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Összefoglaló: A sokadik elhalasztása után 2020-ra tervezték a Regionális Átfogó 
Gazdasági Partnerség (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) alá-
írását az abban részt venni kívánó ázsiai országok. Időközben azonban berobbant 
a koronavírus-járvány, amely világszerte átmeneti gazdasági leállást okozott. Az 
elemzés célja, hogy megvizsgálja e két folyamatnak az európai és a nemzetközi 
kereskedelemre – illetve a globális értékláncokra – gyakorolt hatását. Az RCEP ki-
mondott célkitűzése az ázsiai termelési láncok további integrálása, míg a vírus a 
globális termelési láncok újragondolását, párhuzamos regionális blokkokra bontá-
sát kényszerítheti ki.

Kulcsszavak: Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség, Ázsia, koronavírus, nem-
zetközi kereskedelem, termelési láncok

Abstract: After several cancelations, the signing of the Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) is planned in 2020 by the Asian countries. In the mean 
time, the coronavirus pandemic exploded, which caused a temporary economic 
shutdown worldwide. The impact of these two processes from the European and 
international trade perspectives is analysed in this study. The link between the two 
events is their impact on global value chains. The explicit objective of the RCEP is to 
integrate Asian production chains further and deeper, while the virus may force the 
rethinking of global production chains and the splitting to parallel regional blocks.

Keywords: Regional Comprehensive Economic Partnership, Asia, coronavirus, inter-
national trade,  production chains

BEVEZETÉS: MI AZ RCEP?

Tizenhat ázsiai és csendes-óceáni ország egyezménytervezete a Regioná-
lis Átfogó Gazdasági Partnerség, amelynek azáltal nőtt meg a jelentősége, 
hogy a vele párhuzamosan futó Csendes-óceáni Partnerség (Trans-Pacific 

Partnership, TPP) egyezményből Donald Trump elnök kivonta az Amerikai Egye-
sült Államokat. Az ASEAN-országcsoport indította el a kezdeményezést 2012-ben, 
amellyel az volt a céljuk, hogy a főbb gazdasági partnereiket egy társulásba in-
tegrálják. A nagyhatalmi egyensúlyok kérdése többször elodázta már az aláírást, 
és már az idénre tervezettnek a lehetősége is megkérdőjeleződött. A RCEP tag-
országai közé tartozik Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Dél-Korea, Kína, valamint az 
ASEAN-államok (Thaiföld, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Indonézia, Vietnam, Brunei, 
Szingapúr, Mianmar, Laosz és Kambodzsa). India lenne a 16. ország, de 2019-ben 
visszalépett az egyezménytől.

Érdekesség, hogy az RCEP nemcsak elmélyíti, hanem bővíti is a részes orszá-
gok közti gazdasági kapcsolatrendszert, mivel olyan államokat is egy csoportba 
rendezett, amelyek között korábban nem volt egyezmény.

https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership
https://www.iisd.org/itn/tag/rcep/
https://www.bilaterals.org/?virus-pandemic-may-force-japan-to&lang=en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-04/what-s-the-rcep-and-what-happened-to-the-tpp-quicktake
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1. táblázat
Az RCEP előtti egyezményes kapcsolatok

ASEAN Ausztrália Kína India Japán Új-Zéland Dél-Korea
ASEAN van van van van van van
Ausztrália van van nincs van van van
Kína van van nincs nincs van van
India van nincs nincs van nincs van
Japán van van nincs van nincs nincs
Új-Zéland van van van nincs nincs van
Dél-Korea van van van van nincs van

Az RCEP kiterjed többek között az áruk és a szolgáltatások kereskedelmére, a 
beruházási partnerségre, a technológiai együttműködésre és a szellemi tulajdon vé-
delmére is. Az egyezmény elsősorban a részes országok összesített globális súlyán 
(a világ össztermelésének 30 százaléka és – ha India is csatlakozik – a lakosságának 
a fele), valamint a beszállítói láncok intenzív összekapcsolásán keresztül szolgálja a 
résztvevők érdekeit. Az RCEP tartalma lényegében megfelel az utóbbi évtized során 
általánosan terjedő kereskedelmi és beruházási partnerségekének – mint amilyen 
a megvalósult CETA vagy a parkolópályára állított TPP és TTIP. Természetesen az 
RCEP kapcsán is megfogalmazódtak azok a kritikák, mint a többi szabadkereske-
delmi társulás esetében. Többek között épp ezért nem része már a tervezetnek az 
állam és beruházó közötti – sokszor kritizált – vitarendezés (investor–state dispute 
settlement, ISDS). A jelen elemzés azt a kérdést járja körül, hogy hogyan érinti az 
RCEP létrehozása az Európai Unióval folytatott kereskedelmet.

