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Összefoglalás:  A 2016. június 23-i népszavazás óta a brexitről csak feltételes 
módban lehet beszélni az európai gazdasági és politikai közbeszédben. 
Konkrétum ebben a témában pillanatnyilag nagyon kevés áll rendelkezésünkre. 
Elemzésemben a brit, a magyar és az EU-s gazdaságot vizsgálva megpróbáltam 
azokat a tényezőket és várható hatásaikat összegyűjteni, amelyekről a 
legkiszámíthatóbban feltételezhető, hogy valamilyen hatással lesznek az 
EU és hazánk gazdaságára. Ilyenek például a belső migráció kérdése, az 
EU-s állampolgárok jogai, nagyvállalati érdekek és reakciók, valamint az EU–
Egyesült Királyság kereskedelmi kapcsolatokban beálló lehetséges változások. 
Ahogyan a részletes elemzés eredményeiből látni fogjuk, minden szereplőnek 
az a gazdasági érdeke, hogy minél hamarabb és a jelenlegi kereskedelmi és 
más gazdasági körülményeket tekintve a lehető legkevesebb változást hozó 
megállapodás szülessen meg az EU és az Egyesült Királyság között. A brexit, 
mint történelmi tény, feltehetően meg fog valósulni, de nem biztos, hogy a „rideg 
és szigorú gazdasági megfontolásokon nyugvó” kalkuláció felül tud kerekedni 
majd a politikai fűtöttségű érzelmeken.

Abstract: It is still impossible to seriously talk about the tangible effects of Brexit 
ever since the referendum took place on June 23, 2016. This paper looks at 
the economies of the UK, Hungary and the European Union in order to list the 
influencing factors and possible outcomes of the separation negotiations and the 
day after. I examine the likely effects of internal EU-migration, the Four Freedoms, 
corporate interests and reactions and how the new trade relationship between the 
EU and the UK might look like. As it will become visible from the detailed analysis, 
the interest of all parties would be to change the least in the relationship, and settle 
the Brexit talks as soon as possible. Brexit, as a fact of history is undeniable and 
will be done, however, due to the high level of emotions attached to the question, 
the “cold and calculated” economics-centered approach will most probably not 
prevail.

Bevezetés

Az Egyesült Királyság EU-tagságát és az EU jövőjével kapcsolatos 
felfogását már a kezdetektől fogva az ellentmondásosság jellemezte. A 
szigetország nagyhatalmi státuszának feladását látta az Unióhoz való 

csatlakozásban, ugyanakkor a XX. század második harmadára nyilvánvalóvá 
vált, hogy a gazdasági viszonyok átalakulása miatt nem maradhat a közösség 
ügyeinek külső szemlélője. Az ellentmondásosság azonban nem szűnt 
meg teljesen, és az Egyesült Királyság sosem volt feltételmentesen az EU 
tagországa. Úgy tűnik, hogy a brexit-népszavazás eredményében újra ez az 
ellentmondásos kapcsolat kerekedett felül. A figyelmes szemlélő észrevehette 
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a nagyhatalmi múlthoz kapcsolódó érzelmeket és a politikai túlfűtöttséget a 
brexit-népszavazás kampányában. Ezek olyan erősen kerültek felszínre, hogy 
a gazdasági következmények másodlagossá váltak, és nem kaptak megfelelő 
hangsúlyt. A brexit-népszavazás egy belpolitikai játszma egyik állomásának 
szánt fogásnak indult, és végül egy történelmi fontosságú önálló jelenséggé 
alakult át. Egy ország belpolitikai döntésének gyakran van gazdasági hatása 
országon belül, a britek döntésének gazdasági hatása azonban nemcsak az 
Egyesült Királyság határain belül lesz érzékelhető, hanem feltehetően az egész 
Európai Unió gazdaságát befolyásolni fogja.   

Jelenleg nagyon nehéz feladat pontosan megjósolni, hogy ez a hatás mely 
gazdasági ágazatokat fogja érinteni, és pontosan milyen mélységben befolyá-
solja majd azokat az EU-tagállamok és az Egyesült Királyság gazdaságában. 
Olyan sok a bizonytalanság a kilépési tárgyalások alakulásával kapcsolatban, 
hogy a rendelkezésre álló, gazdasági előrejelzést lehetővé tevő eszközök se-
gítségével is csak óvatos becsléseket tehetünk. Az EU27 + az Egyesült Király-
ság közös gazdasági érdekei azt kívánnák meg, hogy a lehető legkevesebb 
változtatás történjen. Erre azonban nagyon kevés esély lesz, ha a britek, a 
népszavazás eredményeire hivatkozva, korlátozni szeretnék az EU-ból a brit 
gazdaságba érkező munkavállalók számát. A munkavállalók szabad áram-
lása az EU-n belül ugyanis része az EU közös vívmányainak, amelyeket nem 
lehet külön-külön érvényesíteni. Ebből az következhet, hogy ha a britek kor-
látozzák a munkavállalók szabad mozgását, elveszítik a közös piachoz való 
hozzáférésüket.

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy az európai belső migrá-
cióval kapcsolatos negatív brit közvélemény nem új keletű, de ez a brexit-
népszavazás kampánya során kulcskérdéssé vált, és erőteljesen átpolitizált 
színezetet kapott.

Az uniós belső migrációnak a brit gazdaság szempontjából azonban nagy 
jelentősége van, mivel több, a gazdaság szempontjából kiemelkedően fon-
tos ágazat jó teljesítménye és munkaerőpótlása köszönhető az EU-ból érkező 
munkaerő jelenlétének. Így például az egészségügy, az építőipar, a vendéglá-
tás vagy a mezőgazdaság és a különböző feldolgozóipari szektorok jelentős 
munkaerőhiánnyal szembesülnének, ha ezek az EU-s állampolgárok nem ott 
dolgoznának. A belső migrációnak van egy másik oldala, a küldő állam gazda-
ságát érintő hatások, amit szintén figyelembe kell venni a hatások elemzése-
kor. Itt említhető a kivándorló munkaerő után maradt munkaerőhiány, az agy-
elszívás jelensége és a reálbér-emelkedés, amely kialakulhat a küldő ország 
humánerőforrás-hiányban szenvedő gazdasági ágazataiban.

Amikor az Egyesült Királyságba irányuló bevándorlásról beszélünk, meg 
kell említeni a külföldi diákokat is annak ellenére, hogy nem eldöntött tény, 
hogy a brit felsőoktatásban tanuló diákok bevándorlónak számítanak-e. A brit 
statisztikai hivatal adatai szerint a felsőoktatásban való részvétel a legjelen-
tősebb nettó bevándorlási ok az Egyesült Királyság területére, és a tandíjakból 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/2016_-evi-20_-szam.original.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tanulmany-125-vegleges.pdf
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/dec/18/immigration-euroscepticism-rising-storm-eu-referendum
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/27/eu-referendum-reality-check-leave-campaign-promises
https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/foreign-students-spurn-uk-universities-after-immigration-curbs-8206130.html
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befolyó összegek nagyban hozzájárulnak nemcsak az intézmények közvetlen 
bevételéhez, de az intézményeknek otthont adó városok vállalkozásainak be-
vételéhez és a brit diákok tanulásának támogatásához is (lásd később).

