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INDIA INTEGRÁCIÓS  
TÖREKVÉSEI

Majoros Pál1

Absztrakt
India politikai és gazdasági súlya alapján a gyorsan növekvő ázsiai-csendes-óceáni térség egyik fon-
tos állama. Gazdasági teljesítménye (GDP-je vásárlóerő paritáson) harmadik legnagyobb a világon.

A regionális integrációs tömörülésekhez való csatlakozás, és a globális értékláncokhoz való viszony 
a 21. század kezdetének talán legfontosabb kérdései. A világgazdaság változásai, a globális értéklán-
cok (GVC) szerepének erősödése azt valószínűsítik, hogy a világgazdaságban a változásokra a regi-
onalizációs tendenciák erősödése lesz a válasz. Az országok közötti makrointegrációk a világgazda-
sági beágyazódást segítik, a kialakuló új integrációk reakciók az ellátási láncok globálissá válására. 

Tanulmányom fő kérdése, hogy milyen tényezők vezettek ahhoz, hogy India, amelynek az ezredfor-
dulóig nem voltak szabadkereskedelmi megállapodásai, egyre több integrációs kezdeményezésben 
vesz részt. Mik azok a motivációk, amelyek kimozdították Indiát (és tulajdonképpen Kelet és Dél-
Ázsia országait) az integrációs apátiából? 

A válaszhoz röviden felvázolom India gazdasági fejlődésének elmúlt évtizedeit, majd egy rövid in-
tegrációelméleti kitekintés után bemutatom India preferenciális és szabadkereskedelmi megállapo-
dásait. Kitérek az RCEP-ből való kimaradás kérdéseire is: ezt teljes politikai konszenzus támogatta. 
Az iparfejlődést (sok helyen iparosítást, munkahelyteremtést) a politikai elit fontosabbnak tartja, 
mint az integrálódást, a világgazdaságba, ezen belül a globális értékláncokba való bekapcsolódást. 

A dél-ázsiai régió meglevő politikai feszültségei akadályozzák a kereskedelem természetes bővü-
lésének folyamatát. India kezdeményezései a regionális béke és jólét célját helyezik előtérbe. India 
törekvése a régió politikai stabilitásának javítása, a szomszédok közötti békés kapcsolatok fenntar-
tása. A szabadkereskedelmi megállapodások India külgazdasági politikájának fontos, de nem meg-
határozó részévé váltak. Rövidtávon India megteheti, hogy elutasítja az RCEP-t, a GVC-kbe való 
mélyebb bekapcsolódást, de hosszabb távon ez nem lehetséges. Az alacsony integráltsági szint, a 

1 Dr. Majoros Pál, CSc, főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Jean Monnet Chair.

szabadkereskedelmi megállapodások hosszú negatív listái, az adminisztratív protekcionizmus magas 
szintje, a kritikus közlekedési-szállítási infrastruktúra akadályozza India fejlődését, versenyképes-
ségének javítását.

Kulcsszavak: India; integrációs megállapodások; RCEP; globális értékláncok; SAFTA.

Abstract
Based on its political and economic weight, India is one of the important countries in the rapidly 
growing Asia-Pacific region. Its economic performance (GDP at purchasing power parity) is the 
third largest in the world. 

Joining regional integrations and the relationship with global value chains in the XXI. perhaps 
the most important questions of the beginning of the century. The changes in the world economy 
and the increasing role of global value chains make it likely that the response to the changes in the 
world economy will be the strengthening of regionalization tendencies. Macro-integrations between 
countries help embedding in the world economy, the emerging new integrations are reactions to the 
globalization of supply chains. 

The main question of the study is what happened in India, which had no free trade agreements until 
the turn of the millennium. What are the motivations that moved India (and in fact the countries of 
East and South Asia) out of integration apathy? 

For the answer, I will briefly outline the past decades of the development of India’s economy, 
and then, after a brief overview of integration theory, I will present India’s preferential and free 
trade agreements. I will also address the issue of not joining the RCEP: this was supported by 
a full political consensus. Industrial development (in many places, industrialization, job creation) 
is considered more important by the political elite than integration, joining the world economy, 
including global value chains.

The existing political tensions in the South Asian region hinder the process of natural expansion of 
trade. India’s initiatives prioritize the goal of regional peace and prosperity. India’s aspiration is to 
improve the political stability of the region and maintain peaceful relations among its neighbors. 
Free trade agreements have become an important but not a defining part of India’s foreign economic 
policy. In the short term, India can opt out of RCEP, for deeper involvement in GVCs, but in the 
longer term this is not possible. The low level of integration, the long negative lists of free trade 
agreements, the high level of administrative protectionism, the critical transport and transportation 
infrastructure hinder India’s development and the improvement of its competitiveness.

Keywords: India; integration agreements; RCEP; global value chains (GVC); SAFTA.
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1. Bevezetés
India a kultúra, a vallások és nyelvek, a nyersanyagok és ásványkincsek olyan gazdagságával és sok-
színűségével rendelkezik, amely a világ kevés országában fordul elő. Területét tekintve a világ hete-
dik legnagyobb és második legnépesebb országa. Politikai és gazdasági súlya alapján a gyorsan nö-
vekvő ázsiai-csendes-óceáni térség egyik fontos állama. Gazdasági teljesítménye (GDP-je vásárlóerő 
paritáson) harmadik legnagyobb a világon (az USA és Kína után – Worldbank, 2021). India több 
ezer éves kultúrájával, komoly védelmi, ipari és műszaki-tudományos potenciáljával egyrészt Ázsia 
jelentős hatalma, másrészt a világ szegény országainak egyike (az egy főre jutó mutató alapján), ame-
lyet súlyos gazdasági, szociális és egyéb külső és belső politikai ellentétek feszítenek.

A függetlenné válás (1947. augusztus 15.) után Indiát a világ legnagyobb demokráciájaként írták le, 
ennek ellenére politikáját sokszor autokratikus módszerek jellemezték. Még ellentmondásosabb volt 
a gazdasági modellje, mely egyértelműen sem a szocialista, sem a kapitalista típusú modellhez nem 
volt sorolható. Fontos azonban, hogy nincs alapvető ellentét az ország politikai és gazdasági beren-
dezkedése között. Itt él a világ talán legtöbb szegénye, és igen magas az írni-olvasni nem tudók ará-
nya is. Fenyegető problémákat vet fel India külpolitikája és szomszédságpolitikája, mivel – akárcsak 
„ősellensége”, Pakisztán – rendelkezik atomfegyverrel, és évtizedek óta nem kielégítő a viszonya a 
szomszédos Kínai Népköztársasággal sem.