A REGIONÁLIS ÁTFOGÓ GAZDASÁGI PARTNERSÉG
AZ EU SZEMSZÖGÉBŐL

Az ázsiAi előnyök

Az ASEAN-országok számára egyértelmű előny, hogy a másik öt ország vál-
lalataiba integrált kis- és közepes vállalataik beszállítói tevékenysége elől 
minden akadály elhárulhat. Komoly előrelépésnek tekinthetik, hogy egyetlen 

egyezmény alá vonhatnak számos nemzetközi partnert. Kína esetében nagyon erő-
sen motiváló erővé vált az Amerikai Egyesült Államokkal egyre jobban kiéleződő 
kereskedelmi háború. India részvétele kevésbé egyértelmű: 2019 végén is blokkolta 
a tárgyalások előrehaladását, mivel alapvetően aggodalommal tölti el a kínai feldol-
gozóipari termékekkel való verseny, amely tönkreteheti a kkv-szektorát, továbbá a 
szolgáltatáskereskedelem terén sem érzi magát versenyképesnek. Ugyanakkor az 
USA sem zárható ki teljesen az India tárgyalási viselkedését befolyásoló tényező-
ként, hiszen a Trump-adminisztráció a maga oldalára igyekszik fordítani Új-Delhit a 

https://www.cnbc.com/2019/11/12/what-is-rcep-asia-pacific-trade-deal-slated-to-be-worlds-largest-fta.html
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/RCEP-Guiding-Principles-public-copy.pdf
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vantl50&div=22&id=&page=
https://www.tni.org/es/node/23334
https://www.aseanbriefing.com/news/rcep-impacting-aseans-supply-chains-business-environment/
https://www.theguardian.com/business/2019/nov/04/worlds-largest-trade-deal-rcep-faces-delay-as-india-pushes-back-against-china
https://www.iisd.org/itn/2019/12/17/asia-pacific-leaders-clinch-rcep-trade-and-investment-deal-pledge-to-continue-talks-with-india/
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/181007/1/1028045468.pdf
https://www.dw.com/en/why-india-pulled-out-of-the-rcep-free-trade-deal/a-51137128
https://www.dw.com/en/why-india-pulled-out-of-the-rcep-free-trade-deal/a-51137128
https://edition.cnn.com/2020/02/24/politics/donald-trump-india-narendra-modi-trade/index.html
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Kínával folyó gazdasági rivalizálása során. India kilépésével az RCEP globális gaz-
dasági súlya a negyedével, a népesség szerinti a harmadával csökken.

A nemzetközi kereskedelmi egyezményekre vonatkozóan alkalmazott számsze-
rűsített általános egyensúlyi (CGE) modellek felhasználásával már több elemzés is 
született, amelyek a részt vevő országokra nézve pozitív hatást mutatnak. Kína ese-
tében 2,5, Malajzia, Szingapúr, Vietnam, Thaiföld esetén 1, Dél-Korea kapcsán pedig 
4 százalék feletti növkedéssel számolnak. Érdekes, hogy ugyanez a számítás India 
esetében jóval kisebb (0,38 százalékos) bővülést vár, míg az egyezményen kívüli 
országok legtöbbjére negatív növekedési hatást jelez (Nyugat-Európára például 
-0,08 százalékot). Egy másik tanulmány India esetében 0,82 százalékos GDP-több-
letet becsül, míg az egyezményen kívüli környező országok (Nepál, Pakisztán, 
Banglades, Srí Lanka) számára szintén negatív hatásokat vetít előre.

Az alapító országok tökéletesen reprezentálják a termelési láncok teljes spektru-
mát: a nyersanyag-kitermelőket, az alacsonyabb és magasabb szintű feldolgozókat, 
valamint a magas hozzáadott értékű kutatási, tervezési, értékesítési stb. tevékeny-
ségre is felkészült országokat. Vagyis az RCEP képes lehet a regionális termelési 
lánc kialakulásának az erősítésére, továbbá azzal együtt akár még több beruházás-
nak a bevonzására vagy a tőkének a régión belüli megtartására.

európA és Az rCep-országok kereskedelmi kApCsolAtA

Az EU (és az USA) számára a CGE-számítások alapvetően negatív hatást vetí-
tenek előre. Ha végiggondoljuk, hogy a fő célkitűzés a dél- és délkelet-ázsiai 
termelési láncok integrálása, akkor nem meglepő, hogy az ausztrál, a japán 

és a kínai technológián alapuló termelés beszállítói hálózata még többet lesz ké-
pes exportálni az Európai Unióba, illetve esetleg termelési kapacitást is vonz át a 
régióba. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy Ázsia tipikusan az egymást átfe-
dő egyezmények térsége. Más egyéb interkontinentális együttműködések (APEC, 
MENA, Övezet és Út Kezdeményezés) mellett az EU is partnerségi megállapodást 
kötött több ottani országgal és országcsoporttal, többek között Japánnal, Dél-Ko-
reával, az ASEAN-államokkal. Alapvetően az Európai Bizottság is stratégiai 
kérdésként kezeli az ázsiai termelési láncoknak az európai termelésbe való 
integrálását. E szemszögből nézve tehát az EU az RCEP iparági hatásait a saját 
előnyére is fordíthatja – feltéve, ha képes a létrejövő RCEP-integrációval verseny-
képesen tárgyalni, valamint az uniós vállalatok meg tudják tartani az integrátori 
szerepüket a termelési láncokban.

