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 Az EU által kötött kereskedelmi egyezmények 

Összefoglalás: A 2010-es években megnövekedett a nemzetközi aktivitás a ke-
reskedelmi kapcsolatok újragondolása érdekében, és átfogó – a kereskedelmet, a 
beruházásvédelmet, a szabályozások harmonizációját, sőt akár a közbeszerzési 
piac megnyitását is taglaló – egyezménytervezetek születtek. A végleges szerző-
déseket az Európai Unió kötötte meg az egységes európai piac és a tagállamok 
nevében – az utóbbiak eltérő iparági szerkezete és gazdasági fejlettsége miatt 
felmerül a kérdés, hogy vajon az egységes megállapodások milyen növekedési 
hatást gyakorolnak az egyes tagországokra. Ennek modellezésére a számítható 
általános egyensúlyi modellek (CGE) használatosak széles körben. A jelen kutatás 
a Kanadával (CETA), Japánnal (EPA), a Koreai Köztársasággal, Kolumbiával, Peruval 
és Ecuadorral kötött uniós egyezmények magyar vonatkozásaira fókuszál. A mo-
dellszámítás eredménye, hogy a három fejlett országgal kötött egyezmény hatásai 
kapcsán nem várható jelentős ágazati bővülés és addicionális GDP-növekedés a 
magyar gazdaságban. A fejlődő latin-amerikai gazdaságok esetében pedig egyál-
talán nincs várható ágazati kibocsátási és GDP-bővülési hatás. A CGE-modellezés 
révén tehát arra a következtetésre jutunk, hogy a hat vizsgált esetben számottevő 
hatás önmagában az uniós egyezménytől nem várható.

Abstract: International activity to rethink trade relations emerged in the 2010s and 
resulted in comprehensive agreement proposals about trade, investment protection, 
regulatory harmonization, and even the opening of public procurement market were 
included. These trade agreements were negotiated by the European Union on behalf 
of the single European market and the Member States. However, because of the 
differences in the national industrial structures and the economic development of 
the member economies, the individual growth impact became a relevant question 
in the Member States. To model the impact, the computable general equilibrium 
(CGE) models are widely used. The research focuses on the EU agreements with 
Canada (CETA), Japan (EPA), the Korean Republic, Colombia, Peru and Ecuador. 
The conclusion of the model calculation is that due to the effects of the agreement 
with the three developed countries, no significant sectoral expansion and additional 
GDP growth is expected in the Hungarian economy. In case of the emerging Latin 
American economies, the expected impact of sectoral output and GDP growth is 
zero. The CGE modelling concludes that no significant effect is expected for Hungary 
from the EU Convention in the six examined cases.

BEVEZETŐ

A 2010-es években megnövekedett a kereskedelmi kapcsolatok újragondolá-
sa érdekében történő nemzetközi aktivitás, és átfogó – a kereskedelemről, 
a beruházásvédelemről, a szabályozások harmonizációjáról, de még a köz-

beszerzési piac megnyitásának lehetőségéről is szóló – egyezménytervezetek 
születtek, amelyeket azután vagy elfogadtak a partnerek (pl. a CETA, az EU és Dél-
Korea közötti egyezmény stb. esetében), vagy parkolópályára kerültek (TPP, TTIP).
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Habár a véglegesített szerződéseket az Európai Unió kötötte meg az egységes 
európai piac és a tagállamok nevében, az utóbbiak eltérő iparági szerkezete és gaz-
dasági fejlettsége következtében jogosan merül fel a kérdés, hogy az uniós szintű 
megállapodások az aszimmetrikus szerkezetű tagállami nemzetgazdaságok szá-
mára milyen eltérő következményekkel járnak. A jövő természetesen nem látható 
előre, de forgatókönyvekkel modellezhető. Erre kiválóan alkalmasak többek között a 
számítható általános egyensúlyi (computable general equilibrium, CGE) modellek.

A Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerségre (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, TTIP) vonatkozóan szerzőtársaimmal, Rezessy Ger-
gellyel és Szijártó Norberttel együtt, illetve egy évvel később magam is elvégeztem 
a magyarországi hatáselemzést. Az akkori kutatások nyomdokain és az általuk 
használt CGE-módszertannal a jelen elemzésben számos, azóta tárgyalt vagy 
már életbe is léptetett – nevezetesen a Kanadával, Japánnal, Dél-Koreával, illetve 
a dél-amerikai Kolumbiával, Peruval és Ecuadorral tervezett vagy létrejött – uniós 
egyezmény magyarországi hatásvizsgálatának eredményeit ismertetem.