India az alapítója és az egyik vezetője a fejlődő, el-nemkötelezett országok mozgalmának. Az ezred-
forduló után létrejött BRICS csoport tagja, és részvevője a G-20-nak is.

Tanulmányom fő kérdése, hogy milyen tényezők vezettek ahhoz, hogy India, amelynek az ezredfor-
dulóig nem voltak szabadkereskedelmi megállapodásai, egyre több integrációs kezdeményezésben 
vesz részt. Mik azok a motivációk, amelyek kimozdították Indiát (és tulajdonképpen Kelet és Dél-
Ázsia országait) az integrációs apátiából? Vannak-e közös kulturális, civilizációs gyökerei annak, 
hogy a 21. század elején erős integrációs tendenciák kezdődtek a régióban, avagy szigorúan vett 
gazdasági tényezők vannak a háttérben?

India gazdaságát, integrációs kapcsolatait mutatom be, amelyhez hozzá tartozik röviden India be-
mutatása is, mert a magyar nyelvű szakirodalomban viszonylag kis figyelmet fordítanak erre a gaz-
dasági szempontból nagyon fontos országra. Kiemelten foglalkozom integrációs törekvéseivel: ennek 
aktualitását az adja, hogy hosszas tárgyalási, egyeztetési folyamat után 2019-ben India nem írta alá 
az RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)2 szabadkereskedelmi megállapodáshoz 
való csatlakozását, pedig Dél-Ázsia, benne Indiával a világ talán legkevésbé integrálódott területe.

2  RCEP – az ASEAN+5 (10 ASEAN ország + Kína, Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland) integrációja, melyet 2019-ben írtak 
alá, és 2022-ben lépett életbe.

2.  India integrációs lehetőségeinek történeti- 
gazdasági alapjai 

India sok évezredes kultúra örököse. Az ókori India az akkori világ egyik legfejlettebb gazdaságával, 
iparával rendelkezett, és kapcsolatot tartott fenn más fejlett országokkal, köztük Egyiptommal és a 
Római Birodalommal. A régi India hanyatlása a brit gyarmatosítással kezdődött. Az indiai gazdaság 
a gyarmatosítás évei alatt a brit érdekek szerint szerveződött, ennek következtében tönkrement és 
eltűnt a világ egyik legfejlettebb kézműipara (szövés, fonás), hogy helyet adjon az angol gyáriparnak. 
A brit gyarmatosítók azt látták, hogy a föld nincs magántulajdonban, ezért törvényileg létrehozták 
azt, ezzel szétrombolták India organikus fejlődésének feltételeit, és a hindusztáni centrumot a Nyu-
gat perifériájává züllesztették. 

Miután a brit gyarmatosítók hosszú időszakon keresztül meghatározták az indiai gazdaságot és gaz-
daságpolitikát, nem lehetett csodálkozni azon, hogy a fiatal Indiai Köztársaság eleinte elzárkózott 
mindenfajta külföldi befolyástól. Indiában a függetlenség elnyerésétől kezdve gyors és tervszerű 
iparosítás vette kezdetét. A függetlenség iránti igény a külföldi vállalkozások visszaszorításában is 
megmutatkozott, ill. az állam fokozott gazdasági szerepvállalásában. Ezt az elvet szolgálta, hogy 
a nehéz- és alapanyagipart államosították, és a kialakult „dual” vagy „mixed economy” modell el-
méleti szempontból harmadik utat jelentett a kapitalizmus és a szocializmus között. India ezzel a 
megoldással az un. szocialista orientációjú fejlődő országokhoz hasonló fejlődési utat járt be. Ideoló-
giai szempontból sok téren közelített a szocialista gondolkodáshoz (az állam gondoskodó szerepe), 
és gazdaságában is megjelent a központi tervezés (ezek ugyan inkább célkitűzésként, jövőképként 
voltak értelmezhetők), de megmaradt a magántulajdon és a profitérdekeltség is. Az alkalmazott 
gazdaságpolitika több torzulást hozott létre a gazdasági szerkezetben. Egyrészt az importhelyette-
sítő politika, a kötött devizagazdálkodás, a felülértékelt helyi valuta az exportszektor gyengeségét 
eredményezte. Másrészt az állami ipar támogatása miatt a mezőgazdasági és kisipari termelés szinte 
elsorvadt, és esetenként komoly hiányhelyzet lépett fel. A 60-as, 70-es években több súlyos pénzügyi 
és fizetési válságon ment keresztül az ország. A 80-as évekre egyértelművé vált, hogy a zárt gazdasá-
gú fejlődés lehetőségei kifulladtak, és új növekedési stratégiára van szükség. A váltás szükségességét 
a nemzetközi folyamatok is elősegítették: a szocialista rendszer válsága és a Szovjetunó szétesési fo-
lyamata bizonyította, hogy gond van az ilyen típusú fejlődési modellel. Továbbá, bár a délkelet-ázsiai 
országok exportorientált gazdaságfejlesztési stratégiáját (a gazdasági nyitást) korábban nem támo-
gatta az indiai értelmiség, ez a gondolkodás rohamosan megváltozott, amikor a térségbeli riválisnak, 
a szocialista Kínának a gazdasági nyitást követő eredményei nyilvánvalóvá váltak. 

