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Mély vagy sekély integráció?
A Mercosur és a NAFTA esete
Az 1960-as évek integrálódási folyamatának megindulása, majd intenzívebbé válása óta a nemzetközi
kereskedelmi áramlások jelentős része zajlik ágazaton belül. A sima alkalmazkodás hipotézise (SAH)
alapján az azonos iparágak közötti vagy – mélyebb dezaggregációs szinten vizsgálva – a termékek
közötti kereskedelem alacsonyabb alkalmazkodási költségekkel jár a tényezőpiacokon. A kereskedelmi
integrációkkal együtt járó liberalizációs törekvések miatt intenzívebbé váló kereskedelem tendenciaszerűen
az ágazaton belüli kereskedelem növekedését eredményezte, így a fentiek alapján a regionális integrációk
létrejötte együtt járt a tényezőpiaci alkalmazkodási költségek csökkenésével. A kereskedelem megváltozása
fakadhat egyrészt mennyiségi, másrészt minőségi változásokból. A két tényező elkülönített vizsgálata
hozzájárul a kereskedelempolitikai gyakorlat jobb megértéséhez, valamint információt szolgáltat a
döntéshozók számára. Jelen tanulmány két különböző tényezőellátottságú, s az integráltság különböző
fokán lévő (mély, illetve sekély) regionális integrációs tömörülést vizsgál, a Mercosurt és a NAFTA-t. Az ENSZ
Comtrade adatbázisának SITC Rev.1 AG3 iparági szintű és HS92 AG6 termékszintű, bilaterális kereskedelmi
adatainak felhasználásával elemzi az ágazaton belüli kereskedelem alakulását.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: F13, F14, F15
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A regionális integrációk vizsgálata több dimenzió mentén is történhet. Egyrészt
meghatározhatjuk, hogy egy új blokk születéséről, egy létező kiterjesztéséről, vagy egy
meglévő integráció új piacokhoz való hozzáféréséről van-e szó. Evans és szerzőtársai (2006)
egy másik dimenzióként a kapcsolatok iránya alapján való osztályozást hangsúlyozzák, ami
alapján beszélhetünk észak–észak, észak–dél és dél–dél irányú integrációs törekvésekről1.
Az észak–észak irányú kapcsolatok fejlett országok között köttetnek, míg a dél–dél
irányúak a fejlődők között. Egy további tipológiai alap az integrációk mélysége lehet, amely
alapján sekély és mély integrációkat, illetőleg ezeknek gyengébb és erősebb változatait
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Behar és Crivillé (2011) a gravitációs modellt felhasználva empirikusan vizsgálja az integrációk bilaterális kereskedelmi forgalomra gyakorolt hatását (FTA hatás). Eredményeik alapján egy négy tagot számláló észak–észak irányú integráció egy 40 éves periódusban átlagosan 53 százalékkal növeli a tagországok nemzetközi kereskedelmét, míg ugyanez
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különböztethetjük meg. Lawrence (1996) az elsők között nevezi az integrálódási folyamat
magasabb fokán lévő integrációkat mélyeknek.
A sekély (shallow) és a mély (deep) integrációk Hoekman (1998), Hoekman és Konan
(1999), valamint Lawrence (1996) alapján a következőképpen jellemezhetők. A sekély
integrációk – eredményeiket tekintve – gyakorlatilag a GATT/WTO-rendszer keretében
megvalósuló vám- és nemvám-jellegű eszközök lebontásához hasonló hatásokkal járnak.
Elsősorban az áruáramlás korlátainak lebontására vonatkozó szabályokat tartalmazzák.
Sekély integrációk esetében a kereskedelemterelés miatt potenciálisan fellépő negatív jóléti
hatás nagyobb eséllyel haladja meg a kereskedelemteremtés miatti pozitív jóléti hatásokat.
Mély integrációknál a kereskedelemliberalizáció már a kereskedelmi forgalmat korlátozó
tényezők, az üzleti környezet szabályozására is kiterjed2; az erre vonatkozó explicit cselekvési
tervek kidolgozása a nemzeti kormányok jogköre. Hoekman és Konan (1999) ezen korlátozó
tényezők között említi a befektetők jogait, a nemzetközi szabványokat, a közbeszerzést, a
szellemi tulajdonjogok védelmének szabályozását, az egészségügyi és biztonsági előírásokat,
a nemzeti és nemzetközi szintű harmonizációt, továbbá a versenypolitikára vonatkozó
regulákat, mint amilyenek az antidömping- vagy antitröszt-szabályok. Az integrálódás
mélyebb fokozataiban folyamatosan valósul meg a szolgáltatások, a technológia, a tőke
és a személyek szabad áramlása. Az integrációk mélységét vizsgálva felmerülhet a kérdés,
vajon a preferenciális egyezmények elérik-e a „teljes sekély” (full shallow) integrációs fokot
– tudniillik az áruk teljesen szabad kereskedelmét –, s vajon ez előfeltétele-e a mélyebb
integrációk létrejöttének.