Az írás áttekinti az alkalmazott modell tartalmát, és ennek kapcsán a szakiroda-
lomban létező többi modellt is. Ezen túlmenően feldolgozza a felsorolt országokkal 
kötött egyezményekre vonatkozó empirikus szakirodalmat. Ezek után a válasz-
tott CGE-modell módszertanára, az adatok összetételére, megbízhatóságára és 
minőségére tér ki. Végül átlátható formában ismerteti és értékeli a felsorolt egyez-
ményeknek a várható növekedési hatásával kapcsolatos eredményét. Előzetes 
várakozásként megfogalmazódó feltevés, hogy a fejlett országokkal (Japán, Ka-
nada, Dél-Korea) kötött szerződések esetében kimutatható növekedés várható, ám 
az a távolságok és az egyes iparágak (pl. gyógyszeripar) nehezen harmonizálható 
szabályozási különbségei miatt korlátozott mértékűnek fog mutatkozni. A dél-ame-
rikai egyezmények kapcsán előreláthatólag nulla közeli hatást jelez a modell, amit 
részben a földrajzi távolság, részben az eltérő gazdasági és kulturális orientáció 
magyarázhat. A szerző zárásként mindezek alapján javaslatokat fogalmaz meg a 
lehetséges magyar álláspontra vonatkozóan.

A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE

A nemzetközi kereskedelemliberalizációs egyezmények gazdaságtana lehet-
séges kereskedelemteremtéssel és -eltérítéssel is számol. A jelen írásban 
vizsgált szerződések esetében az utóbbi akár az Európai Unión belüli kereske-

delmet is csökkentheti, amennyiben a transzatlanti útvonalakat részesítik előnyben. 
A hasonló helyzetekre vonatkozóan szinte kizárólagosan alkalmazott módszertani 
eszköz a CGE-modell, amely az általános makroökonómia többszektoros (háztar-
tási, kormányzati, illetve vállalati szektor) modelljére épül. A CGE elméleti modelljét 
részletesen kifejtette Zalai Ernő 1998-as, Joseph F. Francois, Bradley J. McDonald 
és Håkan Nordström 1996-os, valamint Peter Dixon és Dale Jorgenson 2011-es 
tanulmánya.

http://real.mtak.hu/15121/1/Kutasi-Rezessy-Szijarto_K%C3%BClg.2014_7-8.pdf
http://real.mtak.hu/15121/1/Kutasi-Rezessy-Szijarto_K%C3%BClg.2014_7-8.pdf
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2137/1/KG_2015n3p57_Kutasi.pdf
http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=205
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/40.pdf
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/40.pdf
https://www.elsevier.com/books/handbook-of-computable-general-equilibrium-modeling/dixon/978-0-444-59556-0
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A nemzetközi kereskedelmi egyezmények hatáselemzése kapcsán a 
CGE-modellek lényege, hogy különböző forgatókönyveket ellenőrizve képesek a ke-
reskedelemszabályozásnak a növekedésére, a beruházásra vagy a foglalkoztatásra 
vonatkozó lehetséges makrogazdasági hatásait megbecsülni. A szcenáriók vizsgál-
hatók az azonos vagy eltérő piaci preferenciák, a versenyző vagy monopolisztikus 
piaci struktúrák, az eltérő termelékenységi szintek és kereskedelmi költségek, illetve 
a különböző vámszintek alapján. „A földrajzi távolság problematikája kapcsán a ke-
reskedelemelemző modellek [a gravitációs modellt,] az ún. jéghegy kereskedelmi 
költség metaforát használják arra, hogy érzékeltessék, ahogyan a szállítási távolság 
növekedésével »elolvad« a nyereség vagy az olcsó import vonzereje.”