Ugyanakkor a tárgyalási pozíció szempontjából az EU helyzetét rontja az RCEP, 
amely az ázsiai termelési láncok feletti kínai ellenőrzés és befolyás kiterjesztéseként 
is értelmezhető. Az ASEAN-országokkal kötött uniós megállapodásokat érdeküt-
közés esetén akár egyszerűen a vállalati hálók integráltságának az átalakításán 
keresztül is felülírhatja majd az RCEP- (azaz a kínai) érdek. Az EU világgazdasági és 
diplomáciai pozícióját erősítette, hogy mindeddig ez volt szinte az egyetlen elmélyí-
tett és működő gazdasági integráció – az RCEP megvalósulásával azonban újabb 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JKT-03-2018-0020/full/html?casa_token=PSPNbhgNWekAAAAA:g02jcBFv6GhJXq1vimNAI6AmLaAGPrmXNKH8TTwBB47gSisbR4098uikUWqLoDxr9W1F5tOy0c1HHhjQp4Z2v92461r9U_wWUdDAvkVKkwX5ksGAhbs
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/154755/1/86516391X.pdf
https://www.researchgate.net/publication/281507318_TPP_TTIP_and_RCEP_Implications_for_South_Asian_Economies
https://www.researchgate.net/publication/281507318
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/154755/1/86516391X.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535024/EXPO_STU(2016)535024_EN.pdf
https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/gvh/versenykultura_fejlesztes/tamogatott_programok/tamogatott_programok/53_VTOA_Tanulmany.pdf&inline=true
https://www.researchgate.net/profile/Hercules_Haralambides/publication/315114387_One-Belt-One-Road_OBOR_China-EU_trade_relations_and_geopolitical_%27positioning_statements%27/links/58cb13f8aca2727749ed90bd/One-Belt-One-Road-OBOR-China-EU-trade-relations-and-geopolitical-positioning-statements.pdf
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„megaméretű szabadkereskedelmi övezet” (Mega-FTA) jön létre. Ez megnehezíti, 
sőt lehetetlenné is teheti, hogy az EU egy-egy országgal szemben érvényesíthesse 
azt a fölényét, amely abból fakad, hogy – a világgazdaság egynegyedeként – több 
nemzeti piacot is integrál. Eddig kizárólag az USA képviselt még ekkora egységes 
övezetet. Az RCEP India nélkül is megközelíti az EU gazdasági méretét, így lénye-
gében Kínát gazdasági volumen tekintetében az egyenlő fél szintjére emeli (követve 
azt az analógiát, hogy az EU gazdasági központja Németország). Azonban mivel 
ebben a viszonylatban az EU nem egységes félként tárgyal Kínával a kereskede-
lemről, hanem lényegében szinte az összes EU-tagország verseng egymással, Kína 
kereskedelmi tárgyalási fölényét még tovább növelheti az RCEP létrejötte.

2. táblázat
Az RCEP-országok súlya az EU teljes kereskedelmében

Kína ASEAN-csoport Japán Dél-Korea Ausztrália Új-Zéland India
13,8% 5,2% 3% 2,2% 1% 0,2% 1,9%

Az RCEP-országok tavaly India nélkül is több mint 25 százalékát kötötték le az 
EU külkereskedelmének, és ennek a felénél is nagyobb arányt tesz ki a kínai kap-
csolat. (Az USA-é 15 százalékkal részesül. Továbbá ne feledjük, hogy az EU belső 
kereskedelme a tagországok szintjén összesített külkereskedelem 75 százalékát 
fedi le.) Egyfelől ezek önmagukban is jelentős koncentráltságot mutatnak a ke-
reskedelmi partneri viszonyban; másfelől viszont, mivel az RCEP–EU-kapcsolat 
túlnyomórészt az EU-ba való beszállítói láncot reprezentálja, így az Európai Unió 
számára költséghatékonysági szempontból előnyös is lehet, ha ez a termelési lánc 
hatékonyabbá válik.

Az rCep-től várhAtó európAi kereskedelmi és növekedési hAtások

Ne feledjük, hogy az RCEP országai szinte mind hagyományosan exportori-
entált gazdaságok, még ha nem is mindig ez tükröződött a 2010-es évek 
végi kereskedelmi mérlegükben. A szabadkereskedelem kiterjesztése és a 

vámok lebontása, valamint az azzal járó adóadminisztrációs költségek csökke-
nése akár alacsonyabb költségű – és így Európa számára olcsóbb – beszállítói 
hálózatot eredményezhet. Ezt tovább erősítheti a költség-versenyképességből fa-
kadó volumennövekedés. Mindez az EU-nak olcsóbb egységköltségű importot 
eredményezhet, ugyanakkor elképzelhető, hogy ebből eredően az RCEP-térségből 
származó importvolumen – és akár annak értéke is – növekedni fog. Az alap-
vető kérdés tehát a nettóexport-hatás és az európai termelékenységre (illetve 
jövedelemfelhasználási hatékonyságra) gyakorolt hatás. Éppen ezért érdemes 
fenntartásokkal kezelni az RCEP európai növekedési hatására vonatkozóan említett 
negatív CGE-modelleredményeket.