A személyek szabad mozgásán kívül az EU alapszabadságai közé tartoz-
nak többek között a szolgáltatások, a tőke, az áruk szabad mozgása is. A kö-
zös piachoz való hozzáférés elvesztése azért jelentene komoly veszteséget a 
brit gazdaság számára, mert a brexitet követően megszűnnének vagy jelentős 
korlátozás alá esnének a brit székhelyű nagyvállalatok ezen jogosultságai. Az 
Egyesült Királyságban lévő pénzügyi szolgáltatóknak és más vállalatoknak így 
komoly piac- és bevételkieséssel kellene számolniuk, ami akár azt is eredmé-
nyezheti, hogy vállalnák a kontinensre való áttelepüléssel járó kockázatokat is 
a veszteségek elkerülése érdekében. Ebbe a körbe tartoznak nem csak a multi-
nacionális vállalatok, hanem a bankok és a biztosítótársaságok is, amelyek leg-
többje jelentős mértékben járul hozzá a brit gazdaság teljesítményéhez. A brit 
közös piaci tagság megszűnésének egyik fontos hatása az EU- tagországok 
gazdaságára, hogy szűkülhetnek az Egyesült Királyságba irányuló export lehe-
tőségei, amit tovább nehezíthet a vámtarifák esetleges változása. Ugyanakkor 
egyes tagországok számára pozitív hozamot jelenthet a vállalkozások áttele-
pülése, mivel ennek hatására megnövekedhet a munkaerőigény az áttelepülő 
társaságok ágazatában.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése körüli sok bizonytalan-
ság miatt a folyamat biztosan nem fog jelentősebb változások és gazdasági 
hatások nélkül lezajlani. A változások mélysége és időbeli elhúzódása pilla-
natnyilag megjósolhatatlan. A következő fejezetekben azt vizsgálom, milyen 
hatások valószínűsíthetőek, és mely gazdasági ágazatokban lehetnek ezek a 
kihívások a leginkább érezhetőek. 

Az egyesült Királyság 
gAzdAsági helyzete Az eU-BAn

Az Egyesült Királyság az EU egyik legerősebb gazdasága. 2016-ban az EU-
költségvetéshez való bruttó hozzájárulási kötelezettsége közel 19 milliárd 
font volt, amely a visszafizetések (5 milliárd font) és az EU-alapokon 

keresztül a brit gazdaságba visszaáramló támogatások (4,5 milliárd font) 
összegének levonása után is nettó 9,4 milliárd font volt. A kereskedelmi adatokból 
ugyanakkor az is látszik, hogy az Európai Unió tagországai együttvéve – a 
három legfontosabb importpartner Németország, Spanyolország és Hollandia 
– az Egyesült Királyság legnagyobb kereskedelmi partnerei. Bár az elmúlt bő 
egy évtizedben fokozatosan csökkent mind az import, mind pedig az export, 
2016-ban a brit export 43,1 százaléka (236 milliárd font) irányult az EU-ba, és a 
brit teljes behozatal 53,9 százaléka származott az EU-ból (1. ábra). Az Egyesült 
Királyságnak tehát kereskedelmi hiánya van az EU-val. 

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7851/CBP-7851.pdf.
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1. ábra 
 Az EU és az Egyesült Királyság kereskedelmi 

kapcsolatai (termék és szolgáltatás) 
(forrás: parliament.uk, saját szerkesztés)

Az EU a világ egyik legerősebb gazdasági övezete, a nominális globális GDP 
23 százalékát adja. A szabadkereskedelem és a vámtarifák megszűnése 
fogyasztói árcsökkenést hozott a brit fogyasztók számára is. Az EU-val 
folytatott kereskedelem munkahelyeket teremtett és magasabb jövedelmeket 
eredményezett. Az EU és az Egyesült Királyság közötti működőtőke-áramlás a 
brit gazdaságban is élénkülést hozott. Vagyis még egy olyan erős gazdaságú 
ország számára is, mint az Egyesült Királyság, az EU-tagság és az abból eredő 
lehetőségek jelentős gazdasági előnyökkel jártak, mint például a növekvő GDP, 
csökkenő bürokrácia a kereskedelem és a vámtarifák tekintetében, a növekvő 
működőtőke-beáramlás, a szabad mozgás és a munkaerő-beáramlás vagy 
éppen a szigorúbb környezetvédelmi intézkedések.

A Brexit lehetséges hAtásA 
A Brit gAzdAság egyes szeKtorAirA 

A brexit lehetséges hatása a vállalkozásokra 

Történelmileg az Egyesült Királyság relatíve stabil gazdasági és politikai 
körülményei olyan helyzetet teremtettek, amelyek erős vonzó hatással (pull 
factor) bírtak a bevándorolni kívánó európai (és nem európai) állampolgárok 

számára. Az Eurostat adatai szerint 2015-ben az Egyesült Királyság a második 
legnagyobb befogadó ország volt az EU-n belül Németország után; valamint 

https://elpais.com/economia/2017/10/07/actualidad/1507379459_447237.html%3Frel%3Dstr_articulo%231511986653828
http://www.apple.com
http://econ.economicshelp.org/2007/03/benefits-of-european-union.html
http://econ.economicshelp.org/2007/03/benefits-of-european-union.html
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/articles/internationalperspectiveonukforeigndirectinvestmentfdi/2014
http://econ.economicshelp.org/2007/03/benefits-of-european-union.html
http://www.worldofstatistics.org/files/2014/03/Pull-and-Push-Factors-of-Migration-Thet.pdf
http://www.worldofstatistics.org/files/2014/03/Pull-and-Push-Factors-of-Migration-Thet.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
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Németország és Spanyolország után a harmadik legnagyobb kibocsátó országnak 
számított 631 500 érkező és 299 200 távozó fővel. Ez több mint 300000 fős nettó 
bevándorlást jelent az Egyesült Királyságba.