„A CGE modellek kulcseleme a rugalmasság alapján való becslés. A kereskedel-
mi előrejelzések esetében általában árrugalmasság, kereskedelemrugalmasság, 
a távolsági szállítás költség rugalmassága (vagy nevezik a jéghegy kereskedelmi 
költségrugalmasságának is), vámköltség-rugalmasság fogalmak kerülnek elő-
térbe.” A Costas Arkolakis, Arnaud Costinot és Andrés Rodríguez-Clare 2012-es 
tanulmányában ismertetett formula, amely az importhányadból és a kereskedelem-
rugalmasságból számítható, több modell esetén is jól méri a kereskedelembővülésnek 
a makrogazdasági szintű jövedelemre gyakorolt hatását. Bizonyos feltételek mellett 
ugyanis az import arányának emelkedése mindig növeli a jövedelmet. Az említett 
szerzőhármas, Kutasi, Rezessy és Szijártó 2014-es cikkében erről a következő 
szerepel: „A széles körű alkalmazhatóság mögötti elgondolás az, hogy egyrészt a 
jólét változása az egyes országokban csak a cserearányok megváltozásától függ, 
másrészt a cserearányok megváltozása levezethető az egyes árucikkek relatív ke-
resletének megváltozásából az egyes országokban. Ezen összefüggés segítségével 
megmutatható, hogy – a fenti feltételezések teljesülése esetén – a reáljövedelem 
változása meghatározható a hazai felhasználás és a kereskedelmi rugalmasság se-
gítségével.”

Az EU által megkötött szabadkereskedelmi egyezményekről számos tanulmány 
született, mind az átfogó analízis, mind az egyes iparágak vagy termékcsoportok 
megközelítéséből. A jelen elemzésben vizsgált hat országgal kötöttekről viszont 
kevés konkrét anyag áll rendelkezésre, ugyanakkor a módszertan több példával is 
szolgál.

A konkrét esetben elsősorban az Európai Bizottság kutatási anyagai adnak tám-
pontot. Lakatos Csilla és Lars Nilsson 2015-ben a lineáris regresszió egyik formájával, 
a legkisebb négyzetek módszerével (Ordinary Least Squares, OLS) próbálta megbe-
csülni, hogy az EU és Dél-Korea közti kereskedelem milyen mértékben emelkedhet, 
de a tanulmányuk ágazati elemzést nem tartalmaz. Forizs Virág és Lars Nilsson 
2016-ban CGE-modellel elemezte ugyanazt, és az EU egészére nézve ágazatokra 
lebontott hatásokat is becsültek, amelyek komoly – egyes ágazatok esetében akár 
20–30 százalékos mértékű – kereskedelembővülést jeleztek előre, de az írásuk az 
addicionális GDP-re vonatkozó becslést nem tartalmazott. A kereskedelembővülés 
természetesen nem a GDP-hez adódó jövedelemtöbblet, hiszen azzal párhuza-
mosan importoldalon is jelentős növekedés várható, ami kioltja az exportbővülés 
jövedelmi hatását. Az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága (DG Trade) 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2137/1/KG_2015n3p57_Kutasi.pdf
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2137/1/KG_2015n3p57_Kutasi.pdf
https://www.jstor.org/stable/1802501
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2137/1/KG_2015n3p57_Kutasi.pdf
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2137/1/KG_2015n3p57_Kutasi.pdf
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2137/1/KG_2015n3p57_Kutasi.pdf
https://economics.mit.edu/files/7571
https://economics.mit.edu/files/7571
http://real.mtak.hu/15121/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153601.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154972.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154972.pdf
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a 2018-as tanulmányában végigvette a Japánnal kötött gazdasági partnerségi 
egyezmény részleteit, majd egy CGE-modellel annak eredményeképpen nagyon 
minimális, 0,14 százalékos európai uniós addicionális GDP-bővülést számolt ki. 
Ugyanezt az elemzést elvégezte a DG Trade 2017-ben a Kanadával megkötött átfo-
gó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement, CETA) esetében is, az Európai Bizottság pedig 2016-ban, az Ecuadorral 
kötendő, valamint a Kolumbiával és Peruval kötött kereskedelmi egyezmény kap-
csán. Az említett elemzések azonban csak a kereskedelembővülésre alkalmazzák a 
CGE-modellt – illetve az utóbbi az ágazati kibocsátásra is –, viszont az addicionális 
GDP-bővülésről nem adnak előrejelzést.