A vállalati értékláncok mélyebb integrációja egyben azt is jelentheti, hogy az 
RCEP-térségből kiáramló áruexport jobban közelít a késztermékállapot felé, azaz 

https://digitalcommons.law.buffalo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1648&context=journal_articles
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190318-nyugateuropaba-latogat-a-kinai-elnok.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/nemetorszag-kina-kulkereskedelem.677074.html
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/index_en.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/index_en.htm
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egyre nagyobb értékben állítanak elő RCEP-termékeket a térségben, így egyre 
kevésbé igénylik majd más gazdaságok hozzáadott értékét, és sokkal inkább kész-
termékpiaccá teszik azokat.

Azonban, ha más hatások következtében az RCEP-éivel versenyző párhu-
zamos termelési láncok jönnek létre Európában és Észak-Amerikában, vagyis 
globálisan kevésbé integráltak lesznek az értékláncok, akkor az ázsiai integráció 
nem vezet szükségszerűen az európai kapacitások áttelepüléséhez, de ez esetben 
a hozzá kapcsolt költséghatékonyság sem érvényesülhet majd teljes mérték-
ben. Ilyen, a párhuzamos regionális értékláncok kialakulását erősítő hatás lehet 
a 2016-tól kiteljesedő amerikai protekcionista kereskedelempolitika vagy épp a 
következőkben taglalandó, a koronavírus miatti, alkatrészhiányt okozó gazdasági 
leállás. További érzékeny befolyásoló tényező lehet, hogy az EU hogyan hangolja 
össze a környezetvédelmi céljait az RCEP miatt esetleg növekvő interkontinentá-
lis szállítmányozással – ez utóbbi ugyanis cseppet sem környezetbarát; elég, ha 
a konténerszállító hajók abszolút szennyezéskibocsátását vesszük figyelembe. Ez 
utóbbi kiváló érvelés lehet a teljes értékű európai termelési láncok kialakítása mel-
lett, illetve az RCEP-térségből származó növekvő importtal szemben.

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY HATÁSA
A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMRE

A járvány és A nemzetközi kereskedelem összefüggései

A koronavírus-járvány exogén sokk a gazdaságra nézve, azaz a gazdaság mű-
ködésén kívüli tényező, amely a jelen esetben egyszerre keresleti és kínálati 
sokkot is eredményezhet. Keresletit, hiszen a fogyasztók nem mernek utazni, 

kimozdulni, üdülni, ráadásul a háztartásokban a családfenntartók a kereslet-visz-
szaesés következtében elvesztik a munkájuk és a jövedelmük kisebb-nagyobb 
részét. Kínálatit pedig akkor, ha a munkások nem tudnak, vagy nem mernek bejár-
ni dolgozni, és így termeléskiesés következik be, ami azután a beszállítói láncokon 
keresztül alkatrészhiányt okozhat, így további ágazatok termelése is kieshet. Ezt 
mind ábrázolni lehet akár az AD–AS- (aggregált kereslet–kínálati) modellben, az 
árszínvonalhoz (Mankiw) vagy az inflációhoz (Mishkin) mérten, akár a Mundell–Fle-
ming- (nyitott gazdasági IS–LM-) modellben, a kamatlábhoz (Krugman–Obstfeld) 
képest, ahol kezdeti lépésként az aggregált keresletet és az aggregált kínálatot le-
író függvények a kisebb jövedelemfelhasználás, azaz a kisebb egyensúlyi GDP felé 
mozdulnak el.

Az exogén sokk fontos jellemzője, hogy nem a gazdasági tevékenység hoz-
za létre, ezért gazdasági tevékenységgel nem is lehet megszüntetni, csupán 
alkalmazkodni, igazodni lehet a helyzethez. A globalizált világgazdaság fontos 
jellemzője, hogy a komparatív és a kompetitív előnyökön alapuló nemzetközi 

https://www.theguardian.com/environment/2009/apr/09/shipping-pollution
https://www.origo.hu/idojaras/20091125-hajo-szennyezes-karacsony-aru.html
https://index.hu/tudomany/til/2019/07/08/egy_orias_teherhajo_tenyleg_annyit_szennyez_mint_50_millio_auto/
https://irfanlal.yolasite.com/resources/N. Gregory Mankiw Macroeconomics%2C 7th Edition    2009.pdf
https://www.pearson.com/store/p/macroeconomics-policy-and-practice/P100002446542/9780133424317
https://mersz.hu/hivatkozas/dj177kp_20#dj177kp_20
https://mersz.hu/hivatkozas/dj177kp_20#dj177kp_20
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_535_NKG/2011_0001_535_NKG.pdf
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munkamegosztás és a multinacionális cégcsoportok hálózata az egymásra épü-
lő termelési és szolgáltatási fázisokat (az egyes kitermelő, gyártó és szolgáltató 
kapacitásokat) a világgazdaság egészén elterítve hozta létre, az alapján, hogy hol 
a leggazdaságosabb a termelés a munkaerő- és a telephelyköltségek, a szállítási 
útvonalak, a szakértelem, az adóelőnyök és a finanszírozási lehetőségek és még 
számos endogenizálható előnyök alapján. A legtöbb beszállítói lánc eddig nem volt 
olyan típusú exogén sokkra felkészülve, amely egészségügyi okokból akadályoz-
hatja a munkavállalók munkába állását és a személyek és a szállítmányozással 
foglalkozók szabad mozgását.