Az 1980-as évek óvatos nyitási kísérlete után, 1991-ben Indiában gazdasági stratégiaváltás követ-
kezett be: a zárt gazdaság helyét egyre inkább a nyitott, piac- és exportorientált gazdaság vette át. 
Az 1991 nyarán hivatalba lépett új kormány átfogó gazdasági reformprogrammal állt a közvélemény 
elé. A Singh pénzügyminiszter nevével fémjelzett csomag legfontosabb intézkedéseiként az ipar 
80%-át megnyitották a magánberuházások előtt, az állami szektor számára fenntartott területeket 
a stratégiai ágazatokra redukálták. Számottevően kiszélesítették a külföldiek befektetési lehetősé-



Majoros Pál India integrációs törekvései  

Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/3. szám, 146–177152 153

geit. A fogyasztási cikkek kivételével eltörölték az importengedélyezést és kvótarendszert, teljesen 
felszabadították a technológiaimportot. Jelentősen csökkentették a vámokat és a nem vámjellegű 
korlátozásokat a beruházási javak esetében, növelték az exportőrök importlehetőségeit stb. Erőtel-
jesen megkurtították az állami támogatásokat, állami nagyvállalatok részvényeinek eladása útján 
elindították a privatizációt (Nyusztay, 1995). 1992-1993-ban a folyamat folytatódott: a kormány to-
vább csökkentette az adókat és vámokat, és bevezette a rúpia konvertibilitását (a fizetési mérleg folyó 
tételeire). Bár a reformok valóban széles körűek voltak, a nyitás mélysége elmaradt Kína és Vietnám, 
ill. a kelet-közép-európai országok radikális nyitásától. 

A liberalizációs törekvések egyike a külkereskedelmi nyitás, preferenciális és szabadkereskedelmi 
megállapodások kezdeményezése. Ezt szolgálta 1992-ben a „Look East Policy”, melynek célja az 
India és a Délkelet-ázsiai régió közötti gazdasági, kereskedelmi, kulturális kapcsolatok erősítése. 
A korábbi hasonló gyarmati múlt és a kulturális, vallási örökség, a tapasztalatcsere motiválta az 
együttműködés fejlesztését, azonban kevés megállapodás jellemezte ezt az időszakot.

A reformok bevezetése után a világban nagy várakozással tekintettek India gazdasági teljesítményé-
nek várható javulása elé. A várakozások beteljesedtek, hiszen 1994 és 1997 között a növekedés meg-
haladta az évi 7,5%-ot. Az inflációt sikerült leszorítani, és bővült mind az export, mind az import. 
A külföldi tőke növekvő mennyiségben érkezett az országba (de nem érte el az évi 10 mrd USD-t). 
A növekedési ütemhez mindenképpen hozzá kell tenni, hogy az egy főre jutó GDP lényegesen las-
sabban bővült, mivel a lakosság növekedési üteme megközelítette a 2%-ot évente. Az export és a 
beruházások növekedésének lelassulása több tényezőre vezethető vissza. Az exportot visszavetette 
a felülértékelt rúpia, továbbá a délkelet-ázsiai, ill. az orosz és brazil válság káros következményei, 
valamint a világgazdaság növekedési ütemének visszaesése is érzékelhető volt (Majoros, 2003).

A 2001-2002-es pénzügyi év3 igen jelentős fejleményt hozott az indiai kereskedelempolitika terén, 
ugyanis 2001. április 1-jével az indiai kormányzat a legtöbb termékkategória esetén eltörölte az im-
portra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat. Ennek lényeges következménye, hogy megszűnt az 
importengedélyezési rendszer, ami egyben az import növekedés akadályának elhárulását is jelentette 
(Neszmélyi, Kusai & Pap, 2007). Ugyanakkor a mennyiségi korlátok eltörlésével párhuzamosan a 
WTO által engedélyezett indiai vámtarifák átmeneti növekedése és az egyéb nem vámjellegű ke-
reskedelmi akadályok (ún. adminisztratív protekcionizmus) erősödése volt tapasztalható. Az utóbbi 
tendenciának megfelelően szigorodtak például az állat- és növényegészségügyi előírások. Végered-
ményben tehát továbbra is az indiai volt az egyik legvédettebb piac az ázsiai térségben. 2000-től a 
gazdaság stabilizálódott: a világátlagot meghaladó GDP növekedés, enyhült az inflációs nyomás, 
újra növekedni kezdett az export, és az import is. Tovább liberalizálták a gazdaságot, újabb könnyí-
téseket vezettek be a külföldi működő tőke gyorsuló beáramlása érdekében, amely eredményeként 
az évi FDI beáramlás elérte a 40 mrd USD-t. India új növekedési és fejlődési pályára lépett (Imre, 
2011).

3  Indiában a pénzügyi, így statisztikai számbavételi év április 1-től a következő év március 31-ig tart. Ez nehezíti a statisztikák 
összehasonlíthatóságát, és a csúszás miatt az adatok is csak jóval később állnak rendelkezésre.

A gazdasági nyitottsági mutató (a külkereskedelem GDP-ből való részesedése) az 1991-92-es 14%-
os szintről az ezredfordulóra 20% fölé emelkedett, 2018-ra közelíti a 40%-ot (WTO, 2020), ami jól 
mutatja az indiai gazdaság fokozatos nyitását a világ felé. A külkereskedelmi forgalom az elmúlt 20 
évben folyamatosan növekedett. Az áruexport értéke hétszeresére nőtt, de említést érdemel, hogy 
az elmúlt 3 évben megtorpant a növekedés (és ez nem egyszerűen a pandémia hatása). Az import 
növekedése jóval meghaladta az exportét, tízszeresére bővült (50 Mrd-ról 514 Mrd USD-ra). India 
kivitelének jelentős része nyersanyag, alacsony feldolgozottsági szintű alapanyag, ill. anyag- és mun-
kaerőigényes, alacsony technológiai szintű termék (az arany, drágakő, ékszerek részesedése megha-
ladja a 12%-ot). Az ország behozatala erősen koncentrált: a nyers kőolaj, és kőolajszármazékok a teljes 
import közel 28%-át adják, ill. az arany, drágakő, ékszer behozatal súlya 12%4. Kereskedelmi part-
nerek tekintetében az export terén az USA, az Egyesült Arab Emírségek, és a Kínai Népköztársaság 
(következőkben Kína) a legfontosabb partnerek, míg import oldalról Kína, az USA, Szaúd-Arábia, 
az Egyesült Arab Emírségek és Irak a legfontosabbak. A külkereskedelmimérleg-hiány elsősorban a 
Kínával, és az OPEC országokkal folytatott kereskedelem következménye (Adatok forrása: Ministry 
of Commerce and Industry, India).