MÓDSZERTAN ÉS ADATOK

Módszertan tekintetében a jelen elemzés Kutasi, Rezessy és Szijártó 2014-es 
tanulmányának mintájára a viszonylag egyszerűbb, kevesebb adatigényű 
megoldást követi, amely Arkolakisék 2012-ben bemutatott modelljéből in-

dul ki.
A szabadkereskedelmi megállapodás reáljövedelemre gyakorolt ha-
tása az importnövelő hatás és az importnak a változó kereskedelmi 
költségekre vonatkozó rugalmassága (a továbbiakban: kereskedelmi rugal-
masság) ismeretében a következő formula felhasználásával számítható ki … :

Ŵ = ^λ 1/ε,   (1)
ahol: Ŵ jelöli a reáljövedelem változását, ^λ a hazai felhasználás (amely 
megegyezik az [1 – importhányad] értékkel) arányának változását, ε pedig a 
kereskedelmi rugalmasságot.
A formula számos modell esetén jól méri a kereskedelem növekedésének 
makrogazdasági szintű jövedelemre gyakorolt hatását. Az import arányá-
nak növekedése minden esetben növeli a jövedelmet, ennek oka a modellek 
három mikrogazdasági és három makrogazdasági feltételezésével magya-
rázható. A mikroökonómiai feltevések a következők:
i. Minden ország esetében egy Dixit–Stiglitz-preferenciával rendelkező 
reprezentatív fogyasztó törekszik a hasznosság maximalizálására a költség-
vetési korlát figyelembe vétele mellett.
ii. Minden termék esetében léteznek célország szerinti termelési tech-
nológiák, amelyeket a j országba exportált terméknek az i országban való 
előállítása során alkalmaznak. A termékeket a piaci struktúrától függően egy 
vagy több vállalat is gyárthatja.
iii. Tökéletes vagy monopolisztikusan versenyző piacok, utóbbi esetében 
belépési korlátokkal vagy belépési korlátok nélkül.
A makroökonómiai feltevések:
i. a kereskedelem minden esetben kiegyensúlyozott,
ii. a teljes profit a teljes jövedelem állandó hányada,
iii. állandó helyettesítési rugalmasságú importkeresleti függvény mellett.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157116.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156043.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154964.pdf
http://real.mtak.hu/15121/
http://real.mtak.hu/15121/
https://economics.mit.edu/files/7571
http://real.mtak.hu/15121/1/Kutasi-Rezessy-Szijarto_K%C3%BClg.2014_7-8.pdf
http://real.mtak.hu/15121/1/Kutasi-Rezessy-Szijarto_K%C3%BClg.2014_7-8.pdf
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Ez a modell tekinthető a különböző CGE-modellek konszenzusváltozatának, 
amely egyszerűbb módon hozza ugyanazt az eredményt, mint azok a sokváltozós 
modellek, amelyek számos előfeltevéssel élnek.

A mikroszinten eltérő alkalmazkodás ellenére a … modellek makroökonómiai 
hatása kiszámítható a leírt formulával. A széles körű alkalmazhatóság 
mögötti elgondolás az, hogy egyrészt az egyes országokban a jóléti válto-
zás csak a cserearányok megváltozásától függ, másrészt a cserearányok 
megváltozása levezethető az egyes árucikkek relatív keresletének megválto-
zásából. Ezen összefüggés segítségével megmutatható, hogy – az említett 
feltételezések teljesülése esetén – a reáljövedelem változása meghatároz-
ható a hazai felhasználás és a kereskedelmi rugalmasság segítségével.(…)
A reáljövedelemre gyakorolt hatás kiszámításához tehát két adatra van 
szükség: a hazai felhasználás arányának változására és a kereskedelmi ru-
galmasság értékére. A kereskedelemi rugalmasságot számos tanulmány 
eltérő módszerekkel becsülte.

Mivel a jelen elemzés célja a teljes hazai GDP-re gyakorolt hatás mellett az 
iparági változások számszerűsítése is, az egyes iparágak esetében mért rugalmas-
sági adatokra is szükségem volt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatási 
adatbázisában az importárak nem szerepelnek a megfelelő bontásban, ezért helyet-
tesítőként a Joseph Francois és szerzőtársai által 2013-ban közölt iparági adatok 
kerültek be a modellszámításba. Amennyiben nem szerepelt köztük a Tevékenysé-
gek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti valamennyi iparág, 
a hiányzót az azt is magában foglaló, magasabb iparági aggregátum rugalmassá-
gával helyettesítettem. (Pl. a gyógyszeripar nem kapott külön rugalmassági mutatót, 
ezért a vegyipar értékét vettem figyelembe.) Meg kell jegyezni, hogy a helyettesítő 
adat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok viszonyában számított érték, 
de mivel hasonlóan távoli, tengeren túli országokat vizsgálunk, jó közelítő érték lehet 
ez Magyarország és a hat tengeren túli ország viszonylatában is.