A járvány miatt elrendelt egészségügyi rendelkezések, karanténok, határle-
zárások megszakították a globális termelési láncokat, ami új helyzetet teremt a 
nemzetközi kereskedelem jövőjére nézve. Mint az bizonyos termékek előállítói 
esetében néhány hét alatt tapasztalható volt, az első reakció a részleges kereskede-
lemhelyettesítés, azaz a fertőtlenítő szerekből és orvosi eszközökből az önellátásra 
is képes kapacitások létrehozása volt. A gazdasági válságra adandó középtávú 
válasz az lehet a nemzetközi kereskedelmet és a mögöttes globális értékláncokat 
szervező multinacionális cégek részéről, hogy az azokat a jövőben érő hasonló 
exogén sokkok kivédése érdekében átalakítják őket. A legkézenfekvőbb megoldás 
a kapacitások több kontinensen történő, párhuzamos üzemeltetése. Ez azonban 
mindenképp kedvezőtlen hatással lesz a termelési költségekre. Az átszervezés és a 
költség együttesen pedig kereskedelemeltérítő hatást fog gyakorolni az eddigi nem-
zetközi kereskedelmi folyamatokra.

A nemzetközi kereskedelmi stAtisztikák AlAkulásA
A koronAvírus-járvány időszAkábAn

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által publikált adatok közül a még a leg-
utóbbi, május 19-i frissítés után is csupán a 2020-as év első három hónapjára 
vonatkozóan állnak rendelkezésre adatok. Ezekből még csak részlegesen 

látható a válság hatása. Az áruexport árindexe esetében megállapítható, hogy a 
havi szintű változás idősorában néhány tized százaléknyi ingadozás 2019-ben is 
jellemző volt ugyan, de a 2020. februári visszaesés januárhoz képest kirívó mér-
tékű: világszinten -1,2, az EU esetében -1,8 százalék, és ami még fontosabb, hogy 
mindez az emelkedő árakat mutató január után következett be. A havi változást 
mutató importárindex esetében is hasonlóak a számok. Érdemes megnézni az 
USA mint a világkereskedelem egyik legnagyobb felvevőpiaca adatait. Az ameri-
kai import és export árváltozása megerősíti az árcsökkenés tényét. Ehhez már az 
áprilisi adatok is megtalálhatóak az amerikai statisztikai hivatal oldalán: a jelentés 
kiemeli, hogy az elmúlt öt év legnagyobb import árcsökkenése a márciusi 2,3 szá-
zalék volt éves bázison, ami februárhoz képest is 0,7 százalékos csökkenésnek 
számít. 12 havi bázison pedig még nagyobb, 4,1 százalékos a defláció. Az ágazati 
bontású adatokból kiderül, hogy a leginkább az üzemanyagimport ára zuhant (feb-
ruárban 9, márciusban 26,8 százalékkal). Az amerikai exportárak jóval mérsékeltebben 

https://www.origo.hu/gazdasag/20200319-a-szeszfozdek-elkeztek-kezfertotlenitot-gyartani.html
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/koronavirus_aduasz_lehet_a_mol_ujdonsaga_a_ceg_legyozte_az_idot.703166.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200319/haborus-helyzet-lelegeztetogepeket-keszitenenek-az-autogyartok-420597
https://mersz.hu/dokumentum/dj175agerig__89
https://timeseries.wto.org/
https://timeseries.wto.org/?idSavedQuery=27aaf40b-27c5-4d89-84a9-8a57c2167e4d
https://timeseries.wto.org/?idSavedQuery=479885cf-b20f-4dc1-bf99-4c62a25c5ee9
https://www.bls.gov/news.release/ximpim.nr0.htm
https://www.bls.gov/news.release/ximpim.nr0.htm
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csökkentek: összességében 1,6 százalékkal márciusban, 1,1 százalékkal február-
ban. Úgy tűnik, elsősorban az üzemanyag iránti kereslet visszaesésében jelentkezik 
a válság. A feldolgozóipari és az energiaárak közötti különbségek megmutatkoznak 
az exportértékindexben is.

Az áruexport összértékének a havi alakulásában lényegében februárig nem 
volt érzékelhető a romlás, sőt a kínai exportérték januárban kétszer akkora összeg 
volt dollárban, mint egy évvel korábban – bár az akkori meg 2018-hoz képest volt 
20 százalékkal kevesebb. A kínai exportértéken sem látszott 2019 decemberében, 
hogy a betegség megkezdte volna a pusztítást, mert még emelkedett is az ex-
portértékesítés 2018 azonos hónapjához képest. (Kína 2019. december 31-én tette 
közzé a vírus megjelenését, és 2020. január 23-án vezetett be karantént Vuhan 
városában.) A kínai statisztikai hivatal által közzétett februári adatokon azonban 
már jól érzékelhető volt a zuhanás: az előző év azonos hónapjához képest a kínai 
kereskedelem értéke 11 százalékkal esett vissza; ezen belül az exporté 17,2, míg 
az importé csak 4 százalékkal, aminek következtében az ország havi külkereske-
delmi mérlege mínusz (sic!) 7 milliárd dollár lett. Mindezt visszaigazolja a kínai új 
exportmegrendelések mutatója is, amely 41 százalékot zuhant januárról februárra. 
Jó hír azonban, hogy e mutató esetén a sokkhatás nem volt elhúzódó, mert a már-
ciusi megrendelésállomány már visszaugrott a januárinak a 95, illetve a decemberi 
csúcs 93 százalékára.