Az árukereskedelmi mérleg hiányát fele részben finanszírozta a pozitív, szolgáltatáskereskedelmi 
mérleg. Az elmúlt évtizedekben az indiai gazdaság húzószektora a szolgáltatási ágazat lett: a szolgál-
tatás export értéke 60-70%-a az áruexportnak – ezt kevés ország mondhatja el magáról. Kiemelkedő 
fontosságú a szoftver és az üzleti szolgáltatások (back-office szolgáltatások) területe.

A reformok külgazdasági hatásaként megfigyelhető, hogy erősödtek India gazdasági kapcsolatai az 
EU-val és az USA-val, viszont gyengültek Oroszországgal, és a kelet-közép-európai országokkal. 
Egyértelmű közeledés figyelhető meg Japán, az ASEAN országok, Kína részéről és a SAARC5 
keretein belül is.

A gazdasági folyamatok megnyugtató képet mutatnak az elmúlt évtizedben, azonban kétségeket 
válthat ki az instabil bel- és külpolitikai helyzet.

4  Az arany, drágakő, ékszer termékcsoport mind a kivitelben, mind a behozatalban jelentős súlyú. Ennek magyarázata, hogy India 
híres a gyémánt csiszolásról, ill. ötvösei kiváló ékszerkészítők. Fő export piaca az arab világ és a fejlett országok, de jelentős a hazai 
forgalmazás is.

5  SAARC (South Asian Association of Regional Cooperation) Tagjai: Banglades, Bhután, India, Maldív-szigetek, Nepál, Pak-
isztán és Sri-Lanka. 1985-ben hozták létre. Afganisztán 2007-ben csatlakozott a megállapodáshoz. Az együttműködés célja a 
gazdasági növekedés felgyorsítása, a szociális és kulturális fejlesztés, legfőbb értéke, hogy tárgyalási fórumot biztosít a résztvevők 
részére. A tagállamok lakosság száma közelít az 2 milliárdhoz, amely a világ lakosságának kb. egy-negyede, de a világ GNP-jének 
csak 6 %-át adják. Az együttműködés jelenleg akadozik a résztvevők között.
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3. Az integrációs törekvések elméleti keretei
A feltörekvő, fejlődő országok –benne India – külgazdasági stratégiája szempontjából kiemelt jelen-
tőségű a világgazdasági környezet, a külső tényezők szerepe, a nagy belső piac ellenére is. Az elmúlt 
két évtizedben a nemzetközi kereskedelem multilaterális szabályai (WTO) nem változtak, ill. a 
bilaterális szabadkereskedelmi megállapodások elburjánzása rontotta India világpiaci esélyeit. Igaz 
ez a folyamat többoldalú: a bilateralizmus kialakulásában szerepet játszik a multinacionális cégek 
mozgásának keretek közé szorítása mellett Kína és Japán ázsiai dominanciatörekvései, integrációs 
megállapodásaik növekvő szerepe, továbbá az EU és az USA bilaterális megállapodásai. Ezek pél-
daként is szolgálnak India számára. A hatás-ellenhatás dialektika következménye India számára 
kényszerhelyzet: a világban erősödő regionális együttműködési tendenciákra válaszolnia kell, neki is 
be kell kapcsolódni a bilaterális kapcsolatok fejlesztésébe (Kawai & Wignaraja, 2011).

A (WTO 2022) szerint több mint 300 érvényben levő szabadkereskedelmi megállapodás van a 
világgazdaságban, amelyből 5% érinti Indiát. Ezen bilaterális (ritkábban multilaterális) megálla-
podások 90%-a preferenciális, vagy szabadkereskedelmi övezet jellegű, és 10% vámunió. A megál-
lapodások nehezen áttekinthető hálóját a kifejező „spagetti tál” jelzővel6 illetik a szakirodalomban 
(Bhagwati, 1995; Baldwin, 2006; Kawai & Wignaraja, 2011; Menon, 2014). Az integrációk számá-
nak növekedése hátterében több tényezőt is megfigyelhetünk. Egyrészt a Kereskedelmi Világszer-
vezet (WTO) dohai fordulójának sikertelensége, vagyis a multilaterális megoldások elmaradása a 
tagállamokat új problémák elé állította. A megoldás a GATT/WTO alapelveiből következik: a sza-
bályok szerint a szabadkereskedelmi övezeten, vámunión belüli vámmentességet nem kell kiterjesz-
teni a többi WTO-tagállamra (ez kivétel a legnagyobb kedvezményes bánásmód alkalmazása alól). 
Másodsorban említeni kell a multinacionális cégek globális értékláncainak erősödését az elmúlt két 
évtizedben. A GVC-k térnyerése nem egyszerűen a multik új típusú termelésszervezési megoldása: 
ez a nemzetközi kereskedelem jelentős bővülésével is járt. A nemzetállamok érdekeltek a multik 
megtartásában, mert azok munkahelyeket teremtenek, adót fizetnek stb. Ezért igyekeznek olyan fel-
tételeket teremteni, hogy a GVC-n belüli kereskedelem feltételei megfelelőek, sőt, kedvezőek legye-
nek a multik számára. Tehát maguk a nemzetállamok is jobb kereskedelmi feltételeket igyekeznek 
teremteni a nemzetközi termelési együttműködések számára, ebben segítenek gazdaságdiplomáciai 
téren a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások (ezt gyakorlatilag elvárják a multik).