Ezek az adatok is azt mutatják, hogy az EU vívmányai közül az egyik leg-
inkább kihasznált jog a szabad munkaerő-áramlás joga. Egy vendégmunkás 
főként azokban a szakmákban tud munkát vállalni, amelyekben hiány van mun-
kaerőből. Bár valószínűleg alacsonyabb bérért fog dolgozni, mint a befogadó 
ország állampolgárai, abból, hogy ugyanazon bérért többet dolgozik, az követ-
kezik, hogy a vállalat az árut alacsonyabb áron tudja eladni, vagy a létrejövő 
különbözetet profit formájában tudja realizálni. Kialakulhat egy intenzívebb 
verseny a munkahelyekért. Egy gazdasági vállalkozás számára a munkaerő 
szabad áramlása az olcsóbb munkaerőn, a képzettségen, mentalitáson, mun-
kamorálon stb. túl további üzleti előnyöket biztosíthat. Egy növekvő, sikeres 
vállalkozás munkaerőigénye is növekedni fog, tehát több ember számára tud 
munkát biztosítani, munkahelyeket tud teremteni. Ebből a befogadó állam ál-
lamkasszája is profitál a növekvő adó- és járulékbevételeknek köszönhetően. 
Egy sikeres vállalkozás más vállalkozások számára is biztosíthat növekedést 
(beszállítók, vendéglátás, infrastruktúra stb.) Az Institute for Fiscal Studies 
2016-os adatai szerint a brit lakosság foglalkoztatási aránya rekordmagassá-
gú. A 2008-as gazdasági válság óta közel kétmillió fővel többen dolgoznak, 
mint azelőtt. Ha a szabad munkaerő-áramlás megszűnik, és az EU-s munkavál-
lalók korlátozottan juthatnak csak be a brit munkaerőpiacra, számos vállalko-
zásnak lehetnek gondjai a munkaerőhiánnyal és akkor az előbb említett pozitív 
folyamat megtorpan vagy esetleg ellenkezőjére is fordulhat.

Az EU többi szabadságjogának érvényesítése és így a közös piacához 
való hozzáférés további előnyöket is biztosít a brit vállalkozások számára. Az 
egyik ilyen könnyítés a vámtarifák elengedése vagy mérséklése, ami nagyban 
megkönnyíti az export- és importforgalmat. A közös piac részeként a brit 
vállalkozások könnyebben kerülhetnek be az EU tagországok jelentős méretű 
piacára, magasabb haszonnal tudnak értékesíteni, és kevesebb bürokráciára 
van szükség a kereskedelmi folyamatok lebonyolításában, ami ismét csökkenő 
költségekhez vezet, továbbá a fent említett jótékony körforgás ismét pozitív 
hatásokat generál az ország számára. Kilépés esetén az Egyesült Királyság 
feltehetően a legnagyobb kedvezmény elve alapján nem kell, hogy büntetővámok 
fizetésére és kivetésére készüljön. Ha a WTO-vámtarifákat vesszük alapul, azok 
4%–36% között mozognak terméktípustól függően. Ez komoly vámbevételt 
jelenthetne az Egyesült Királyságnak, de természetesen komoly kiadásokat 
is okozna az export területén. A valódi veszély azonban nem ezekben a 
számokban rejlik, hanem abban, hogy ha az Egyesült Királyság nem tagja a 
közös piacnak, a tagországok nélküle hozhatnak olyan új intézkedéseket, mint 
például a nem vám jellegű korlátozások kiterjesztése vagy éppen átalakítása, 
amelyek kialakításában a britek már nem vehetnek majd részt.

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2486/1/KG2016n3_Magas.pdf
https://www.ifs.org.uk/publications/8317
http://www.telegraph.co.uk/news/0/what-would-brexit-mean-for-british-trade/
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A szabad munkaerő-áramlás korlátozásának 
hatásaira legérzékenyebb szektorok

A kis- és középvállalkozások esetében az EU-ból érkező munkaerőre legin-
kább támaszkodó szektorok a vendéglátás (felszolgáló- és takarítószemély-
zet – alacsony bérezésű munkakörök), a feldolgozóipar, a szállítmányozási 

és raktározási szektor, valamint az építőipar, ott is leginkább az építőipari alvállal-
kozások. A származási ország szerinti megoszlást a 2. ábra mutatja be. Ez a jelen-
tős nagyságú munkaerő nemcsak munkájával járul hozzá a brit gazdaság élénkí-
téséhez, hanem az adófizetésen és mindennapi élete során elköltött összegeken 
keresztül is.

2. ábra 
A munkaerő megoszlási aránya származási ország és iparág szerint 

(forrás: Mercer Workforce Monitor, saját szerkesztés)

Építőipar

Az Egyesült Királyság építőipara körülbelül 3 millió főt foglalkoztat (ez a teljes fog-
lalkoztatás kb. 10 százaléka), akik jelentős része (közel 10 százaléka) képzett vagy 
betanított munkásként dolgozó EU-állampolgár. Ez az arány nem tűnik kimagas-
lóan nagynak a többi érintett szektorhoz képest, viszont figyelemre méltó, hogy 
az EU-munkaerő alkalmazása a délkeleti országrészre és különösen London te-
rületére koncentrálódik, ahol viszont így az esetleges munkaerő-kiesés sokkal 
érzékenyebben érintheti az ágazatot. Szakemberek szerint a brit építőipar sikere 
pont ennek a munkaerőnek és a szaktudásának köszönhető. A bevándorló EU-ál-
lampolgárok hozzájárulnak a szolgáltatások, a lakóépületek és az infrastruktúra 
fejlesztése iránti kereslet növekedéséhez, így az építőipar élénkítéséhez. 

https://www.theguardian.com/business/2017/mar/25/brexit-eu-nationals-exodus-jobs-recruitment
http://www.builderandengineer.co.uk/feature/how-could-brexit-affect-uks-construction-industry
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/03/brexit-the-sector-impact.pdf
http://www.builderandengineer.co.uk/feature/how-could-brexit-affect-uks-construction-industry
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A RISC elemzése szerint 2017 harmadik negyedévében a brit építő- és ener-
giaipar növekedésének egyik legnagyobb hátráltató tényezője a munkaerőhiány, 
azon belül is a kőművesek a legkeresettebbek. A finanszírozás nehézségei, a hi-
telfelvétel feltételeinek bizonytalansága szintén jelentős tényezőként jelenik meg 
ebben az iparágban, ami a bankszektorban érezhető, brexit okozta bizonytalanság 
eredménye. 

Mezőgazdaság

Különösen érzékenyen érintheti a munkaerő-áramlás lassulása a mezőgazdasá-
got, amelyben nemcsak az állandó munkaerő jelentős százaléka kerül ki az EU-
ból érkező munkavállalók közül, de a szektor erősen támaszkodik a szezonálisan 
érkező idénymunkásokra is (sokszor nehéz nyomon követni a számukat a rövid 
tartózkodás és esetenként a bejelentés hiánya miatt). A kertészetben (különösen 
a zöldség- és gyümölcsbetakarítás terén) megközelítőleg 29 000 vendégmun-
kást foglalkoztatnak szezonálisan (maximum 6–9 hónapos tartózkodási idővel), 
akik közül a legtöbben Romániából és Bulgáriából érkeznek, de sok a lengyel és 
a magyar munkavállaló is. A munkaerőhiány ezekben a szektorokban nemcsak 
a vállalkozók számára okozhat nehézségeket és bevételkiesést, de elindíthatja 
az élelmiszerek árának növekedését is, ami már szélesebb népességet érint, 
mint csak a vállalkozói szféra.