Az év első három hónapjára vonatkozóan Dél-Korea és Norvégia szolgáltatott 
adatot a WTO-nak, ám azokból is vegyes következtetések vonhatók le. Dél-Korea 
exportértéke 2020 januárjában ugyanannyit csökkent 2019 azonos hónapjához 
képest, mint ez utóbbi az egy évvel korábbihoz képest; 2020 februárja közel 4 százalé-
kos emelkedést mutatott, miközben az előző évben 11 százalékos volt a csökkenés. 
Márciusban pedig mindössze 0,7 százalékos visszaeséssel kellett szembesülni, 
míg egy évvel korábban 8,5 százalékossal (dollárban). Az olajexportőr Norvégia 
esetében viszont már az első negyedévi adatokon is érzékelhető az exportbevétel 
visszaesése: januárban 14, februárban 10, márciusban 15 százalékkal volt keve-
sebb, mint 2019 azonos hónapjaiban. A két ország eltérő pályájából levonható az 
az általánosított következtés, hogy a nyersanyagexportőrök exportbevétele kevésbé 
védett a koronavírus-járvány okozta válsággal szemben. (Természetesen az inga-
dozásokat nagyban befolyásolja a folyóárak alakulása, mivel a 2020 első hónapjaira 
vonatkozó volumenindex még nem volt az adatbázisban. Viszont az árak február-
ban már lefelé tartottak.)

Éves viszonylatban február végéig még jobbára exportbővülésről lehet beszélni. 
A német export értéke (euróban) 2020 februárjában 0,4 százalékkal magasabb volt, 
mint egy évvel korábban. (Az a havi német importnak a megelőző évekhez képesti 
csökkenése nem kirívó. Hogy ez a készlethiány kialakulását jelezné, az csak a regio-
nális és az ágazati bontású adatokból derül majd ki biztosan, de az említett februári 
kínai exportcsökkenéstől feltételezhetően nem független.) Az Egyesült Királyság 
nélküli EU összességében az év első három hónapjában folyamatosan export- és 
importnövekedést mutatott.

https://timeseries.wto.org/?idSavedQuery=d9d456d7-d5bb-44d7-8998-cf71b6fd04e2
https://hu.wikipedia.org/wiki/COVID%E2%80%9319-pand%C3%A9mia
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=A01
https://www.ceicdata.com/en/china/purchasing-managers-index-manufacturing/pmi-new-export-orders
https://www.ceicdata.com/en/china/purchasing-managers-index-manufacturing/pmi-new-export-orders
https://timeseries.wto.org/
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/04/PD20_125_51.html
https://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/statistics/
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Összességében a február-márciusig követhető kereskedelemstatisztikákból 
– amelyek első becslésként még csak az aggregátumokat tartalmazzák – az álla-
pítható meg, hogy a kínai export számottevően visszaesett, s ezzel párhuzamosan 
a felvevőpiacai is importcsökkenést mutattak. Ez a beszállítói láncokban felmerült 
zavart jelezheti. Emellett az üzemanyag-fogyasztás megcsappanása miatt az olaj-
exportőrök tapasztalhattak jelentős bevételkiesést az év első három hónapjában. 
A márciusi adatot még javíthatta, hogy az elején a legtöbb országban (kivéve például 
Kínát) még teljes gőzzel működött a gazdaság. Az USA-ban és Európa több államá-
ban is csak a hónap második felében vezették be a korlátozásokat, illetve lett úrrá 
az ijedtség az embereken, és fogták vissza önként is a mobilitásukat. A gazdasági 
válság 2020 második negyedévére várható kereskedelmi hatását egyelőre inkább 
olyan közvetett amerikai adatokból lehet előrevetíteni, mint a 8,7 százalékot zuhanó 
fogyasztás vagy a március 16-tól kezdődően hetente beadott, többmilliós nagyság-
rendű új munkanélküliségi kérelem, s ezzel együtt a munkanélküliség emelkedése. 
A kínai exportvisszaesés, valamint az amerikai és az európai fogyasztáscsökkenés 
mind azt arra utal, hogy a nemzetközi kereskedelem legnagyobb felvevőpiacai a 
következő hónapokban tovább szűkülnek.

hAtárlezárás, kArAntén, AlkAtrészhiány

A szállítmányozásban is megmutatkoztak az exportkiesések, mint azt a kínai új 
exportmegrendelések mutatója kapcsán már megállapítottuk. Ez átmenetileg 
jelentős visszaesést okozott a kapacitáskihasználtságban. Mindezt egyszerre 

okozhatta a kínai termelés részleges leállása és az amerikai kereskedelemkorlátozó 
intézkedések körüli bizonytalanság. A márciusi adatokból és az áprilisi iparági infor-
mációkból azonban az olvasható ki, hogy a teherszállítmányozást hosszabb távon 
nem érinti kedvezőtlenül a válság, inkább felpörgeti a szolgáltatás iránti keresletet. 
A légi közlekedésben például megháromszorozódott az interkontinentális szállít-
mányozásra való igény, az óceánokon folyó teherhajózás esetében a szállítmányok 
késésére érdemes felkészülni, az online kiskereskedelemben dolgozóknak pedig 
rangsorolniuk kell, hogy a szükségesség szempontjából mely készleteket részesít-
sék előnyben a raktározásnál és a rendelésnél. Csakhogy még április közepén is 
arról szóltak a beszámolók, hogy több szállítmányt el kellett halasztani, és elbocsá-
tás fenyegeti a járműveken és a logisztikai csomópontokban dolgozó személyzetet.