A szabadkereskedelmi megállapodások azonban nem egységesek, a gazdaságdiplomácia pragmati-
kusan közelítette meg a kérdéseket, és a szerződések tartalma, hatálya, hatóköre is eltérő. Áru- és/
vagy szolgáltatáskereskedelem, eredetvédelmi szabályok, beruházás-védelem, ritkábban a szellemi 
tulajdonjogok védelme, kettős adózást kizáró pontok is bekerültek a megállapodásokba. A szer-

6  A növekvő vállalati gazdasági együttműködések (mikrointegráció) és a közös gazdasági intézmények hiánya a 21. század elején 
arra késztette az ázsiai országokat, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat támogató kereskedelmi politikákat fogadjanak 
el. A létrehozott bilaterális, egymást átfedő szabadkereskedelmi megállapodások útvesztőjét a kereskedelmi környezet növekvő 
bonyolultsága (a bilaterális megállapodások eltérő származási szabályainak, adózási rendjének, szellemi tulajdon jog szabályozása) 
összetettsége miatt „Spaghetti Bowl Phenomenon” vagy „The Noodle Bowl Effect”-nek nevezték el. Elsőként Bhagwatti használta 
a kifejezést.

ződések változatosságának tudható be, hogy a szakirodalomban egyre gyakrabban (Bartha, 2018; 
Hilpert, 2014; Kawai & Wignaraja, 2011) találkozhatunk az RTA /Regional Trade Agreement/, az 
EPA /Economic Partnership Agreement/, CEPA /Comprehensive Economic Partnership Agree-
ment/, CECA /Comprehensive Economic Cooperation Agreement/ rövidítéssel, amely más, mint 
a korábbi terminológia szerinti FTA /Free Trade Agreement/ megállapodások. Hilpert (2014) 
szerint a bilaterális, regionális együttműködéseket nem tekinthetjük a multilaterális kereskedelmi 
szisztéma (WTO) alternatívájának, hanem annak kiegészítéseként kell felfognunk. Nem tudok 
teljes egészében azonosulni ezzel a nézettel, mert a világban történő változások azt mutatják, hogy 
a világkereskedelem szinte minden szereplője a bilateralizmus felé fordult. A WTO, mint általános 
rendszer működik, de a szereplők kihasználják a kiskapukat saját helyzetük javítása érdekében. Az 
országok az ilyen bilaterális megállapodások révén tudják bővíteni termék és szolgáltatáskereske-
delmüket, megőrizni piaci előnyüket a földrajzi szempontból közeli országokban, biztosítani nyers-
anyag- és energiahordozó importjukat. India nagy részben ugyanezt teszi: esetében még szempont 
lehet az dél-ázsiai együttműködésben játszott gazdasági szerep mellett a politikai jelenlét erősítése, 
a szomszédokkal a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés javítása.

Nehéz helyzetbe került a szerző az alkalmazott szakmai terminológia ügyében: az eddig használt 
integrációelméleti kategóriák nehezen alkalmazhatók a 21. században, a változások következtében. 
Különösen igaz ez a Balassa Béla (1990) által a hatvanas években megfogalmazott integrációs tipo-
lógiára nézve. Tekintsük át Majoros P. (2019) felhasználásával a tanulmány szempontjából lényeges 
terminológiai változásokat a Balassa „integrációs univerzum”-ban.

Preferenciális megállapodás /PTA/: két vagy több partner megállapodik abban, hogy csökkenti, 
vagy megszünteti a vámokat a megállapodás szerinti termékek esetében. Ezek a listáját pozitív lis-
tának nevezzük.

Az Európai Unióban használt terminológia szerint első generációs, avagy hagyományos szabad-
kereskedelmi megállapodások, amelyek a GATT/WTO-megállapodáson alapulnak. Jellemzőjük, 
hogy általában ipari termékekre vonatkoznak, leépítik a részt vevő országok közötti vámokat, és 
törekednek a nem vámjellegű akadályok megszüntetésére is. Az FTA és a PTA közötti fő különbség 
az, hogy míg a PTA-ban van egy pozitív lista azon termékekről, amelyekre csökkenteni kell a vámot, 
addig a szabadkereskedelmi megállapodásban van egy negatív lista, amely a kivételeket tartalmazza, 
ahol a vámtételek nem változnak. A megállapodások nem terjednek ki a szolgáltatások és a mező-
gazdasági termékek kereskedelmére – a gazdasági-kereskedelmi érdekek optimalizálását célozzák, 
vagyis érdekorientált megállapodásoknak nevezhetjük ezeket. Jellemző, hogy a részt vevő országok 
földrajzilag közel vannak egymáshoz, gazdasági fejlettségi szintjük sincs nagyon távol egymástól, 
és a megállapodások a kereskedelempolitikán kívül nem tartalmaznak nemzetek feletti megoldáso-
kat. A világgazdasági és világpolitikai feltételek már ezen szerződések esetében is változtak, ezért 
a szerződések tartalmában is vannak kisebb eltérések. Egy tanulási folyamatot figyelhettünk (és 
figyelhetünk) meg: a vámok egyszerű leépítésén túl megjelentek a kereskedelmen túlmutató pontok 
is a megállapodásokban.
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Az újgenerációs vagy második generációs szabadkereskedelmi megállapodások a kereskedelmi ked-
vezményeket kiterjesztik a szolgáltatásokra, a mezőgazdasági termékek jelentős részére, és kitérnek 
a beruházások liberalizációjára is (de a befektetésvédelemre nem). Tartalmazhatnak előírásokat a 
közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés, a szellemi tulajdonjogok védelme, versenyjogi szabályok 
vonatkozásában, és több egyéb szabályozási területet is érinthetnek (pl. állami vállalatok, kkv-k 
kezelése), tartalmazhatnak ágazatspecifikus előírásokat a nyersanyag- és az energiaszektorral kap-
csolatban. Negatív listák vannak ezekben a megállapodásokban is, de viszonylag rövidek. Ezen új 
típusú megállapodásokban a földrajzi közelség szerepe csökken, esetenként egymástól lényegesen 
eltérő fejlettségi szintű partnerek társulnak. Jellemző, hogy a szigorúan vett gazdasági érdekek mel-
lett politikai és társadalmi értékek is megjelennek a szerződésekben, megfigyelhető a társadalmi 
normák átadására irányuló törekvés is (pl. a demokratikus alapelvek, korrupcióellenesség, munkajogi 
kérdések). Az érdekek optimalizálása mellett megjelennek az értékviszonyok is a megállapodások-
ban. A szakterminológiában gyakran comprehensive (átfogó) avagy deep and comprehensive (mély 
és átfogó) megállapodásoknak is nevezik ezeket. (Jámbor & Török, 2019; Losoncz, 2011; Molnár, 
2018; Szigetvári, 2019). Ezek közé tartoznak az Átfogó Gazdasági Együttműködési Megállapodás 
(CECA) és Átfogó Gazdasági Partnerségi Megállapodások is (CEPA). 