Feldolgozóipar

A brexit hatására jelentősen megváltozhat a feldolgozóipar munkavállalói 
szerkezete. Az élelmiszeriparban foglalkoztatottak több mint 30 százaléka 
az EU-ból érkező bevándorló. Az EU8 (EU10 – kivéve Ciprus és Málta) or-
szágaiból érkező munkavállalók körülbelül 51 százaléka dolgozik gyárak-
ban és gépek felügyeletét ellátó munkakörökben vagy minimális képesítést 
igénylő munkakörökben (bolti alkalmazott, takarítás, rakodás, kenyérsütés, 
állatok levágása stb.), és csak 3 százaléka dolgozott vezetői, igazgatói vagy 
felsővezetői munkakörben. Ennek egyik oka lehet, hogy ezek a munkavállalók 
hajlamosabbak egy-egy alacsonyabb képesítést igénylő munkakört elvállalni 
addig, amíg nyelvtudásuk megfelelő szintre nem kerül ahhoz, hogy képzett-
ségüknek megfelelő munkaköröket is meg tudjanak pályázni. Természetesen 
az is befolyásoló tényező, hogy sokkal kevesebb vezetőre van szüksége egy 
vállalkozásnak vagy egy gyárnak, mint betanított munkásra. Meg kell azonban 
említeni, hogy például az olaj- és gáziparban dolgozók 5 százaléka nem brit 
EU-állampolgár, és ennek 70 százaléka vezető pozícióban dolgozik. Az olaj- 
és gáziparnak ezért rendkívül fontos, hogy ne veszítse el a vezetők szakisme-
retét és gyakorlatát a brexit utóhatásaként.

https://www.rics.org/Global/RICS_UK_Construction_and_Infrastructure_Survey_Q3%25252525252525202017.pdf
https://www.theguardian.com/business/2017/mar/25/brexit-eu-nationals-exodus-jobs-recruitment
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/03/brexit-the-sector-impact.pdf
https://oilandgasuk.co.uk/brexit-and-the-uk-oil-and-gas-industry/
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Általánosabb jelenség, hogy az EU-ból érkező bevándorlók általában aktív élet-
korban vannak, tehát dolgozni (vagy tanulni) érkeznek az Egyesült Királyságba. 
Kulturális hátterükből fakadóan rendszerint az EU-s vendégmunkások családtag-
jai is dolgoznak. A feleség nem marad otthon, tehát nem szorul szociális támo-
gatásra, valamint jellemző a gyermekek iskoláztatása is. Tehát hozhatnak ugyan 
magukkal eltartottakat, de összességében a befogadó ország államháztartására 
nehezedő teher csökken, mert az eltartottak aránya csökken a lakosság arányá-
hoz képest, ami növelheti a gazdaság potenciális termelékenységét. Ezzel együtt 
az összkereslet is növekszik, mert növekszik a lakosság által elköltött pénz meny-
nyisége. Így átvitten a bevándorlás növelheti a befogadó ország reál GDP-jét is. 
Tehát az Egyesült Királyság esetében a bevándorlók többet tesznek hozzá az 
állami bevételekhez, mint amennyit kivesznek abból. 

A brexit gazdasági hatása nemcsak a munkaerő-áramlás csökkenése miatt 
érintené érzékenyen a feldolgozóipart, hanem a bevételei szempontjából is. A feldol-
gozóipar az az ágazat, amelyben az éves eredmények és az ágazat teljesítménye 
leginkább függ az EU-ból érkező munkaerőtől és az EU-ba irányuló kereskedelem 
mértékétől. Ennél jobban csak a bányászat (különösen az olaj- és gázszektor) 
függ az EU-ba irányuló exporttól (3. ábra).

3. ábra 
Az export aránya a teljes bevételhez képest iparáganként 

(forrás: parliament.uk, saját szerkesztés)

Vendéglátás (hotelek és éttermek)

A vendéglátás és azon belül is az éttermek kérdése kimondottan érzékeny kérdés 
a brit közvélemény számára. Az importált gasztronómiai sokszínűség annyira 
részévé vált a mindennapoknak, hogy nehezen tudják elképzelni, hogy a különféle 

https://www.ifs.org.uk/publications/8317
https://www.economicshelp.org/blog/6399/economics/impact-of-immigration-on-uk-economy/
https://www.economicshelp.org/blog/6399/economics/impact-of-immigration-on-uk-economy/
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/03/brexit-the-sector-impact.pdf
http://parliament.uk
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/23/unskilled-migrants-done-for-britain-immigration-brexit


E-2017/44.

 A brexit lehetséges gazdasági hatása... 11

gyorséttermek és a jellegzetes gasztronómiai változatosságot biztosító 
éttermek eltűnjenek az utcákról. Az érzelmi hatásokon túl a vendéglátásban 
működő vállalkozások számára a brexit lehetséges hatásai is erőteljesek 
lehetnek. Ezeknek a vállalkozásoknak az éves bevétele kevésbé függ az EU-val 
folytatott kereskedelem mértékétől, de annál jobban hagyatkozik az EU-ból 
érkező munkavállalók munkájára. Az adatok szerint a vendéglátás a második 
legérzékenyebb szektor ebből a szempontból, ami azt jelenti, hogy az összesen 
foglalkoztatott körülbelül hárommillió munkavállaló egynegyede (750 ezer fő) nem 
brit EU-állampolgár, ezen belül is a kiszolgáló személyzet 75 százaléka, a takarító 
személyzet 37 százaléka és a szakácsok/séfek 25 százaléka érkezik valamelyik 
EU-tagállamból. A hotelszolgáltatások minőségét és ezen keresztül a hotelek 
bevételének szintjét szintén érzékenyen érintheti a lehetséges munkaerőhiány.

Közszolgáltatások

A közszolgáltatásokat biztosító szektor legalább annyira függ az EU-ból 
érkező munkavállalóktól, mint a vállalkozások. Ehhez a szektorhoz tartozik az 
egészségügy, az oktatás és a közigazgatás is. Az Egyesült Királyságba érkező 
nyugat-európai (EU14) munkavállalók közül ebben a szektorban helyezkednek 
el legtöbben (27,6 százalékuk).

Egészségügy

A brexit lehetséges hatásaira biztosan igen érzékeny, közszolgáltatásokat 
nyújtó szektor a brit egészségügy. Az Institute for Public Policy Research (IPPR) 
kimutatása szerint a brit egészségügyi rendszerben megközelítőleg 55 000 
EU-állampolgár dolgozik. Ez közel 10 százaléka az egészségügyben dolgozók 
teljes létszámának, valamint a regisztrált szakorvosok szintén 10 százaléka 
EU-állampolgár. Munkájuk nagyban hozzájárul az egészségügyi ellátás 
minőségének fenntartásához. Emellett jelentős megtakarítások keletkeznek 
abból is, hogy ezeket a szakembereket nem kell szakképzésben részesíteni 
és többéves gyakorlatszerzési lehetőséget biztosítani számukra, ahogyan 
az szükséges a brit állampolgárok esetében. Elvesztésük tehát nemcsak az 
egészségügy minőségének romlását eredményezné, hanem többletköltség 
keletkeztetne a felsőoktatásban és a szakképzés területén is.