De miért is tűnik úgy, mintha túlkeresleti problémával kellene egy-két hónap 
múlva megküzdeni? Pontosabban: miért nem lehet a kihasználatlan kapacitást és 
a megnövekedett keresletet összeegyeztetni? Azért, mert átmenetileg nem éppen 
tökéletes piaci körülmények állnak fenn a szállítmányozás terén. A karanténok, a 
személyek szabad mozgásának a korlátozása, a sofőrök – illetve a legénység – 
egészségügyi ellenőrzése, az egészségük védelmére való felkészülés, az Európán 
belüli határellenőrzések visszaállítása, valamint a nemzetközi határok ellenőrzé-
sének a szigorodása mind lassító tényező az áruk továbbítása szempontjából. Az 
állami és az uniós bürokrácia részéről annak a felismeréséhez is idő kellett, hogy a 

https://hirtv.hu/hirtvkulfold/orszagos-szuksegallapotot-hirdetett-az-amerikai-elnok-a-koronavirus-jarvany-miatt-2496913
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200415/beszakadt-az-amerikai-fogyasztas-a-koronavirus-miatt-426210
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200409/nem-enyhul-a-katasztrofa-meg-66-millio-munkanelkuli-amerikaban-egy-het-alatt-425304
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.ship-technology.com/features/impact-of-covid-19-on-shipping/
https://www.freightos.com/freight-resources/coronavirus-updates/
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-pushes-shipping-companies-into-survival-mode-11585819800
https://www.bbc.com/news/business-52289303
https://www.stenalinefreight.com/news/coronavirus-information/
https://www.stenalinefreight.com/news/coronavirus-information/
https://www.nepia.com/industry-news/coronavirus-outbreak-impact-on-shipping/
https://www.nepia.com/industry-news/coronavirus-outbreak-impact-on-shipping/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200318/elindult-a-forgalom-a-befagyott-osztrak-magyar-hegyeshalmi-hatarnal-ketsegbeesett-magyarok-uzennek-nekunk-420321
https://euobserver.com/coronavirus/147852
https://www.ship-technology.com/news/coronavirus-and-shipping-timeline/


E-2020/54.

11

KKI
E L E M Z É S E K

 A Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség 

határok lezárásával az áruforgalom is leáll. Ez néhány napra Európán belül is meg-
akasztotta a tagországok közötti kereskedelmet.

A kínai szállítmányok január végi és februári visszaesése az autóiparban alkat-
részhiányhoz vezetett. Elsőként az ázsiai gyárak termeléskiesése volt érzékelhető, 
majd rövid időn belül az európai – köztük a magyar – feldolgozóipari alkatrészel-
látási problémák is jelentkeztek. Úgy tűnik azonban, hogy az alkatrészpótlás kezd 
helyreállni, hiszen az autógyárak fokozatosan újraindulnak, tehát a mögöttes keres-
kedelem is megkezdődhetett.

KÖVETKEZTETÉSEK
ÉS GAZDASÁGPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK

Az RCEP-nek az Európai Unióra várható hatása két irányból közelíthető meg. 
Egyrészt – a termelési lánc elemeinek az Ázsiába való relokációjára való 
törekvésből következően – arra lehet készülni, hogy az RCEP-országok multi-

nacionális vállalatai és az egyéb székhelyű vállalatok továbbra is vonzó telephelyként 
tekintenek a (közép-)európai régióra. Ezért szükség van annak a feltérképezésére, 
hogy mely integrátor vállalatokhoz kötődően, milyen beszállítói láncok működnek 
az RCEP-térségben, továbbá azokhoz milyen termelési fázisokban és hogyan járul 
hozzá az európai és a hazai ipar, illetve mely RCEP- (elsősorban ASEAN-) orszá-
gok és vállalati láncok lennének képesek helyettesíteni az ittenieket, s ténylegesen 
ront-e az európai cégek pozícióján az RCEP-térségbeli vámcsökkentés. Az európai 
kereskedelempolitikának érdemes felmérnie azt is, hogy hogyan lehet fenntartani 
az RCEP-országok értékláncához való jelenlegi kapcsolódási pontokat – annak ér-
dekében, hogy elkerülhető legyen a kereskedelem eltérítése –, valamint olyan újakat 
keresni, amelyek felerősítik az exportorientált RCEP-államoknak a térségen kívüli 
országok bekapcsolására való igényét – akár a beszállítói tevékenység, akár a fej-
lesztés, akár a piacelérés szempontjából.

