
 

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN 

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében 

Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén 

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék  

 az MTA Közgazdaságtudományi Intézet 

és a Balassi Kiadó 

közreműködésével 

Készítette: Szilágyi Katalin 

Szakmai felelős: Szilágyi Katalin 

2011. január 

•                 

 



 

 

 

2 

10. hét 

Nemzetközi kereskedelempolitika 

Szilágyi Katalin 

A nemzetközi kereskedelem haszna 

• Heckscher–Ohlin alapján 

• A nemzetközi kereskedelem egy lehetséges technológia jószágok 

„transzformációjára” 

• Ha a hazai és a nemzetközi transzformációs arány két jószág esetében 

különbözik, 

érdemes kereskedni. 

• Ekkor a nemzetközi kereskedelem csak jót tehet a nemzeti jövedelemnek, 

• attól függetlenül, mások szabadkereskednek-e, illetve mi határozza meg a 

világpiaci árat! 

Országon belüli hatás 

• Egyetlen termelési tényezőnél (Ricardo), 

a kereskedelem hasznai úgy oszlanak meg, mint a termelési tényező, 

 így nincs „elosztási hatás”. 

• Több termelési tényező esetén (H–O) viszont csak akkor nincs, ha az országon 

belül mindenki ugyanabban a szerkezetben rendelkezik a tényezőkkel. 
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• A H–O modell talán legfontosabb tanulsága -> 

Elosztási hatás a H–O-modellben 

• Illusztráció: 2 ország (N, S) 

• 2 termelési tényező: L – munka, K – tőke (N rel. jobban ellátott) 

• 2 termék:  számítógép (tőkeintenzív), rizs (munkaintenzív) 

• A tőkeellátottabb ország exportra is termel, rizst importál. 

• Az export megtermeléséhez az import miatt felszabaduló hazai rizstermelés 

termelési tényezői állnak rendelkezésre. 

• A felszabaduló tényezők aránya nem lesz ideális számítógép-termeléshez, túl sok 

lesz a munka. 

• Ez a munkaerőtöbblet alacsonyabb munkabéreket fog eredményezni. 

• A munka termelési tényező felett rendelkezők rosszul járnak, 

• a tőke birtokosai jól.  

• A nemzetközi kereskedelem ezek szerint összességében jövedelmező az 

országnak, de az elosztási hatás miatt a jóléti hatás összességében negatív is 

lehet. 

• A kérdés, egyes társadalmi csoportok milyen arányban rendelkeznek a különböző 

termelési tényezőkkel. 

• Az importban meghatározó termelési tényező hazai birtokosai sérülnek, 

lobbizhatnak importkorlátozásért. 

A komparatív előnyök elvének problémái 
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• Eddig a komparatív előnyökre alapoztuk gondolatmeneteinket, 

• de ez statikus szemlélet! – időben változhat: hogyan? 

• A komparatív előnyöket kihasználó kereskedelem rövidlátó lehet. 

• Nyersanyagok, élelmiszer kereslete is nő, ahogy a világgazdaság növekszik, 

• de ezek részesedése a teljes keresletből csökken! 

• Az erre szakosodott országok hosszú távon kisebb növekedésre számíthatnak (-

>jelen vs. jövő generációk) 

(ez csak nagyarányú, így költséges megtakarítással/ felhalmozással lenne 

kompenzálható). 

• Kormányzati/közösségi döntés lehet az átállás gerjesztése -> paternalisztikus 

gondolat 

„dinamikusan inkonzisztens piaci szereplők” 

• A piac lehet, hogy nem is tudna magától átállni  

• megfelelő tőkebevonási, hitellehetőségek hiánya, 

• méretgazdaságossági, egyéb „belépési” hátrányok, 

• koordinációs probléma, 

• a jövedelem nagy részével rendelkezők nem feltétlenül az átállásnak kedvező 

importra költenek, inkább fogyasztanak. 

• A piac jó eszköze a hatékony erőforrás-allokációnak, HA a kiinduló elosztási mintát 

elfogadjuk (!!!) 

A világpiac tökéletlenségei 

• Ha egy ország olyan jelentős szereplője egy termék világkereskedelmének, hogy 

befolyásolhatja az árat ->érdemes lehet importvámot bevezetnie. 