Az oktatásra és a közigazgatási szektora kisebb hatást gyakorolhatnak 
a brexit következtében beálló változások, talán azért, mert ott nagyobb a 
munkahelytartás időtartama, és esetleg magasabb kulturális ismereteket 
igényel a feladat ellátása a munkavállalótól, mint az egyéb, már említett 
szektorok.

http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/brexit-latest-news-restaurants-eu-workers-hotels-leave-uk-europeans-a7946246.html
http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2016/08/11/how-reliant-is-britain-on-eu-migrant-workers/
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-immigration-figures-latest-nhs-would-collapse-immigrants-experts-warn-a7208616.html
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Pénzügyi szektor

Az Egyesült Királyság szolgáltatásexportjának egyik legjelentősebb ágazata 
a pénzügyi szektor, amely teljes bevételének 9-10%-a származik az EU-ba 
irányuló exportból. A 3. ábrán látható, hogy a legérzékenyebb bányászat és 
feldolgozóipar után a pénzügyi szektor a harmadik legnagyobb ágazat, amely 
jelentős bevételre tesz szert az EU-ba irányuló szolgáltatásexporton keresztül.

Bankok és biztosítótársaságok

2016-ban a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 124,2 milliárd fonttal 
járultak hozzá az Egyesült Királyság gazdaságához, ami az Egyesült Királyság 
bruttó hozzáadott értékének 7,2 százaléka. London egymaga a fent említett 
összeg 51 százalékát adta 2015-ben. Több mint egymillió állás van a pénzügyi 
és biztosítási szektorban (a brit munkahelyek 3,1 százaléka), ami körülbelül 
1997 óta azonos arányt mutat. Az Egyesült Királyság 2016-ban 60 milliárd 
font kereskedelmi többletet ért el a pénzügyi és biztosítási szektorba irányuló 
kereskedelemben. Ez az összeg a brit GDP 3 százaléka, ami szintén azonos 
szinten mozog tíz éve. 2015–16-ban a bankszektor egymagában 24,4 milliárd 
fonttal járult hozzá az Egyesült Királyság központi bevételeihez társasági adó, 
jövedelemadó, társadalombiztosítás és bankadó formájában.

Több nagybank és biztosító helyezheti át székhelyét a kontinensre, ha a 
brexit-tárgyalások nem alakulnak kedvezően számukra. A kedvező kimenet az 
lenne ezeknek a cégeknek, ha megtarthatnák a hozzáférésüket az EU egységes 
piacához, és szolgáltatásaikkal elérhetnék a fogyasztókat ugyanolyan könnyen, 
mint amikor az Egyesült Királyság még tagállam volt, és az EU biztosította 
számukra a szabad szolgáltatás-áramlás jogát (passporting). Az átköltözés 
azonban jelentős költségekkel járhat a bankok és más cégek számára. Ehhez 
tevődik hozzá, hogy a szakemberek egy része várhatóan nem fog együtt 
költözni a céggel, ami munkaerő- és szakértelem-hiányt okozhat ezeknél a 
cégeknél. Az egységes piactól való esetleges elszakadás és a költöztetés 
költségeinek arányától függhet, hogy ezek a cégek melyik megoldást választják 
egy esetleges megállapodás nélküli brexit esetén.

Egyetemi hallgatók 

Az oktatási szektort is érinti a bevándorlás kérdése, valamint a szakképzett 
munkaerő elvesztésének lehetősége, bár nem olyan mértékben, mint a fent 
részletesebben megemlített ágazatokat. A hallgatók jogi helyzete és gazda-
sághoz való hozzájárulása vitatott kategória a bevándorláson belül. Nem min-
den forrás ért egyet abban, hogy az Egyesült Királyságban tanulók szorosan a 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06193
http://www.universitiesuk.ac.uk/news/Pages/International-students-now-worth-25-billion-to-UK-economy---new-research.aspx
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bevándorlók kategóriájába tartoznak. Az érintett intézmények azért lobbiznak, 
hogy a külföldről érkező hallgatók ne számítsanak bevándorlónak. Ennek az az 
oka, hogy amennyiben a brexit után a kormány szigorítja a bevándorlás feltét-
eleit, és a hallgatók szintén bevándorlónak számítanak, akkor az intézmények 
igen jelentős bevételtől eshetnek el. A számok nyelvére lefordítva: a külföldi 
egyetemi hallgatók száma 2014–15-ben 437 000 volt, és a becslések szerint 
25 milliárd fonttal járultak hozzá az Egyesült Királyság gazdaságához. A hallga-
tók kiadásaiból profitált a közlekedés (750 millió font), a kiskereskedelmi szek-
tor (690 millió font), ami közvetve hozzájárult az adóbevételekhez is. A külföldi 
egyetemi hallgatók megközelítőleg 4,8 milliárd font tandíjat fizettek ki, amihez 
hozzájött még az albérletek, szállások bére is (13,5 milliárd font hozzávetőleg). 
A 437 000 hallgató az összhallgatói létszám 19 százaléka. Összesen 125 000 
hallgató érkezett az EU-ból, ami a teljes hallgatói létszám 5 százaléka.

A Brexit lehetséges hAtásAi 
MAgyArország gAzdAságárA

A gazdaság lassulása 

Egy ország gazdaságába kerülő befektetések intenzitása és nagysága 
hatással van a gazdaság növekedésének ütemére. A gazdaság lassulását 
az is okozhatja, hogy kevesebb befektetés áramlik be az országba, 

mint korábban. Egy kevésbé fejlett gazdaságú EU-tagországnak jelentős 
támogatások az EU-alapokból érkező források is. A brit befizetések kiesése 
miatt ezekbe az alapokba is kevesebb pénz fog kerülni, ami eredményezheti 
azt, hogy a támogatásra jogosult országok kevesebb támogatást kapnak a 
következő költségvetési periódusban, illetve az Egyesült Királyság távozása 
az EU régiós fejlettségi átlagát is lejjebb húzza, ezért bizonyos régiók 
NUTS-besorolása is megváltozhat, ami további támogatáscsökkenést 
eredményezhet. Ez a támogatáscsökkenés is eredményezhet lassulást egy 
ország gazdaságában. Szintén negatívan hat egy ország gazdaságára, ha csökken 
a kereskedelemből származó bevételek összege. Az itt említett változások 
kialakulhatnak a magyar gazdaságban is a brexit hatására. A változások 
nagyságát, illetve hogy milyen hosszan tartó hatást gyakorolnak a magyar 
gazdaságra, jelenleg még nem lehet pontosan meghatározni, de érzékeltetni 
lehet a lehetséges irányokat. 
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A befektetések intenzitásának lehetséges változása a brexit hatására

A brexit-népszavazás óta több nagyvállalat és jelentős gazdasági szereplő 
jelezte, hogy elhagyhatja a szigetországot, ha a körülmények nem 
stabilizálódnak. Több, exportban érdekelt brit székhelyű cég jelezte már, 
hogy nem tud megnyugtató szerződéseket kötni, megrendeléseket lekötni a 
bizonytalan EU–brit kapcsolatok miatt. Ha megvalósul a termelőkapacitások 
áthelyezése – ami azonban, ahogyan arról korábban már volt szó, nem 
minden akadálytól mentes folyamat, és megfontolást igényel a cégek 
oldaláról –, a befektetések célpontja a kelet-közép-európai régió lehet. Ezt 
ösztönözhetik az alacsony termelési költségek, a stabil makrogazdasági 
környezet és a multinacionális vállalatok régióban folyatott eddigi tevékenysége 
és tapasztalata. Ennek hatására, valamint a javuló kockázati tényezők 
eredményeként több befektetésre számíthatunk, így bővülhetnek a magyar 
gazdaság kapacitásai. 