1. táblázat
Francois rugalmassági mutatói

Ágazat Árrugalmasság (ε)
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 4,77
Bányászat, kőfejtés 12,13
Élelmiszergyártás 2,46
Italgyártás 2,46
Dohánytermék gyártása 2,46
Papír, papírtermék gyártása 7,99
Vegyi anyag és termék gyártása 5,09
Fémalapanyag gyártása 13,91
Fémfeldolgozási termék gyártása 13,91
Villamos berendezés gyártása 9,65
Gép, gépi berendezés gyártása 9,71
Közúti jármű gyártása 10,00
Egyéb jármű gyártása 7,14
Egyéb feldolgozóipari tevékenység 6,56
Építőipar 4,21

http://real.mtak.hu/15121/1/Kutasi-Rezessy-Szijarto_K%C3%BClg.2014_7-8.pdf
http://real.mtak.hu/15121/1/Kutasi-Rezessy-Szijarto_K%C3%BClg.2014_7-8.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/archive/Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and Investment.pdf
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Az elemzés készítésekor az ágazat szerinti felhasználás adatát a KSH ágaza-
ti kapcsolatok mérlegéből vettem át. Mivel az ottani legfrissebb forrás az anyag 
megírása idején a 2015-ös adatsor volt, a – szintén a KSH tájékoztatási adatbázi-
sából származó – ország és ágazat szerint bontott importadatok esetében is az az 
évi adatokkal számolt a modell. A jelen elemzés egy olyan forgatókönyvet vizsgál, 
amely egyrészt a vámok 90 százalékos leépítésével, másrészt a nem vám jellegű 
akadályokra vonatkozó szabályozások 50 százalékos harmonizációjával számol.

A MODELLSZÁMÍTÁS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE

2. táblázat
A kereskedelmi egyezmények hatása a magyar iparági és aggregált növekedésre

a CGE-modellszámítás alapján: Kanada, Japán, Dél-Korea

Iparág a TEÁOR szerint Árrugalmasság 
(ε)

EU–Kanada 
(CETA)

EU–Japán 
(EPA)

EU–
Dél-Korea

Mezőgazdaság, erdőgazdaság, 
halászat 4,77 -0,00545% -0,00008% -0,00004%

Bányászat, kőfejtés 12,13 -0,06144% -0,00006% -0,00001%
Élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása 2,46 -0,00326% -0,00073% -0,00148%

Textília, ruházat, bőr és bőrtermék 
gyártása 5 -0,00169% -0,00627% -0,10775%

Fafeldolgozás, papírtermék 
gyártása, nyomdai tevékenység 7,99 -0,00101% -0,00596% -0,00170%

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 5,09 0,00000% 0,00002% 0,00003%
Vegyi anyag, termék gyártása 5,00 0,00014% 0,00542% 0,00302%
Gyógyszergyártás 5,00 0,00021% 0,00025% 0,04435%
Gumi-, műanyag és nemfémes 
ásványi termék gyártása 5,00 0,00028% 0,01007% 0,00334%

Fémalapanyag és fémfeldolgozási 
termék gyártása 13,91 0,00005% 0,00087% 0,00152%

Számítógép, elektronikai, optikai 
termék gyártása 5,00 0,00097% 0,01298% 0,04455%

Villamos berendezés gyártása 9,65 0,00026% 0,00712% 0,00618%
Gép, gépi berendezés gyártása 9,71 0,00005% 0,00102% 0,00029%
Járműgyártás 10,00 0,00068% 0,02080% 0,00163%
Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 
berendezés üzembe helyezése, 
javítása

6,56 -0,00003% -0,00008% -0,00004%

Építőipar 4,21 0,00000% 0,00000% 0,00000%

Összes termelés 5,00 0,00018% 0,00182% 0,00208%
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A három fejlett országgal (Kanadával, Japánnal és Dél-Koreával) kötött egyez-
mény hatásai kapcsán nem várható jelentős ágazati vagy addicionális 
GDP-bővülés a magyar gazdaságban, az értékelhető többletet pedig – nem 

meglepő módon – olyan iparágak eredményezhetik, amelyek a magyar gazdaság 
húzóágazatai, mint például a járműgyártás, a vegyipar/gyógyszergyártás és az 
elektronikai termékek gyártása (2. táblázat).