• Ha bizonyos piacok hiányoznak, az a piaci szereplők informáltságán keresztül a 
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nemzetközi kereskedelmi, illetve ezzel kapcsolatos befektetési döntéseikre rosszul 

hat. 

 

Különböző kereskedelempolitikai 

beavatkozások 

1. Importhelyettesítés 

Importhelyettesítés 

• Ha egy ágazat nemzetközi versenyképességét akarjuk erősíteni/megteremteni, 

segíteni kell a piacszerzést. 

• A megfelelő terep elsőként lehet a belföldi piac, ahol az import szerepe 

meghatározó 

-> segítsük az ágazat hazai termelőit, hogy termékeikkel „helyettesítsük” az 

importot, 

• kezeljük eltérően a hazai és import termelőket/termékeket. 
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Vám 

Kvóta 
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Vám és kvóta 

• A vám kormányzati bevételt generál. 

• A kvóta a is implicit támogatás. 

• Ezenkívül elvileg ekvivalens hatás érhető el.  

• Ha a kormányzat nem ismeri a keresleti, kínálati függvényeket 

• vám->bizonytalanok lesznek a mennyiségek, 

• kvóta->bizonytalanok lesznek az árak. 

Vám és kvóta – bizonytalanság 
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Jóléti hatások – 1. statikus hatások 

– fogyasztói többlet 

+ termelői többlet 

+ holtteher-veszteség 

+ vámbevétel 

Fontos: 

• csoportok relatív értékelése 

• kis, „árelfogadó” ország 

• információ 

• egyéb jóléti eszközök 

• vámbevétel felhasználása 

• kvótáknál a többlet helye? 

Jóléti hatások – 2. dinamikus 

• Learning by doing – „tanulás” 

• járulékos (dolgozók tanítása, fejlesztés) 

• belső logika (tapasztalat, stb.) 

• költségcsökkenés -> versenyképesség 

• Spillover-hatások „túlcsordulás” 

• hatás más ágazatra 

• infrastruktúrateremtés, vagy igény rá, motiváció 

• Növekvő mérethozadék 
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Ideális importhelyettesítés-politika 

implementciója és nehézségei 

• „Kiskorú ágazatok” (infant industries) 

• Cél: addig biztosítani előnyöket a számára, ameddig el nem éri a 

versenyképességet 

• Ideiglenes támogatás  

• hihető fenyegetés? 

• növekvő ágazat -> növekvő lobbierő 

• intézményi ragadósság 

Különböző kereskedelempolitikai 

beavatkozások 

2. Exporttámogatás 

Exporttámogatás 

• Ha egy ország belső piaca kicsi, nemzetközi színtéren lehet a csak később 

versenyképes ágazatot is beindítani. 

• Külpiaci irányultság („outward orientation”) elfogadottabb, mint az 

importhelyettesítés („inward orientation”) 
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• Miért lehet? 

• a külföldi technológia és más trendekkel való szorosabb kapcsolat 

• motiváció: a fejlett országokban szimpatikusabb-olcsóbb külföldi termékek vs. 

importhelyettesítésnél fejlett vállalatok exportjának, terjeszkedésének 

korlátozása 

Exporttámogatás működése 

• Jellemzően feldolgozott termékekre irányul 

• A támogatás formája 

• direkt pénzügyi támogatás 

• lehet az ágazat hazai termelőinek olcsóbb inputhoz juttatása (akár 

importszabályozással) 

• lehet kedvezményes hitellehetőség 

• Nemzeti valuta – az árfolyam változik! 

• importkorlátozás esetében is felértékelődik a hazai valuta, ott ez nem baj (sőt, 

akár jó is lehet) 

• export-expanzió esetén hátrányos -> kevesebb dollárral fizetnek! 

-> kísértés ennek kompenzálására, intervencióra 
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Exporttámogatás 

 

• Az exporttámogatás hatására a világpiaci ár csökken (ha elég „nagy” az ország) 

• A policy akkor igazán hatásos, ha a nemzetközi piaci kereslet erősen, 

„rugalmasan” reagál a exportnövelésünkre, így az ár kevéssé csökken. 