A tőkeallokációból eredő előnyökre lehet jó példa az autóipar, amely 
Magyarország számára fontos tényező a gazdasági növekedés szempontjából, 
és amely 2016-ban kiemelkedően magas befektetési összegeket realizált. 
Az Egyesült Királyságban a változó körülmények hatására nőhetnek a 
működés és a termelés költségei, továbbá alábbhagyhat a teljesítmény, ami 
kapacitáscsökkentésre kényszerítheti a cégeket. Magyarországon az elmúlt 
években sokat fejlődött az autóipar, és több autógyártó cég is hozott az 
országba komolyabb összegű befektetést. Ennek megfelelően rendelkezésre 
állhatnak azok a körülmények, amelyekre egy befektetésben gondolkodó 
cégnek szüksége lehet. Egy ilyen jellegű megvalósuló relokáció esetén akár 
200 milliárd forint működőtőke-beáramlással számolhatunk két év alatt 
az MNB számításai szerint, ami az elmúlt időszakhoz hasonló mértékű 
működőtőke-beáramlást jelentene.

Vigyázni kell azonban arra, hogy a körülmények meg is maradjanak, hiszen 
ezek a befektetések éppen olyan költség- és profitérzékenyek nálunk, mint 
a brit gazdaságban, és a befektetők könnyen találnak olyan országokat, 
amelyekben a munkaerő olcsóbb, vagy a működési költségek alacsonyabbak. 
Ehhez szükség van arra, hogy a magyar makrogazdasági környezet 
megítélése pozitív maradjon a befektetői körökben, és ehhez megfelelően 
alacsony adók szükségesek, valamint jól képzett, viszonylag olcsó munkaerő 
és alacsony működési költségek. A 4. ábra Magyarország régiós szinten elért 
sérülékenységi indexének javulását mutatja 2008–2015 között. Az ábra alapján 
elmondhatjuk, hogy a régióban Magyarország mutatói javultak a legtöbbet, 
vagyis a befektetések szempontjából ezen a téren az egyik legvonzóbb 
feltételeket kínáló ország, ugyanakkor a mára már Magyarországra is jellemző 
munkaerőhiány megnehezíti az esetleg áttelepülő vállalatok megnyerését a 
hazai befektetéseknek.

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-latest-news-microsoft-major-companies-pull-business-from-uk-jobs-import-tariffs-eu-single-a7543641.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-latest-eu-businesses-cut-ties-uk-suppliers-european-union-a7736056.html
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/rekord_mennyisegu_kulfoldi_toke_erkezett_tavaly_magyarorszagra.629330.html
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/toke_beruhazas_kelet_kozep_europa_autogyartok
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4. ábra 
A sérülékenységi indexek változása a régió országaiban 2008–2015 között 

(forrás: MNB, saját szerkesztés) 

Az EU-alapokból érkező támogatások összegének
lehetséges csökkenése a brexit hatására

Az öt fő európai uniós alap közösen támogatja a gazdasági fejlődést az EU mind-
egyik tagállamában. A támogatások által megvalósuló fejlődésnek összhangban 
kell lennie az aktuális stratégia céljaival. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
és az Európai Szociális Alapból valamennyi EU-régió részesül, az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap a megfelelő 
gazdasági ágazatokat támogatja. A Kohéziós Alap támogatásaira csak a ke-
vésbé fejlett régiók jogosultak.

A tárgyalások jelen állása és a szakértői vélemények szerint a britek 6%-os 
nettó hozzájárulása 2018-ig biztosan bekerül az EU költségvetésébe, és a tár-
gyalások kimenetelétől függően ez meghosszabbodhat 2020-ig vagy akár to-
vább is. Az optimista, a tárgyalások elhúzódására számító forgatókönyv szerint 
tehát Magyarországnak ebben a költségvetési ciklusban biztosan nem kell 
attól tartania, hogy kevesebb pénzt tudna lehívni a gazdaság élénkítése céljá-
ból. A Magyar Nemzeti Bank tanulmánya azt feltételezi, hogy a kieső pénzek hatá-
sára a strukturális alapok és a kohéziós alap fognak csökkenni, és a területi alapú 
támogatásokat nem változtatják (agrárpolitika, mezőgazdaság, vidékfejlesztés). 
Jelentős forráscsökkenésre akkor számíthatunk, ha semmilyen megállapodás 
nem születik a britekkel, és megszűnik a nettó hozzájárulásuk az EU-költségvetés-
hez, illetve nem sikerül az EU-nak más forrásokból pótolni a kieső összegeket. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/
https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tanulmany-125-vegleges.pdf
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Magyarország akkor is számíthat a brexit hatásának köszönhetően az EU-s for-
rások csökkenésére, ha az erős brit gazdaság kilépése miatt Magyarország régióit 
előbbre sorolják a gazdasági fejlettségi szint szerinti besorolásban. Ennek szintén az 
lehet a hatása, hogy kevesebb támogatásra lesz jogosult a magyar gazdaság.

Magyarország az EU-alapokból 2007–2013 között közel 25 milliárd eurós 
alapból gazdálkodhatott. Ez az összeg a 2014–2020-as költségvetési ciklusban 
a lehívások sikerességétől függően megközelítőleg 22 milliárd euró lehet, és a 
következő költségvetési ciklus során feltehetően tovább csökken. 

A források csökkenése feltehetően leginkább az építőipar növekedésének 
lassulásában fejtené ki hatását, ahogyan az 2015-ben is érezhető volt, amikor 
az uniós források az előző ciklusból már nem voltak elérhetőek, az új ciklus pe-
dig még nem nyílt meg. Ennek hatására egy másfél éves jelentős visszaesést 
tapasztalhattunk az építőiparban, és innen, az uniós források újraindulása után 
2016-ban, az év közepére indult el ismét az ágazat növekedése. (5. ábra)

5. ábra 
A magyar építőipar teljesítményének alakulása 2011–2017 között 

(forrás:  KSH, Portfolio)

