együtthatók 
óvatosan kezelendők: bár a hatás irányát 
azok egyértelműen meghatározzák, an-
nak nagyságát bizonyosan eltúlozzák, 
hiszen míg az EU-n kívüli többi ország 
eddig sem volt tag, tehát a gazdasági 
kapcsolatok nem alakultak ki, addig az 
Egyesült Királyság esetében e kapcso-
latok már kialakultak, tehát inkább csak 

1. táblázat36

A gravitációs egyenlet becslési eredményei
Termék Szolgáltatás Összeg

Konstans     8,824***        5,737***      8,605***

GDP     0,874***        1,107***      0,891***

Távolság    -1,222***       -1,300***     -1,189***

EU     0,473*        1,412***      0,683***

EFTA    -0,670        1,617**     -0,165
R2     0,857        0,821      0,871

*** a változó szignifikáns 1 százalékos szinten.
** a változó 1 százalékos szinten nem szignifikáns, de 5 százalékos szinten igen.
* a változó 5 százalékos szinten nem szignifikáns, de 10 százalékos szinten igen.
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a fennmaradásuk, illetve megszűnésük 
mértéke a kérdés.

Mi a helyzet a soft brexit esetében? Mo-
dellünk szerint ekkor az EU változó értéke 
1 helyett 0 lesz, míg az EFTA változóé 0 
helyett 1. Mint látható, a termékek kivite-
lére és a teljes exportra vonatkozóan ez az 
eset nem különbözik a hard brexittől, hi-
szen az EFTA változó nem szignifikáns – 
azaz az eredményeink szerint a soft brexit 
is visszaveti a termékek exportját.

A szolgáltatások esetében meglepő 
eredményt kaptunk: az EFTA válto-
zó együtthatója nagyobb, mint az EU 
változóé, amiből az következne, hogy 
a soft brexit után a szolgáltatások ex-
portjának a volumene még nőhet is az 
Egyesült Királyság irányába. Érdemes 
azonban a két együtthatót behatóbban 
is megvizsgálni. A Wald-teszt segítsé-
gével azt a nullhipotézist vizsgáltuk, 
miszerint a két együttható azonos, te-
hát hogy a soft brexitnek nincs hatása a 
szolgáltatások exportjára. A Wald-teszt 
a nullhipotézisünket nem tudta elutasíta-
ni, ami azt jelenti, hogy a becslési ered-
ményeink szerint a soft és a hard brexit 
hatása között a szolgáltatások exportjá-
ban lehet a leginkább különbség. Fontos 
azonban hangsúlyozni, hogy mivel az 
EFTA-tagországok száma alacsony, azok 
országspecifikus jellemzői torzíthatják 
az eredményeket.

Következtetés

A tanulmányban felvázoltuk a négy fő ki-
meneti lehetőséget a brexit kapcsán: soft 
brexit, hard brexit, visszavonás, sikertelen 

lezárás. Politológiai megközelítéssel le-
vezettük, hogy a visszavonásnak nincs 
politikai realitása. Megállapítottuk, hogy 
a brit belpolitika alakulása, konkrétabban 
a júniusi előrehozott parlamenti választá-
sok óta megnőtt a soft brexit valószínű-
sége. Ez azt jelenti, hogy a norvég/svájci 
modellnek megfelelően, az EGT/EFTA-
tagságon keresztül várhatóan továbbra 
is közös piaci jellegű kapcsolat marad 
fenn az EU és az Egyesült Királyság kö-
zött. A kereskedelmi hatásokat tompítja, 
hogy az EU és a britek közötti kereske-
delemben két évtizede csökken a közös 
piac súlya, azaz tartós dezintegrációs 
folyamat zajlik.

A brexitnek a magyar gazdaságra gya-
korolt hatását öt területen – uniós támo-
gatások, munkaerő-migráció, magyar 
export, brit közvetlen beruházások Ma-
gyarországon, tudományos együttmű-
ködés finanszírozása – vizsgáltuk. Az 
uniós támogatások terén a brit hozzájáru-
lás kiesése nyomán várhatóan csökken-
ni fog a fejlesztési alapok rendelkezésre 
álló kerete, de nem szűnik meg teljesen. 
Az Egyesült Királyság jelentős befizető-
je az uniós kasszának, és a kilépésével 
kevesebb lesz az uniós támogatás, ami 
mérsékli a Magyarországnak jutó rész 
nagyságát is. Elvileg 2019-ben kell lezá-
rulniuk a brexittel kapcsolatos tárgyalá-
soknak, ami azt jelenti, hogy a 2020-ig 
tartó uniós költségvetési időszak utolsó 
évében elmaradhat a brit hozzájárulás, 
ami nagyságrendileg 1 milliárd euró be-
vételkiesést jelentene Magyarország szá-
mára abban az évben. 
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A 2021-ben kezdődő költségvetési idő-
szakra vonatkozóan a brexit hatása ke-
vésbé pontosan számszerűsíthető, mert 
előreláthatólag a nettó befizető országok 
átfogóan szeretnék csökkenteni a nettó 
hozzájárulásukat, ezzel párhuzamosan 
pedig csak e tanulmány megírásakor 
körvonalazódik, hogy milyen többlettá-
mogatással próbálják az euróövezetbe 
csábítani hazánkat. Ezek összességében 
azt sejtetik, hogy ha Magyarország a mo-
netáris integráció útjára lép, akkor talán 
el is tűnik a brexit negatív hatása az uni-
ós támogatások összegében; ha azonban 
fenntartja a monetáris önállóságot, akkor 
évente több mint 1 milliárd euróval ke-
vesebb kifizetés jut neki, mint 2015-ben.