A liberalizáció az integrációhoz csatlakozó országok külgazdasági nyitása révén
természetszerűleg növeli a kereskedelem intenzitását3, a kereskedelem pedig pozitív jóléti
hatásokat eredményezhet az abban résztvevők számára.
Liberalizáció, alkalmazkodási költségek
és a sima alkalmazkodás hipotézise
A regionális integrációk számának növekedése az 1960-as években indult meg.
Az integrálódás folyamatával természetszerűleg együtt jár a csatlakozó országok
külgazdasági liberalizációra való igénye, s az integrációs törekvések hívei gyakorta
érveltek a liberalizációval együtt járó alacsonyabb alkalmazkodási költségek mellett. A
külkereskedelmi nyitás ösztönzést adhat az ágazaton belüli specializáció megindulásának,
amely alacsonyabb igazodási költségekkel jár együtt, mint ha a szakosodás ágazatok között
menne végbe. Ennek megfelelően a hasonló termékek kétirányú forgalmának jelensége is
az 1960-as években vált a kereskedelemelméleti kutatások hangsúlyos irányzatává (Erdey
2004). A vizsgálatok a fejlett országokat követően fokozatosan a fejlődők integrációira is
kiterjedtek. A modern, GATT/WTO keretein belül megvalósuló kereskedelmi liberalizáció
gyakran olyan, egymáshoz hasonló4 országok között zajlik, ahol már vagy eleve magas

Az irodalom ezeket összefoglalóan behind-the-border kereskedelempolitikai reformoknak is nevezi.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a növekedés mértékét illetően jelentősen eltérő eredményekre jutnak a tanulmányok; lásd például: Frankel – Stein – Wei (1995); Alesina – Barro – Tenreyro (2002); Baier – Bergstrand (2007); Ghoneim és
szerzőtársai (2011).
4
Tényezőellátottság, termelékenység szempontjából vett hasonlóság.
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volt az ágazaton belüli kereskedelem (Intra-industry Trade – IIT) aránya, vagy várhatóan
növekedni fog a külgazdasági nyitást követően, a szabadkereskedelem miatt 5.
A sima alkalmazkodás hipotézise (Smooth Adjustment Hypothesis – SAH) szerint
az ágazaton belüli kereskedelem alacsonyabb alkalmazkodási költségekkel jár a
tényezőpiacokon, mint az ágazatok közötti. A tényező-reallokáció következtében ugyanis
igazodási költségek merülnek fel, amelyek azonban alacsonyabbak, ha a reallokáció iparágon
belül megy végbe. Mindemellett a külgazdasági nyitás hatására fokozódó kereskedelem
egyes termelőket – a kiterjedtebb piacok révén megnyilvánuló méretgazdaságossági előnyök
kiaknázása érdekében – arra ösztönözhet, hogy a termelési folyamat bizonyos szegmensére
szakosodjanak6.
Az ágazaton belüli kereskedelem nagysága, változása tehát a liberalizáció okozta
mérhetjük.
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is mérhetjük. Ennek megfelelően a következőkben a vizsgálataink során felhasznált
módszereket és az azokhoz tartozó mutatókat ismertetjük.
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𝑖𝑖𝑖𝑖
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𝑖𝑖
𝑖𝑖
(6) (6)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 1 −
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𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿|∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸|𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿|∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸|𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝛽𝛽2 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿|∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶| + 𝛽𝛽3 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿|∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 | +
(8)
𝛽𝛽4 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽5 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝜂𝜂𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀,
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𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿|∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸|𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿|∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸|𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝛽𝛽2 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿|∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶| + 𝛽𝛽3 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿|∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 | +
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Egyes tanulmányok egyéb magyarázó változókat is felhasználnak. Leitão (2011) például
bevonja a vizsgálatba a szabadalmak százalékos arányát (INOV) és a vizsgált iparágak
négy legnagyobb vállalata által előállított hozzáadott érték változásának abszolút értékét
(ΔMARK) is. Előbbi a nemzetközi tudástraszfernek és technológiaáramlásnak, utóbbi a piaci
szerkezet változásának közelítője. Fertő (2009) a magyar élelmiszeriparban bekövetkezett
expanzió hatásának vizsgálatakor magyarázó változóként vonja be a külföldi tulajdonnak
való kitettséget (FDI) és a képzetlen munkaerő arányát (UNSKILL).