Az exportkereslet lehetséges csökkenése a brexit hatására

Az Egyesült Királyság Magyarország hetedik legnagyobb exportpartnere. A brexit 
hatására kialakuló brit gazdasági lassulás miatt várhatóan visszaesik majd a külső 
kereslet mértéke. Ha a brexit okozta gazdasági hatások csak a brit gazdaságra 
terjednek ki, a szakemberek értékelése szerint nem lesz olyan kockázatos a magyar 
gazdaság szempontjából, mint az a lehetőség, hogy a brexit gazdasági hatása 
átterjed az EU többi olyan országára is, amely Magyarország számára fontosabb 
exportfelvevő célpiacot jelent. A magyar külkereskedelem nagyjából 5 százaléka 
irányul az Egyesült Királyságba, az EU többi országába együttesen azonban a 
külkereskedelem 75,2 százaléka jut; a legnagyobb partner Németország. Mivel az 
export alakulása jelentősen befolyásolja a GDP alakulását, egy komolyabb visszaesés 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/EU-Funds-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf
https://www.portfolio.hu/gazdasag/oriasi-tempora-kapcsolt-a-magyar-epitoipar.256601.html
http://neweasterneurope.eu/2017/07/06/relations-between-visegrad-and-the-uk-in-a-post-brexit-europe/
https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tanulmany-125-vegleges.pdf
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a kivitel terén ebben az esetben a gazdasági növekedés jelentősebb lassulásával 
járna. Ezt a hatást tompíthatja az a tény, hogy a magyar exportnak magas az 
importtartalma, és a csökkenő exportot csökkenő importköltségekkel lehetne 
ellensúlyozni, ami a költségek kiegyenlítését eredményezheti, ez azonban csak 
akkor lesz kockázati tényező, ha nem sikerül az EU-nak megállapodást elérnie 
az Egyesült Királysággal. Ebben az esetben az előrejelzések szerint körülbelül 
1 százalékpontos GDP-csökkenés várható Magyarországon.

A magyar háztartások bevételeinek lehetséges csökkenése a brexit hatására

Egy ország gazdaságának egyik legfontosabb mozgatója a lakosság fogyasztá-
sának mértéke. A külföldön munkát vállalók általában nemcsak saját megélheté-
süket biztosítják, hanem keresetükből sokan utalnak haza családtagjaik számára 
havi rendszerességgel valamilyen összeget. Ez az összeg bekerül a családok által 
fogyasztásra költhető bevételbe és így az adott ország gazdaságának körforgá-
sába is, ami élénkítheti az adott gazdaságot. Ezeknek a hazautalásoknak az el-
maradása sokak számára jelent bevételkiesést és eredményez kisebb elkölthető 
pénzkeretet, ami a gazdaságban is hiányként jelenik meg.

A hazautalt összegek nagyságát több tényező teszi bizonytalanná, így nehéz pon-
tosan meghatározni, milyen arányban járulnak hozzá egy ország gazdaságának élén-
kítéséhez, vagy, hogy mekkora hiányt jelentene elmaradásuk. Tudjuk például, hogy az 
Egyesült Királyságban sok magyar fiatal dolgozik, de nehéz pontos statisztikai ada-
tokkal szolgálni a számukat illetően, így azt is nehéz pontosan megállapítani, hogy 
mennyi pénzt utaltak haza egy adott évben. A KSH 2016-ban megjelent kimutatása 
szerint a 2014-ben az Egyesült Királyságban legalább egy éve dolgozók által hazautalt 
összeg körülbelül 161 millió euró volt, ami az összes hazautalás 30 százalékát tette 
ki. Magyarország 2014. évi GDP-je devizaárfolyamon 105 591 millió euró volt, a haza-
utalt összeg tehát körülbelül a GDP 0,0015 százaléka volt. Annyit megtudhatunk még 
a KSH-adatokból, hogy 2010 óta az Egyesült Királyságban élő és dolgozó magyarok 
száma nőtt, és így az általuk hazautalt összegek úgyszintén. (6. ábra)

6. ábra 
Az Egyesült Királyságból érkező hazautalások 

nagysága 2010–2014 között 
(forrás: KSH, saját szerkesztés)

https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tanulmany-125-vegleges.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt015.html
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A külföldön dolgozó állampolgárok számán kívül bizonytalanságot okoz a 
hazautalások pontos összegének meghatározásánál a font/forint árfolyam 
alakulása, és persze mivel a forint erősen kötődik az euróhoz, ezért a forint/
euró árfolyam is befolyásoló tényező. Ezenkívül meghatározó lehet a létfenn-
tartáshoz szükséges kiadások nagysága és a keresetek alakulása a fogadó 
országban. 

A Brexit lehetséges hAtásAi 
Az eU gAzdAságárA

Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból példátlan jelenség, 
és még senki előtt nem bizonyos, milyen hatásokkal jár a folyamat. 
A brexit által generált bizonytalanság és a kilépést követő változások 

minden bizonnyal változásokat fognak hozni az Európai Unió tagországainak 
együttműködésében is. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a brexit 
lehetőség lenne az EU számára is egy új fejlődési irány kijelöléséhez. Egy 
átalakuló EU előtt lehetőség nyílhat egy egységesebb piac kialakítására, és 
lépéseket tehetnénk egy közös gazdaságpolitika kialakítására. A lehetséges 
reformok között szerepelhet egy olyan támogatási rendszer létrehozása, amely 
nem a tagállamok befizetésein alapul, hanem más, gazdasági forrásokból származó 
bevételekből finanszírozható, ám amely megtartja azt a fontos jelleget, hogy nem 
generál adósságot a támogatást igénybe vevő országok számára. Ezenkívül 
az euró számára kialakítható lenne egy gazdasági alapon meghatározott 
árfolyam-mechanizmus ahelyett, hogy a Tanács alkufolyamatain belül döntik 
el az árfolyamot. Ezek azonban olyan víziók, amelyek egy erős Bizottságot 
feltételeznek, és olyan egységet, amely talán a nemzeti érzelmeket és a 
szuverenitást előtérbe helyező államok számára nem elfogadhatók.

Valószínűnek tűnik, hogy a brexitet követően az EU-n belül változni fognak 
a besorolások a gazdaságok értékelésére vonatkozóan. Egy erős gazdaság 
kiválásával a gyengébb gazdaságok előrébb kerülnek a fejlettségi besorolás-
ban, ami azt eredményezheti, hogy nem lesznek olyan mértékű támogatásra 
jogosultak, mint eddig. Ez a fejlemény nemcsak egy-egy ország gazdaságára 
lehet hatással (mint például a V4-országok), hanem az egész EU számára, 
hiszen több ország is lesz, amelynek a költségvetéséből hiányozni fog az EU 
hozzájárulása. Ugyanakkor ezzel lehetségessé válhat, hogy a tagállami befize-
tések arányát nem kell emelni a hiányzó brit befizetések pótlására. Természe-
tesen azt a forgatókönyvet is figyelembe kell venni, hogy a britek nem fognak 
már hozzájárulni az EU költségvetéséhez, és az általuk befizetett összegek 
hiányozni fognak a támogatásra fordítható büdzséből. Ez is eredményezhet 
az előbbi lehetőséghez hasonló hiányokat az EU-alapokból eddig részesülő 
államok számára, amely hiányok gazdasági hatása kihatással lehet az egész 
EU gazdaságára.