A fejlődő latin-amerikai gazdaságokkal való egyezmények esetében pedig az 
állapítható meg, hogy azoknak lényegében szinte nulla a várható magyarországi 
ágazati kibocsátási, illetve az addicionális GDP-bővülési hatásuk. A modell előre-
jelzése szerint minimális csökkenés lehet a tradicionális iparágak (mezőgazdaság, 
élelmiszeripar, textilipar) kibocsátásában, ami nem is lenne meglepő a komparatív 
előnyök alapján, de az is inkább „mínusz nullának” tekinthető.

3. táblázat
A kereskedelmi egyezmények hatása a magyar iparági és aggregált növekedésre

a CGE-modellszámítás alapján: Kolumbia, Peru, Ecuador

Iparág a TEÁOR szerint Árrugalmasság 
(ε)

EU–
Kolumbia EU–Peru EU–

Ecuador

Mezőgazdaság, erdőgazdaság, 
halászat 4,77 -0,00001% -0,00002% -0,00004%

Bányászat, kőfejtés 12,13 0,00000% 0,00000% 0,00000%
Élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása 2,46 -0,00068% -0,00014% -0,00018%

Textília, ruházat, bőr és bőrtermék 
gyártása 5,00 -0,00001% -0,00047% -0,00003%

Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, 
nyomdai tevékenység 7,99 -0,00006% 0,00000% 0,00000%

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 5,09 0,00000% 0,00000% 0,00000%
Vegyi anyag, termék gyártása 5,00 0,00000% 0,00008% 0,00000%
Gyógyszergyártás 5,00 0,00000% 0,00000% 0,00000%
Gumi-, műanyag és nemfémes 
ásványi termék gyártása 5,00 0,00002% 0,00000% 0,00000%

Fémalapanyag és fémfeldolgozási 
termék gyártása 13,91 0,00000% 0,00000% 0,00000%

Számítógép, elektronikai, optikai 
termék gyártása 5,00 0,00000% 0,00000% 0,00000%

Villamos berendezés gyártása 9,65 0,00000% 0,00000% 0,00000%
Gép, gépi berendezés gyártása 9,71 0,00000% 0,00000% 0,00001%
Járműgyártás 10,00 0,00000% 0,00000% 0,00000%
Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 
berendezés üzembe helyezése, 
javítása

6,56 0,00000% 0,00000% 0,00000%

Építőipar 4,21 0,00000% 0,00000% 0,00000%
Összes termelés 5,00 0,00000% 0,00000% 0,00000%
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KÖVETKEZTETÉSEK

Az elemzés rövid áttekintést adott annak a módszertanáról, hogy hogyan lehet 
vizsgálni az EU által kötött egyezményeknek a magyar gazdaságra gyakorolt 
hatását. Az írás elején ismertetett CGE-modell módszertana alapján elemez-

tem a magyar ágazati kibocsátásra és GDP-bővülésre gyakorolt hatását hat olyan 
kereskedelmi egyezménynek és gazdasági partnerségnek, amelyet az Európai Unió 
tengeren túli gazdaságokkal kötött, illetve tervez életbe léptetni: Kanadával, Dél-Ko-
reával, Japánnal, Kolumbiával, Peruval és Ecuadorral.

A CGE modellszámítása alapján az állapítható meg, hogy önmagában az uniós 
egyezménytől jelentős hatás nem várható. A fontos nagyvállalatokkal Magyaror-
szágon jelen lévő gazdaságok – mint Japán, Kanada vagy Dél-Korea – esetében 
inkább azért, mert azok már most is nagy kereskedelmi volumenekkel vesznek részt 
az itthoni vállalati értékláncokban. A három latin-amerikai ország esetén viszont az 
ágazati kapcsolatok alacsony szintje a gazdasági, földrajzi és kulturális távolságból 
is következik, amin az EU-val kötött/kötendő egyezmény legfeljebb csak a nyers-
anyagok terén hozhat némi, „szabad szemmel nem érzékelhető” változást.