Az 1. táblázat néhány közelmúltban végzett vizsgálatot mutat be, összefoglalva azok
megállapításait.
A vizsgálatok tehát általában – A Fertő (2009) tanulmány kivételével – negatív, szignifikáns
kapcsolatot találnak a marginális ágazaton belüli kereskedelem és a munkaerő-piaci
alkalmazkodási költségek alakulása között, ami alátámasztja a sima alkalmazkodás
hipotézisét.
Az ágazaton belüli kereskedelem alakulása kapcsán
végzett vizsgálatok
Az 1991-ben alapított Mercosur belső kereskedelme létrejötte óta mind az intra-exportot,
mind az intra-importot tekintve csaknem megtízszereződött. Az 1991-es, nagyjából 4
milliárd dollárt kitevő forgalom az évtized végi pénzügyi válságokig mintegy 20 milliárd
dollárra emelkedett, majd a 2002-ig tartó visszaesést követően rendkívüli gyorsasággal
bővült, s 2008-ban elérte a 44 milliárd dollárt a 270 millió fős piacon. A belső kereskedelem
méretét és intenzitását tekintve természetesen találhatunk mélyebb integrációkat is, a
növekedés üteme azonban mindenképpen figyelemreméltó a Mercosur esetében.
A NAFTA belső kereskedelme már 1994-es létrejöttekor is jelentősnek volt mondható a
külön-külön mintegy 340 milliárd dollárt kitevő intra-export és intra-import forgalmának
köszönhetően. A belső forgalom a 2000-es évekre elérte a 668, majd 2008-ban az 1012
milliárd dollárt.
2010-ben a Mercosur teljes kereskedelmének 16 százaléka származott intra-exportból
és 17 százaléka intra-importból. Ez alapján valóban sekélyebb integrációnak tekinthető,
hiszen az amerikai kontinens másik jelentős integrációja, a NAFTA esetén ezek az értékek
48, illetve 34 százalékot tettek ki, míg az Európai Unió esetében mindkét érték 60 százalék
fölött mozgott (1. ábra).
Latin-Amerikában általánosan megfigyelhető volt a tendencia, hogy az 1980-as években
meginduló liberalizációs hullám – az első, majd a második generációs reformokban testet
öltve – a kilencvenes évek végéig is csak kevéssé javította az országok nyitottságát (Duran
és szerzőtársai 2008). A Mercosur négy alapító tagországa kereskedelempolitikáját tekintve
ezért továbbra is törekedett a liberalizációra. Az első fontosabb közös lépés ennek érdekében
az intézményi alapok megteremtése volt 1994-ben, amelyet az Ouro Preto Protokoll
hozott létre. A liberalizáció azóta több lépcsőben, fokozatosan halad előre, kapcsolata az
alkalmazkodási költségekkel is ennek megfelelően vizsgálható.
A NAFTA közvetlen előzményeként Mexikó és az Egyesült Államok már az 1980as években (1985-ben, 1987-ben és 1989-ben) tárgyalásokat folytatott egyes ágazatok
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időkre, az 1965-ös Autóipari Megállapodásra (Auto Pact) nyúlnak vissza, amely a szektor szabadkereskedelmét biztosította. Hasonló előzményként tekinthetünk a szintén 1965-ben induló maquiladora-programra Mexikó és az Egyesült
Államok viszonyában.
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3. A NAFTA vámleépítési menetrendje
Kategória
A csoport
B csoport
C csoport
C+ csoport
D csoport

2. táblázat

A vámlebontás ütemezése
Az ide tartozó termékek vámját teljes mértékben eltörölték, 1994. január 1-jétől
vámmentessé váltak.
A termékek vámját öt egyenlő lépésben számolták fel, 1998. január 1-jétől váltak
vámmentessé.
A termékek vámját tíz egyenlő lépésben számolták fel, 2003. január 1-jétől váltak
vámmentessé.
A termékek vámját tizenöt egyenlő lépésben számolják fel, 2008. január 1-jétől váltak
vámmentessé.
A csoportba tartozó termékek továbbra is vámmentes státuszt élveztek/élveznek.

Forrás: Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény, 302.2 függelék9.