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2486/1/KG2016n3_Magas.pdf
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Végül számításba kell venni, hogy egy olyan erős gazdaságú, jelentős törté-
nelmi múlttal és kapcsolatokkal rendelkező ország kiválása, mint az Egyesült Ki-
rályság, új erőviszonyokat is teremthet a térségben. Azok az európai országok, 
amelyek nem tagjai az EU-nak, új lehetőségeket találhatnak és nyújthatnak 
az Egyesült Királysággal kötött megállapodásokkal, aminek hatására eltolód-
hatnak a gazdasági súlypontok, és kialakulhat egy új integrációs formáció, 
mint amilyen korábban az EFTA volt. Egy ilyen új integrációs lehetőség átren-
dezheti a viszonyokat az EU körül, és arra ösztönözheti a tagállamokat, hogy 
újragondolják az együttműködésüket és az EU integrációs erejének mértékét.

ÖsszefoglAlás

Összefoglalva az elemzés eredményeit úgy tűnik, az Egyesült Királyságnak 
gazdaságilag több érdeke fűződik ahhoz, hogy az EU-ból érkező mun-
kavállalók jelenlegi jogait biztosítsa a határain belül, mint ahhoz, hogy a 

bizonytalan státusz miatt ezek a munkavállalók elhagyják a szigetországot, 
vagy ahhoz, hogy nehezebben tudjanak bekerülni a brit munkaerőpiacra a jö-
vőben. A tiszta gazdasági racionalitás ellen hat azonban, hogy a népszavazáson 
a szavazók nem kizárólag a gazdasági tényezőket mérlegelték a véleményük ki-
alakításakor, és így a brit kormány egy nagyon sokszínű elvárásnak kell, hogy 
megfeleljen az EU-val való tárgyalások során. A gazdaság különböző szektorai-
ban azonban a munkaerőpiaci bizonytalanságon túl, a brexit hatására nehezeb-
bé válhat a nyersanyagbeszerzés, a változó szabályozás miatt nehezedhet az 
üzletszerzés és az értékesítés, valamint csökkenhet a kereslet. Ennek hatására 
a gazdasági társaságok választás elé kerülnek, ami eredményezhet kapacitás-
csökkentést, telephely-átköltöztetést is. Ezek mind olyan tényezők, amelyek nagy 
hatással lehetnek a brit gazdaság teljesítményére. 

A magyar gazdaságra kifejtett hatásokat abból a nézőpontból kell figyelni, 
hogy a brexit milyen hatással lesz azokra a partner országokra, amelyeknek a 
gazdaságára a magyar gazdaság a legjobban támaszkodik. Így a magyar gaz-
daság számára annak lesz jelentősége, hogy például Németország gazdasá-
gát mennyire terhelik meg a brexitből fakadó hatások. Az Egyesült Királyság 
nem a legnagyobb kereskedelmi partnere Magyarországnak, de szerepe nem 
elhanyagolható. A britekkel való kapcsolat fontos lehet az export alakulása 
szempontjából. A brit döntés a bevándorlással kapcsolatban pedig azért lehet 
meghatározó, mert ettől függ, érkeznek-e továbbra is a hazautalások a magyar 
családok számláira.

A brit gazdaságban végbemenő folyamatok és a gazdasági társaságok 
döntései pedig a működőtőke-beáramlás szempontjából jelenthetnek előnyt 
Magyarország számára. A tőkeallokáció egy olyan oldala a brexitnek, amely 
pozitív hatásokkal lehet a magyar gazdaságra, ha a brit gazdaságba be nem 
fektetett tőke a mi térségünkbe irányul, és abból a magyar gazdaság is élénkítő 
hatásokat kaphat.
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Az EU számára a brexit egy nettó befizető tagállam elvesztését jelenti amellett, 
hogy az Egyesült Királyság az EU egyik legnagyobb kereskedelmi partnere és több 
tagállamnak az egyik legnagyobb exportfelvevő piaca. A brit munkaerőpiacon 
dolgozó állampolgárok munkalehetősége nemcsak Magyarország számára 
fontos, de az egész Európai Unió számára, hiszen sok tagállam állampolgárai 
dolgoznak az Egyesült Királyság területén. Egy erős gazdaság kiválása az EU 
számára erőcsökkenést jelenthet a világgazdaságban is, ami hatással lehet 
az EU gazdasági befolyásának erejére és az euró árfolyamára. 

A brexittel kapcsolatban a legszámottevőbb tényező a bizonytalanság. Je-
lenleg úgy tűnik, hogy ebből a bizonytalanságból nem kerülnek ki győztesek, 
csak vesztesek. Legalábbis rövid távon biztosan, a hosszú távú hatások 
pedig annyira kiszámíthatatlanok, hogy talán említeni sem érdemes most 
őket. Az Egyesült Királyság számára a brexit nemcsak a gazdasági bizonyta-
lanságot jelenti, hanem belpolitikai bizonytalanságot is eredményezett, ami 
továbbgörgetheti a gazdasági hatásokat. Az EU-s tagság a kötelezettségek 
mellett számos gazdasági előnnyel járt az Egyesült Királyság számára, és 
ezenkívül még egy fontos hozadéka volt: részesei lehettek a közös döntésho-
zatalnak, amelynek folytán befolyásolni tudták az Unió fejlődésének, változá-
sának irányát. Harmadik országként erre sokkal kevesebb lehetőségük lesz. 
Az EU-nak sem előnyös a brexit-folyamat, hiszen a 2008/09-es gazdasági vál-
ság után éppen csak helyreálltak a gazdasági mutatók, amikor a brexit okoz-
ta bizonytalanságok újabb kihívás elé állíthatják a tagországok gazdaságait 
meg a közös piacot is, valamint az uniós támogatási, fejlesztési programokat 
is. Végül egy világviszonylatban is jelentős tagállam kiválása nem csak gaz-
dasági hatásokkal jár az EU szempontjából, és ez lehetőséget teremthet új 
irányok kialakítására meg a saját szerepük újragondolására is.

Az eredmények összegzéséből az rajzolódik ki, hogy a megoldást egy 
olyan együttműködésben kellene keresni, amely a lehető legkevesebb válto-
zást hozza mind két oldal számára, és ezt a megállapodást a lehető leggyor-
sabban meg kellene kötni. Biztosítani kellene a gazdasági szereplőknek a biz-
tonságos működési lehetőségeket és a közös piaci hozzáférést. 

Számomra a legnagyobb kihívást az okozza, hogy ezt a teljes folyama-
tot, amit a 2016. június 23-i brexit-népszavazás elindított, pusztán gazdasági 
szempontból értékeljem. Igaz, hogy az emberek, közösségek, országok tevé-
kenységének nagy része gazdasághoz köthető tevékenység, de jelen vannak 
azok a tényezők is, amelyeket nem lehet gazdasági szempontból értékelni. 
Ilyenek a politikai és kulturális színezetek, amelyek a racionális, számokkal 
leírható érdekek mellett és akár ellen is erőteljesen jelen vannak az emberek 
életében. Ezért számomra nagyon nehéz elképzelni azt, hogy kizárólag gaz-
dasági kérdések és racionális számítások alapján fog megszületni a brexit-
határozat és -megegyezés.