• Statikus jóléti hatások 

 – fogyasztói többlet 

 + termelői többlet 

 – támogatás kormányzati költsége 

 (implicit holtteherveszteség) 

• Az importhelyettesítésnél látott „dinamikus” megfontolások itt is érvényesek. 
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Válságok és válságkezelés a fejlődő 

országokban (1960–1990) 

Nemzetközi kereskedelmi helyzetkép 

• A fejlődő országoknál gyakori az erőteljes importhelyettesítő kereskedelempolitika 

a XX. század közepén 

• 1960–1970-es évektől sok helyen adódó pl. fizetési mérleg, illetve adóság 

problémák 

kezelése emiatt is nehéz. 

• Azóta számos ilyen ország esetében strukturális reformcsomagok határozzák meg 

a gazdaság- és kereskedelem-politikák irányát. 

• Kevésbé jellemző az importhelyettesítő fókusz. 

• A 73–74-es olajárrobbanás egyik eredményeként komoly olajdollár-hasznok is 

képződnek. 

• Ezek az összegek nagy mennyiségben kerültek fejlődő országok felé menő 

befektetésekbe, hitelekbe. 

• A fejlődő országok addig tudták finanszírozni így képződő adósságukat, amíg 

megfelelő mértékben tudták növelni exportjukat, illetve rendelkezésre állt 

adósságfinanszírozó hitel. 

• A 80-as évek elején viszont a fejlett országokban megnőtt az infláció, és az 

óvatosabb monetáris politika miatt megnőttek a kamatlábak. 

• Hitel- és adósságválság a fejlődő országokban. 
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A válságok fő jellemzői 

• A hitelek/adósságok újratárgyalása, kiszolgáltatottság vállalása  a fejlődő országok 

részéről: 

• nemfizetés esetén a hitelezés hosszú távú korlátozása, 

• kereskedelmi hitelek beszüntetése, kereskedelmi szankciók, nemzetközi 

feszültség, 

• hazai hitelezők nyomása. 

• Az adósságválságból hamar gazdasági válság lett. 

• Nehézzé vált átállni exportexpanzióra 

(hitel híján az egyetlen adósságfinanszírozási alap). 

• Kevesebb lehetőség és forrás befektetésekre. 

• Folyó kormányzati beruházások finanszírozási igénye és emiatt reálkamatláb- és 

inflációnövekedés 

• A magas infláció még jobban elijesztette a befektetéseket.  

• Bezáruló kör, a hozzáférhető tőke teljes hiánya és hiperinfláció. 

A válságba került országok problémája 

• A lehetőségeikhez képesti túlköltekezés 

• a különböző gazdasági szereplők költési színvonala, reálvagyon-feltételezése 

magas és ragadós, 

• magas infláció mellett különösen, 

• a kormányzat az elvárásoknak fiskális deficit és inflációs környezet fenntartása 

mellett tud megfelelni, 
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• bizonyos országok hajlamosabbak erre. 

• Emellett a valutaárfolyamot igyekeznek túlértékelt állapotban tartani (olcsóbb 

import és érdekeltek nyomása miatt), 

• ez utóbbi árt az exportnak, ami a fizetésimérleg-problémák kezelését nehezíti. 

A válságkezelés 

• Kiigazítási csomagok mögötti elvek 

(gyakran IMF, Világbank ösztönzésére) 

• a költségvetési túlköltekezés a fizetési mérleg egyensúly válságához vezet 

(külföldi fin. nélkül), 

• a túlértékelt valuta árt az exportnak és a protekcionista lobbiban érintett 

ágazatoknak kedvez, 

• az árak tükrözzenek valós piaci viszonyokat, főleg a bérek és az importárak. 

A válságkezelés – Stabilizáció 

• Valutaleértékelés 

• Az infláció letörése 

• A gazdasági szereplők kompenzálásának megállítása 

(szükségszerűen nagyrészt bár-hatás) 

• Fiskális deficit elkerülése 

• szükségszerűen a szociális kiadások korlátozása 

• közberuházások visszafogása (ez a fejlődő export-képes modern ágazatoknak 

rossz) 

• A fő cél adósság-visszafizetés, nem más 
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(fejlett országok és bankok kontrollja). 
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A válságkezelés – Strukturális kiigazítás 

• SAP – structural adjustment program 

• „inward orientation” felszámolása 

• piaci árak alkalmazása 

1. importliberalizáció (lassan érvényesíthető) 

2. exportliberalizáció & korrekt valutaárfolyam 

3. fiskális és monetáris fegyelem 

• + gyakran privatizáció is 

 