A NAFTA, első olyan szabadkereskedelmi egyezményként, amelyet fejlett és fejlődő
országok kötöttek, az árukereskedelem akadályainak felszámolásán túl más intézkedéseket
is tartalmazott (a szolgáltatáskereskedelem liberalizációja, a vitás kérdések rendezésének
mechanizmusa, a szellemi tulajdonjog védelme, környezetvédelmi és munkaerő-piaci
kiegészítő megállapodás tartozott ide). Együttes GDP-jét tekintve a legnagyobb, teljes
kereskedelmi volumenét tekintve a világ második legnagyobb szabadkereskedelmi övezete
jött létre, 360 millió fogyasztóval10.
A sima alkalmazkodás hipotézise alapján vizsgálható az ágazaton belüli kereskedelem
és az alkalmazkodási költségek közötti összefüggés. Az IIT csökkenése az alkalmazkodási
költségek emelkedésére utal, míg növekedése a költségek mérséklődésére. Így az ágazaton
belüli kereskedelem mutatórendszerének felhasználásával megállapítható, hogy egy
regionális integráció a kereskedelmi liberalizáció révén mennyire képes beváltani a hozzá
fűzött reményeket az alacsonyabb alkalmazkodási költségeket illetően.
A fentieknek megfelelően ágazaton belüli kereskedelmi mutatókkal közelítettük az
alkalmazkodási költségek alakulását, a tendenciák megértéséhez pedig a marginális
ágazaton belüli kereskedelem mutatóit használtuk. Az 1991 és 2010 közötti adatok az ENSZ
Comtrade adatbázisából származtak, és két csoportjukat különböztethetjük meg. SITC
Rev. 1., AG3 adatok esetén átlagosan 180 iparágat vizsgáltunk, a 0-9, 0-8 és 5-8 fejezetekre
vonatkozóan. A HS92 AG6 nómenklatúránál a mélyebb bontásnak köszönhetően már
átlagosan 5 ezer termék volt vizsgálható; az elemzéseket itt is fejezetekre bontottuk: 0-99-re,
0-98-ra és 25-98-ra. A fejezetek elkülönítése lehetővé tette, hogy elkülönülten vizsgáljunk
három kört: az összes iparágat; a nehezen besorolható iparágak, termékek kivételével
tekintett összes iparágat; valamint a csak feldolgozóipari ágazatokat. Mivel az IIT jellemzően
a feldolgozóipari ágazatokban a legjelentősebb, ezért jelen tanulmányban főként ezen
értékek ismertetésére térünk ki. A feldolgozóipari termékek kereskedelme esetén kapott
magasabb IIT-értékek a szektorális torzítás megnyilvánulását tükrözik.

9
NAFTA Secretariat (2012). A fennmaradó kivételekről, illetve újabb protekcionista intézkedésekről lásd Zahniser és Roe
(2011) munkáját.
10
A Világbank adatai szerint a három ország lakossága 2010-ben már meghaladta a 456 millió főt (World Bank 2012).
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Ha Argentína és Brazília kereskedelmét tekintjük, megfigyelhető, hogy sokkok idején az
alkalmazkodási költségek növekedése miatt az MIIT értéke alacsonyabb: általában 0,1 körül
mozog (4. ábra). Összességében elmondható, hogy mivel a marginális ágazaton belüli
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alapítást követő évek, vagy a 2006 és 2008 közötti időszak –, a Mercosurnál a növekvő GLmutatók ellenére sem vonható le egyértelműen olyan konklúzió, miszerint a kereskedelem
éves változásainak nagyobb része köszönhető ágazaton belüli áramlásoknak, mint ágazatok
közöttieknek.
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hatása). A maquiladora-iparra vonatkozó adatok 1992-ben kerültek be a statisztikába, ezzel
egyidejűleg a VIIT értékek is magasabbak lettek, míg ugyanez a HIIT értékére csak kevés
hatást gyakorolt. Az időnként magas NS (not-specified) értékek a nemzetközi statisztikákban
a termékmennyiséggel kapcsolatos adatok elérhetőségének hiányára utalnak.
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végett marginális ágazaton belüli kereskedelmi mutatókat alkalmaztunk, amelyek alapján
megfigyelhetővé válnak a sokkok idején párhuzamosan növekvő alkalmazkodási költségek.
Ilyen sokkok voltak például az 1995-ös pezó-válság, az olajárak csökkenése, vagy a délkeletázsiai pénzügyi krízis a kilencvenes évek végén (7. ábra). Háromjegyű bontásban vizsgálva,
az IIT alkalmazkodási költségeket korlátozó hatása szintén csak időszakosan jelentkezett a
NAFTA esetén.