A harmadik generációs megállapodások (Krajewski, 2015, idézi Bartha, 2018) kategóriája azzal lép 
túl a második generációs megállapodásokon, hogy tartalmaz a befektetések védelmével foglalkozó 
részeket is. A földrajzi szempontok gyakorlatilag nem játszanak szerepet, tehát egymástól nagyon 
távoli országok is kötnek megállapodásokat. Jellemző a globális érdekek és értékek megjelenése a 
megállapodásokban (pl. fenntartható fejlődés, így a klímamegállapodás tiszteletben tartása, környe-
zetvédelmi elvek, továbbá az emberi jogok előtérbe kerülése). 

Nehezíti a megállapodások csoportosítását, kategóriába sorolását, hogy több első generációs megál-
lapodást aktualizáltak, modernizáltak az elmúlt években, és több, a második generációs megállapo-
dásra jellemző részletet is beépítettek: akkor ezek most első vagy második generációs szerződések? 
A megállapodás tartalma mindig a felek közötti egyetértés függvénye: az országok nagyon eltérő 
értékrendjei nem teszik lehetővé az egyenszerződések megkötését. Vannak közös részek, és termé-
szetesen mindig akadnak országspecifikus megközelítések is.

4. India integrációs megállapodásai
Az 1990-es évek gazdasági nyitásának, a növekvő exportorientációnak és a világgazdasági kihívá-
soknak egyenes következménye volt a kereskedelmi megállapodások megjelenése, számuk a növe-
kedése: ezek a megállapodások segítették az indiai termékek piacra jutását. India későn és óvatosan 
kezdte meg átfogó preferenciális/szabadkereskedelmi megállapodások megkötését, mert a multila-
terális szabályozást (WTO) helyezte előtérbe: 1998-ig nem volt kétoldalú szabadkereskedelmi meg-
állapodása. Srí Lankával kötötték az első megállapodást. Ezt követően több preferenciális megál-
lapodást írtak alá, majd 2009-2011 között több szabadkereskedelmi megállapodást. Ezt követően 

újra „integrációs apály” a jellemző, majd az elmúlt években felgyorsult a megállapodások száma. 
Ennek oka, hogy az USA és az EU között kezdődő TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) és a TPP (TransPacific Partnership) megaintegrációs tárgyalások azzal fenyegették In-
diát, hogy a fejlett gazdaságok külkereskedelmében diszkriminálják az országot. Az Ázsia-Európa 
csúcstalálkozókon (ASEM) is a kereskedelmi kapcsolatok bővítése a központi téma, vagyis az EU 
is bővíteni szeretné a délkelet-ázsiai térség államaival külgazdasági kapcsolatait (szabadkereskedel-
mi megállapodás Dél-Koreával, Japánnal, Szingapúrral, Vietnámmal). India ezt gazdaságstratégiai 
érdekeivel ellentétesnek vélte, és tárgyalásokat kezdett több országgal szabadkereskedelmi megál-
lapodások kötése érdekében. Jelenleg (2022. június vége) Indiának 7 preferenciális és 11 szabadke-
reskedelmi jellegű aláírt megállapodása van (ebből kettő plurilaterális, 9 bilaterális megállapodás), 
melyek kb. 60 országot érintenek.

4.1. Preferenciális megállapodások
India tagja az Ázsiai-Csendes-óceáni Kereskedelmi Megállapodásnak (APTA, korábbi nevén Bang-
koki Megállapodás), a 44 fejlődő ország által alapított Globális Kereskedelmi Rendszernek (Global 
System of Trade Preferences), a Dél-Ázsiai Preferenciális megállapodásnak (SAPTA – South Asian 
Preferential Trade Agreement) – ezek csak nagyon korlátozott piacra jutási előnyöket biztosítottak, 
ill. öt bilaterális preferenciális megállapodásnak. 

1. táblázat: India preferenciális kereskedelmi megállapodásai

Rövidítés Teljes név Országok 
száma Tagállamok Aláírás 

éve

1 APTA Asia Pacific Trade 
Agreement 7

Banglades, Kína, India,  
Koreai Köztársaság, Srí Lanka,  

Laosz, Mongólia
1975

2 GSTP Global System of 
Trade Preferences 44 1988

3 India Afghanistan PTA 2 India, Afganisztán 2003

4 India Mercosur PTA 5 India, Brazília, Argentína, Uruquay, 
Paraquay 2004

5 India Chile PTA 2 India, Chile 2006

6 India, Bhután 2 India, Bhután 2006

7 India, Nepál 2 India, Nepál 2009

Forrás: WTO adatbázis, és Free Trade Agreements of India, Ministry of Commerce and Industry

A preferenciális megállapodások elsődleges célja a kereskedelmi lehetőségek bővítése, a Dél-Dél 
kereskedelem előmozdítása. India esetében azonban kiemelkedő fontosságú a politikai megközelí-
tés, ezen belül a regionális érdekek kiemelt kezelése: egyrészt a régió feszült politikai helyzetének 
stabilizálása, másrészt a regionális jólét és a régió fejlesztése iránti elkötelezettség.

Az APTA létrehozásakor a politikai szempontok voltak az elsődlegesek: a Bangkok-i Megállapodás, 
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1975-ben a Bretton-Woods-i rendszer megszűnte, a kőolaj árrobbanás okozta világgazdasági válság.  
Banglades önállósodásának időszakában pedig Banglades és India kezdeményezte a régióbeli öt 
fejlődő ország (Banglades, India, Koreai Köztársaság, Laosz, Srí Lanka.) gazdasági összefogását, 
melyhez 2001-ben csatlakozott Kína, 2020-ban Mongólia is. Jelenleg tárgyalásokat folytatnak az 
együttműködés mélyítéséről. Ma már történelmi távlatból láthatjuk, hogy a megállapodás a kez-
detekben ugyan hatásos volt, de későbbiekben kiderült, hogy a csökkentett vámtételű pozitív listák 
nem túl hosszúak, az egyes országok belpolitikai és gazdasági gondjai akadályozzák a kereskedelem 
fejlődését. 