A soft brexit esetén nem tűnik valószí-
nűnek, hogy a kilépést követően az Egye-
sült Királyságban dolgozó több százezer 
magyarnak el kellene hagynia a brit 
munkaerőpiacot és visszatérnie a hazai-
ra, így ők nem fogják orvosolni az itthoni 
munkaerőhiányt. A briteknek sem érde-
kük a munkavállalók kizárása a munka-
erőpiacukról, sőt a jelenleg legesélyesebb 
forgatókönyv alapján a munkaerő további 
beáramlásától sem fognak elzárkózni.37

A külkereskedelem esetében azt vizs-
gáltuk, hogy milyen hatása lenne a ma-
gyar exportra, ha az Egyesült Királyság 
az EU-ban maradás helyett a soft vagy a 
hard brexit opcióját választja. A számítá-
sokat az úgynevezett gravitációs egyen-
let segítségével végeztük el, a termékek 
és a szolgáltatások exportjára vonat-
kozóan. A hard brexit esetében mind a 
termékek, mind a szolgáltatások exportja 
szignifikánsan visszaesne. A soft brexit 

esete a termékek kivitele és a teljes ex-
port tekintetében nem különbözik a hard 
brexitétől, vagyis a regressziós becslés 
eredményei alapján a kivitel csökkené-
sére számíthatunk. Becslési eredménye-
ink szerint a soft és a hard brexit hatása 
között a szolgáltatások exportjában lehet 
jelentősebb különbség. Ám, amint azt ki-
emeltük, az EFTA-tagok alacsony száma 
miatt azok országspecifikus jellemzői 
torzíthatják az eredményeket.

A tőkeáramlás vizsgálatakor megálla-
pítottuk, hogy a beruházás és termelés 
tekintetében a brit vállalatok adják a kül-
földi ellenőrzésű magyarországi vállalati 
szektor 2,5 százalékát, s ezen a területen 
nem várunk komoly visszaszorulást. Az 
EU közös piacán üzletelő brit cégeknek 
hátrányt jelent, ha az Unión kívülivé vál-
nak. Ezért vannak közülük olyanok, ame-
lyek az uniós tagállamokban keresnek 
telephelyet. A tőkeáramlás szempontjá-
ból így nem várunk jelentős érintettséget 
Magyarország esetében.

A tudományos együttműködés finan-
szírozása kapcsán arra a következtetés-
re jutottunk, hogy az nagyon érzékeny 
a skálahatékonyságra. Tehát a feleknek 
nem érdekük a britek kilépése a kutatási 
és innovációs projektekből. 2015-ben a 
kutatás és innováció elősegítése céljából 
útjára indított „Horizont 2020” keret-
program 1,2 milliárd eurót osztott szét a 
tagállamok között. Ennek 12,6 százalékát 
kapta az Egyesült Királyság, ami a net-
tó befizetésének 11,3 százaléka. Ha ezt 
vesszük figyelembe, akkor úgy vélhet-
jük, hogy automatikusan sérül az EU ku-
tatási és innovációs finanszírozása – ám 
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arra számítunk, hogy a britekkel folyta-
tott innovációs együttműködések nem 
szakadnak meg, és ha nem is az EU-s 
keretprogramokban, de azok és a finan-
szírozásuk is folytatódni fog. Erről a kér-
désről azonban még nem kezdődtek meg 
a tárgyalások.

Biztonságpolitikai szempontból Ma-
gyarország számára kedvező, ha kikerül 
az Európai Unióból a közös uniós had-
erőt és energiapolitikát ellenző Egyesült 
Királyság. Így az ellentétes álláspontot 
képviselő Magyarország érdeke e két te-
rületen is jobban érvényesülhet.
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