Az RCEP megközelítésének a másik iránya az ázsiai beszállítói láncok révén el-
érhető nagyobb hatékonyság, kevesebb vámköltség, volumenhozadék- és esetleg 
technológiai előnyök átgondolása. Ez alapján fel kell azt is mérni, hogy hogyan járul 
hozzá az RCEP hatékonyságjavulása az európai vállalatokéhoz. Vajon az RCEP-n 
belül megvalósuló értéklánc-innováció hogyan terjeszthető ki, hogyan gyűrűzhet 
tovább az európai vállalatokra? Az RCEP költséghatékonyságának és versenyké-
pességének növekedés hogyan generálhat technológiai, termelékenységi húzó 
hatást az európai cégek körében is? (Például a Samsung és az LG, a Suzuki – és India 
részvétele esetén a Tata Motors – közép-európai jelenléte becsatornázza-e az anya-
cégeknek az RCEP-n keresztül esetlegesen megvalósuló hatékonyságjavulását?)

Fontos megismételni, hogy az RCEP hatékonyságjavulása elsősorban a térség 
több évtizedes távlatban megvalósuló export-versenyképességének a növelését 
szolgálja, aminek a mellékhatása a még nagyobb volumenű interkontinentális szál-
lítmányozás. Európai uniós szemszögből kérdés, hogy hogyan egyeztethető össze 

https://www.agrarszektor.hu/piac/bekovetkezett-a-koronavirus-befagyasztotta-a-hatarokat-mi-lesz-az-aruforgalommal.20179.html
https://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/10286-koronavirus.html
https://www.ft.com/content/48bae4c0-472e-11ea-aeb3-955839e06441
https://www.ft.com/content/48bae4c0-472e-11ea-aeb3-955839e06441
https://mfor.hu/cikkek/vallalatok/a-koronavirus-miatt-fejre-allhat-az-autoipar.html
https://www.acea.be/press-releases/article/coronavirus-eu-auto-industry-faces-unprecedented-crisis
https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2020/02/04/megszolalt-a-magyar-milliardos-betehet-a-kinai-koronavirus-a-hazai-iparnak
https://infostart.hu/gazdasag/2020/02/04/napokon-belul-sulyos-gondot-okoz-magyarorszagon-a-koronavirus
https://infostart.hu/gazdasag/2020/02/04/napokon-belul-sulyos-gondot-okoz-magyarorszagon-a-koronavirus
https://piacesprofit.hu/gazdasag/ujraindul-az-elet-europa-legnagyobb-autogyaraiban/
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a környezet- és klímavédelmi célokkal a több beszerzés, az ázsiai cikkek növekvő 
európai fogyasztása és a környezetszennyező szállítmányozás. Az EU értékrendjé-
ből következően ezt a vonalat is szükséges elemezni.

Feltételezve, hogy a multinacionális cégek kontinensenként párhuzamos érték-
láncokat alakítanak ki, regionálisan is beindulhat a verseny bizonyos kapacitások 
megszerzéséért. Erre a munkaerő-kapacitás terén is fel kell készülni, ami egyben 
a munkafázisok magas fokú digitalizáltságát és robotizáltságát is igényelni fogja, 
amennyiben ismét visszatér a magas foglalkoztatási szint, és újra korlátozottá válik 
a szakképzett munkaerő elérhetősége. Ezzel párhuzamosan érdemes felülvizsgálni 
azokat a nemzeti kapacitásokat is, amelyek olyan értékláncba építenek be terme-
lési fázisokat, amelyek termékei közvetlen vagy közvetett módon, de Európán kívüli 
exportra kerülnek. Meg kell határozni, hogy hogyan tarthatók meg ezek a globális 
értékláncbeli pozíciók, vagy hogyan állíthatók át e kapacitások a regionális piacokra, 
esetleg más termék gyártására.

Minden országnak lehetősége van a hazai székhelyű, de nemzetköziesedett 
nagyvállalatain keresztül kezdeményezőként fellépni a globális értékláncok átszer-
vezésében. Érdemes előre gondolkodni azon, hogy milyen regionális értékláncok 
kezdeményezhetők, vagy esetleg milyen interkontinentális befektetéssel lehet más 
földrészeken ilyeneket kezdeményezni, létrehozni, felvásárolni.

Természetesen bizonyos termelési fázisok továbbra is regionális kötődésűek 
lesznek (például az olaj- és a lítiumlelőhelyek, az USA fogyasztói piaca stb.). Ezek 
esetében fel kell mérni, hogyan biztosítható a hozzáférés akár a termelési inputok-
hoz, akár a felvevőpiacokhoz.

Jelentős különbség lesz – legalábbis néhány évtizedig, amíg a válság emléke 
formálja még a gazdasági döntéseket – a 2020-as évek előtti kereskedelmi tárgya-
lások során megszokott lépésekhez képest, hogy az ellátási láncok biztonsága és 
folyamatossága érdekében sem az országoknak, sem az integrátor típusú vállala-
toknak nem lesz érdekük a kizárólag gazdasági jellegű komparatív és kompetitív 
előnyökön alapuló szakosodás végletes kiaknázása. Ezért nem lesz elegendő a vá-
mok lebontásáról és a nem vám jellegű akadályok harmonizálásáról vagy vámokra 
történő átváltásáról tárgyalni.