A regionális gondolkodás a SAARC létrehozásával erősödött 1985-ben. Banglades együttműködést 
kezdeményezett a régióbeli országok között, ugyanis sok vita, feszültség, szembenállás jellemezte 
kapcsolataikat (a legfontosabbak: India-Pakisztán, Banglades-Pakisztán között). A létrehozott gaz-
dasági kereskedelmi megállapodás nem besorolható, sem preferenciális, sem szabadkereskedelmi 
megállapodásnak nem nevezhető, fontosságát az adja, hogy megteremtette a kereteket a tagállamok 
közötti együttműködésre, tárgyalási fórumot biztosított a viták rendezésére. Ebből a megállapodás-
ból nőtt ki a SAPTA, majd a SAFTA (ezekről a következő fejezetben részletesen).

1988-ban India kezdeményezésére – 44 afrikai, latin-amerikai, dél- és kelet-ázsiai ország hozta 
létre a globális preferenciális megállapodást, a GSTP-t. A politikai motiváció itt is tetten érhető: a 
fejlődő, többnyire el-nem kötelezett országok együttműködési törekvését szimbolizálta ez a meg-
állapodás. Azonban a kedvezményes árukereskedelmi listák szűkössége, a világpolitika (szocialis-
ta rendszerek összeomlása), és a világgazdaság átrendeződési folyamatai nem kedveztek ennek az 
együttműködésnek.

Az ezredfordulót követően India kétoldalú, preferenciális megállapodásokat írt alá a régión belül 
Afganisztánnal (2003), Bhutánnal (2006) és Nepállal (2009). Az Afganisztánnal kötött megálla-
podás előkészület a SAARC megállapodáshoz való csatlakozáshoz, míg a két kisebb szomszédos 
ország esetében India nagyobb hozzáférést biztosít számukra belpiacához (hosszabb pozitív listák).

A régióból való kitekintést szolgálták India latin-amerikai preferenciális megállapodásai. Bilaterális 
megállapodás a MERCOSUR (Southern Common Market, tagjai: Brazília, Argentína, Paraguay, 
Uruguay) integrációval (2004), és Chilével (2006). Ezen országok kb. 4%-kal részesednek India 
külkereskedelméből, de javuló a tendencia. Ebben vélhetően szerepet játszik a BRICS, ezen belül az 
indiai-brazil kapcsolatok fejlődése.

A preferenciális megállapodásokról összefoglalóan elmondhatjuk, hogy nem játszanak nagyon fon-
tos szerepet India külgazdaságában, A kereskedelmi forgalom jelentős részét adó termékek kima-
radtak a kedvezményes listákról az érintett országok között. Egy fontos előnyt azonban említeni 
kell: ez a tanulási folyamat. Ismerkedés az integrációval, mint intézménnyel, megtanulni felmérni 
a lehetséges előnyöket, elkerülni az esetleges hátrányokat. Kiemelt szerepet kap az eredetvédelmi 
szabályok alkalmazásának az ismerete, ugyanis a kezdeti megállapodások sikertelenségében ez sok 
feszültséget okozott.

4.2. Szabadkereskedelmi Megállapodások
Az ezredforduló fordulatot hozott a mélyebb integrációk megvalósulása esetén is.

2. táblázat: India szabadkereskedelmi megállapodásai 

 Rövidítés Teljes név Országok 
száma Tagállamok Aláírás 

éve

1 ISLFTA Indo Sri Lanka FTA 2 India, Sri Lanka 1999

2 SAFTA South Asia Free Trade 
Agreement 8

India, Pakisztán, Nepál, Sri Lanka, 
Banglades, Bhután, Maldív Szige-

tek, Afganisztán
2004

3 ISCECA India Singapore CECA 2 India Szingapúr 2005

4  India-Thaiföld CECA 2 India, Thaiföld 2006

5 IKCEPA India Korea CEPA 2 Dél-Korea, India 2008

6
India  

ASEAN 
TIG

India ASEAN Trade in 
Goods Agreement 11

Brunei, Kambodzsa, Indonézia, 
Laosz, Malajzia, Mianmar, Fü-

löp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld, 
Vietnam és India

2009

7 IMCECA Indo Malaysia CECA 2 India, Malajzia 2011

8 JICEPA Japan India CEPA 2 Japán, India 2011

9  India-Mauritius CEPA 2 India, Mauritius 2021

10  India-Egyesült Arab 
Emírségek 2 India, Egyesült Arab Emírségek 2022

11 INDAUS 
ECTA

India-Australia Economic 
Cooperation, and Trade 

Agreement 
2 India-Ausztrália 2022

Forrás: WTO adatbázis, és Free Trade Agreements of India, Ministry of Commerce and Industry

4.2.1. India – Srí Lanka FTA
India első szabadkereskedelmi megállapodását Srí Lankával kötötte 1999-ben (2000-ben lépett 
életbe). Srí Lanka számára India az egyik legfontosabb kereskedelmi partner (Japán és Kína mel-
lett). A földrajzi közelség, a közös gyarmati múlt, a történelmi-kulturális kapcsolatok mellett az 
APTA-ban és a SAARC-ban már létező együttműködések predesztinálták a kapcsolatok maga-
sabb szintre emelését.  A megállapodás első generációsnak mondható, ugyanis csak az áruforgalom-
mal foglalkozik, továbbá aszimmetrikus megállapodás, amelyben India kedvezményeket biztosít a 
partnerország számára. Ez több területen is megmutatkozik: a negatív kereskedelmi listákon India 
esetében 431, Sri Lanka esetében 1216 termék található, ill. India három, míg Srí Lanka nyolc év 
alatt bontja le fokozatosan a vámjait (Weerakoon & Thennakoon, n.d.) A szerződés hatályba lépését 
követően jelentősen növekedett a kereskedelmi forgalom a két fél között, jelentős indiai kereske-
delmi mérleg többlettel. Srí Lanka számára előny, hogy az első szabad belépő lehetett a nagy indiai 
piacra. 2002-ben tárgyalások kezdődtek a megállapodás fejlesztéséről (szolgáltatás kereskedelem, 
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beruházások) – eddig eredménytelenül. A megállapodás jelentőségét (az elsőségen túl) emeli, hogy 
demonstrációs hatása volt a régióbeli országokra (bizonyította, hogy az együttműködés minden 
szempontból fontos), ill. tapasztalatait felhasználhatták a SAFTA létrehozásakor. 