Következtetések
Gazdasági integrációk esetén a mély–sekély osztályozás – az integráció elmélyülése –
többféle vonatkozásban is használható. Értelmezhetjük egyrészt az integrálódási folyamat
különböző szintjei alapján, de azonos integráltsági szintet képviselő tömörülések esetén is
vizsgálhatjuk, hogy a kereskedelmi liberalizációt célzó reformok mennyire voltak átfogóak,
a rendelkezések a kereskedelem mekkora arányát fedik le.
Előbbi szempont alapján, végső célkitűzéseit figyelembe véve, a Mercosur tekinthető
mélyebb integrációnak. Hiszen míg a NAFTA elsősorban szabadkereskedelmi övezet (bár
számos azon túl nyúló jegyet is mutat), a Mercosur a közös piac megvalósítást tűzte ki
célul. Utóbbi – és hatását tekintve talán fontosabb – szempont alapján viszont a NAFTA
nevezhető mélyebb integrációnak. Mindkét tömörülésnél létezik a termékeknek egy olyan
speciális köre, amelyet kivonnak a vámmentes kereskedelem alól, ám a Mercosurnál
ezek jóval több terméket tartalmaznak. A kereskedelem intenzitásának szempontjából a
NAFTA tekinthető mélyebb integrációnak, míg a belső kereskedelem abszolút növekedése
alapján a Mercosur. A NAFTA belső kereskedelme az alapítás óta megháromszorozódott, a
Mercosuré megtízszereződött. Összességében elmondható, hogy bár mindkét szerveződés
mutatja a mély integrációk jegyeit, egyik sem éri el a „teljes sekély” (full shallow) szintet.
Az integrálódási folyamat során végbemenő külgazdasági nyitás a kereskedelemteremtésen
keresztül pozitív jóléti hatást gyakorol a tagországokra. Amennyiben az intenzívebbé váló
kereskedelemben számottevő szerepet játszanak az ágazaton belüli áramlások, a sima
alkalmazkodás hipotézise alapján hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az integrációs folyamat
során fellépő alkalmazkodási költségek alacsonyak maradjanak. Az ágazaton belüli
kereskedelem mérésével és elemzésével ezek alapján következtethetünk a külgazdasági
liberalizáció hatására. A cikkben egy-egy észak–dél és dél–dél irányú, különböző, illetve
hasonló tényezőellátottságú országok közötti integráció esetén vizsgáltuk az ágazaton belüli
kereskedelem alakulását. A Grubel–Lloyd-index alapján a Mercosurnál a két legnagyobb
országot vizsgálva az 1991-es alapítás óta jelentős IIT-növekedést tapasztaltunk, míg a
NAFTA esetén az Egyesült Államok és Mexikó közötti, már az alapításkor is magas IITarány nem növekedett számottevően, sőt a 2000-es években némileg még csökkent is. A
NAFTA vonatkozásában az úgynevezett FTA-hatás kevésbé volt megfigyelhető. Mélyebb
dezaggregációs szinten, nagyjából 5 ezer terméket vizsgálva, országpáronként elkülönítettük
a magasabb és alacsonyabb minőségű termékek kétirányú forgalmát, s megvizsgáltuk a
horizontális és vertikális ágazaton belüli kereskedelem alakulását a két integrációban. A
Mercosurnál megfigyelhető, hogy – a partnerek tényezőellátottságának megfelelően – a
HIIT-értékek a 25-98 fejezetek esetén a VIIT-értékekhez hasonló nagyságúak, többször
meg is haladják azokat. Ezzel szemben a NAFTA-nál a Mexikó és Egyesült Államok közti
forgalomnál a vertikális arány a magasabb. Az ágazaton belüli kereskedelem tendenciáját
a marginális ITT vizsgálatával is értelmeztük. Mindkét integrációnál látható, hogy sokkok
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(a pezó-válság, a délkelet-ázsiai és az argentin krízis) idején az alkalmazkodási költségek
megnövekedtek (alacsonyabb MIIT-értékek mutatkoznak). Leszögezhető továbbá, hogy a
Mercosur esetén az alkalmazkodási költségek tekintetében nem figyelhető meg egyértelmű
tendencia, az adatok volatilitása elsősorban a nagyobb sokkokra hívja fel a figyelmet. A
NAFTA-t önmagában vizsgálva pedig elmondható, hogy a vizsgált perióduson belül a
2000-es években tapasztalt magasabb alkalmazkodási költségek némileg csökkentek ebben
az évtizedben.
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