A jelen kutatás tovább bővíthető és tökéletesíthető, egyrészt az EU más orszá-
gokkal (Kína, Chile, Ukrajna) kötött egyezményeinek az elemzésével, másrészt a 
kereskedelemrugalmassági mutató megalapozottabb és jobban Magyarországra 
szabott újraszámolásával. Ez utóbbi viszont szükségessé teszi a KSH-tól történő 
frissebb adatok igénylését, amennyiben egyáltalán a szükséges bontásban létez-
nek náluk ezek az adatok.

Mindezek alapján el lehet gondolkozni arról, hogy milyen álláspontot érdemes 
képviselnie a magyar külpolitikának a hat egyezmény – és további hasonló sza-
badkereskedelmi megállapodások – esetében. Az addicionális növekedési hatások 
nullához közeliek ugyan, viszont – ahogy az az idézett tanulmányokból is leszűrhe-
tő – ez nem jelenti azt, hogy a kereskedelem volumene ne bővülne. Tehát Kanada, 
Dél-Korea és Japán esetében az export- és importkapcsolatok bővülése önma-
gában érték, hiszen csak az eredményezheti azt, hogy a magyar gazdaság egyre 
szervesebben beépüljön az említett fejlett országok nemzetköziesedett nagyválla-
latainak a termelési folyamataiba, azaz értékláncába. S ha ennek rövid távon nincs 
is látványos hatása a GDP-re, annál inkább befolyásolhatja a foglakoztatási rátát és 
a technológiai haladást. A fejlettebb technológiának az iparági szerkezetbe történő 
beépülése, illetve a hazai kkv-beszállítói körben való szélesebb körű elterjedése a 
hosszú távú növekedés szükséges feltétele egy olyan gazdaságban, amely a fog-
lalkoztatást mennyiségi tekintetben szinte maximalizálta. (Megjegyzendő, hogy az 
értékláncba történő integrálódás csak feltevés, azt a CGE-modell nem mutatja 
ki.) A három fejlett országgal kapcsolatban nem elhanyagolható szempont a geo-
politikai érdek sem. A Kereskedelmi Világszervezeten (World Trade Organization, 
WTO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezeten (Organisation 
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for Economic Cooperation and Development, OECD) keresztül hazánk gazdasá-
gi partnerségben, valamint – az USA-hoz való kötődésen keresztül – nemzetközi 
politikailag is azonos érdekkörben van az említett államokkal. A kereskedelem in-
tenzitásának növelése szorosabbra fűzheti az együttműködést ösztönző partneri 
viszonyt, ami Magyarország geostratégiai érdekének tekinthető, még akár gazda-
sági növekedési hatás nélkül is.

A három dél-amerikai gazdasággal való egyezmény kapcsán nehezebb meg-
találni a magyar érdeket, de az áttételes, közvetett kapcsolatok következtében 
azoknak is inkább a magyar külügyi támogatásuk javasolt. Az első ilyen közvetett 
kapcsolatot az EU ibériai tagországainak az érdeke jelenti: azt a magyar külpolitiká-
nak is érdemes lehet támogatnia, ha azzal Magyarországnak nincs mit veszítenie. 
Akkor ugyanis az Európai Unión belüli kölcsönös kompromisszumok rendszerében 
hazánk is támogatást kaphat a spanyoloktól és a portugáloktól más, a magyar gaz-
daság számára fontosabb ügyekben.

A második közvetett kapcsolódási pontot az Európában jelen lévő multinaci-
onális vállalatok alkotják, amelyek jelentősen rá vannak utalva – többek között – a 
dél-amerikai bányászati és mezőgazdasági nyersanyagforrásokra és bizonyos feldol-
gozóipari termelési fázisokra, amelyekből Európában további termelés jön létre – ami 
bekapcsolja a magyar gazdaságot is az érintett vállalatok értékláncába. Harmadik 
közvetett kapcsolódási pontként ezen országok esetében is megemlíthető az USA 
érdekszférájához való közös kapcsolódás és az erre épülő geopolitikai érdek. Vé-
gül negyedik szempontként érdemes megjegyezni, hogy a magyar külgazdasági és 
külügyi stratégia része a lassan kibontakozó déli nyitás programja, s azt kifejezetten 
támogatják a dél-amerikai országokkal megkötött uniós egyezmények.