4.2.2. India – ASEAN CECA
Az 1991 évi gazdasági reformok nyilvánvalóvá tették, hogy India számára stratégiai jelentőségű 
a kelet-ázsiai térség. A Look East policy nyitást jelentett a régió felé. Az együttműködés alapjait 
segítette a hasonló gyarmati múlton és a kulturális örökségen túl, hogy India azonosulni tudott az 
ASEAN7 országok félelmével, az erősödő kínai és japán gazdasági befolyás növekedése miatt. 

2003-ban, India és a tíz ASEAN-állam vezetője aláírta az Átfogó Gazdasági Együttműködési Ke-
retmegállapodást. A 2005-ben életbe lépő szerződés intézkedéseket tartalmaz India és az ASE-
AN országok közötti kereskedelem liberalizálására. A piacnyitás, a liberalizálás több éves folyamat, 
amely a következő lépéseket tartalmazta: 

• vámcsökkentési folyamat és a nem tarifális korlátozások fokozatos megszüntetése,

• a szolgáltatáskereskedelem akadályainak fokozatos felszámolása,

• a tőkemozgások szabadságának a megteremtése,

•  speciális, differenciált bánásmód a kevésbé fejlett ASEAN országokkal szemben – India     
aszimmetrikus vámlebontást tett lehetővé. 

A fejlettebb ASEAN országok és India között 2010-re a vámok 70-80%-a megszűnt. Az India szá-
mára legfontosabb 3 tagállammal külön, mélyebb szabadkereskedelmi megállapodást (CECA) írtak 
alá. 2005-ben Szingapúrral (hat termék kivételével 0%-os vámot alkalmaznak az indiai termékekre), 
2006-ban Thaifölddel és 2011-ben Malajziával. Ez a három ország a legfontosabb kereskedelmi (ex-
port) partner (lásd 3. táblázat), de Szingapúr és Malajzia beruházási szempontból is lényeges.

2009-ben aláírták az áru szabadkereskedelmi megállapodást, amely 2010-2011-ben lépett életbe. 
Ezt követően az ún. érzékeny és nagyon érzékeny termékek esetében is megkezdődött a vámle-
bontási folyamat, szakaszosan és aszimmetrikusan. A fejlettebb ASEAN-országok India számára 
biztosítottak aszimmetrikus előnyöket, míg a legkevésbé fejlett ASEAN-országok esetében India 
elfogadta, hogy 12 évig tartson a vámok megszüntetési folyamata.
2015-ben szolgáltatás kereskedelmi és beruházás liberalizálási megállapodás is született a partnerek 
között. Ez tartalmazza a vitarendezési eljárások módját is. Vagyis ez a megállapodás már második 
generációsnak mondható, azonban továbbra is léteznek negatív listák, tehát olyan termékek listája, 

7  A Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) 1967. augusztus 8-án Bangkokban, Thaiföldön jött létre. Az alapító atyák 
Fülöp-szigetek, Indonézia, Malajzia, Szingapúr és Thaiföld. Brunei Darussalam 1984. január 7-én, Vietnám 1995. július 28-
án, Laosz és Mianmar 1997. július 23-án, Kambodzsa pedig 1999. április 30-án csatlakozott, így ez a tíz állam alkotja ma az 
ASEAN-t. Az együttműködés elsődleges célját eleinte a politikai és biztonságpolitikai dimenziók jelentették. Ennek oka a kínai 
politikai veszély és Japán egyre erősebb térségbeli gazdasági befolyása volt. Csupán 1977-től adták meg egymásnak a kereskedel-
mi preferenciákat, majd 1992-től létrehozták az ASEAN szabadkereskedelmi teret az AFTA-t (ASEAN Free Trade Area). Az 
ASEAN céljai közé tartozik többek között a gazdasági növekedés felgyorsítása, a regionális béke és stabilitás támogatása, illetve a 
kölcsönös segítségnyújtás (http://asean.org/ felhasználásával).

amelyre nem vonatkozik a liberalizálás (India elsősorban mezőgazdasági, élelmiszeripari termékeket 
tett ebbe a listába – Bhogal, 2018).

Jelenleg az INDIA-ASEAN CECA lakossága közel 2 milliárd fő, és a világ legnagyobb szabadke-
reskedelmi övezetei közé tartozik. India számára nagyon jelentős ez a megállapodás: egyrészt nagy 
piac a termékeik és szolgáltatásaik számára, a fejlettebb partnerek befektetőként, modern techno-
lógia szállítóiként is megjelennek, másrészt az ASEAN országok fontos energiahordozó és egyéb 
ásványianyag-szállítók. India számára lényeges politikai motiváció, hogy az ASEAN országokban 
jelentős számú indiai kisebbség él (noha a kínai kisebbség jelentősen nagyobb).

Fontos megjegyeznünk, hogy az ezredforduló utáni időszakban az ASEAN az Indiával kötött meg-
állapodás időszakában hasonló szerződéseket írt alá Kínával (2002 keretmegállapodás, majd sza-
badkereskedelmi megállapodás 2009), és Japánnal (2008). Sőt megállapodásokat kötöttek Dél-Ko-
reával Ausztráliával, Új-Zélanddal is. Kezdeményezték az RCEP megállapodást, és több tagállama 
részt vesz a CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 
megállapodásban is. Vagyis az ASEAN olyan kereskedelmi együttműködésekben vesz részt, amely 
a világ lakosságának több, mint felét átfogja és a világtermelés felét adja. Ez azt mutatja, hogy Dél-
kelet-Ázsiában az integráció motorja az ASEAN.

A megállapodások eredményeként jelentősen bővült a kereskedelem a felek között, azonban meg 
kell említeni, hogy az árukereskedelem bővítésének akadálya az indiai infrastruktúra elhanyagolt 
állapota (Mikic, 2011; saját megfigyelés alapján). Indiának komparatív előnye van a szolgáltatási 
szektorban, amit jól ki is használ.

3. táblázat: India kereskedelme fontosabb szabadkereskedelmi partnereivel  
(az adott pénzügyi év export – importjának arányában)

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

 Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import

1. Japán 1,78 2,59 1,39 2,54 1,56 2,36 1,47 2,48 1,44 2,62

2. Dél-Korea 1,34 3,42 1,54 3,27 1,47 3,51 1,43 3,26 1,55 3,30

3. Malajzia 1,41 2,38 1,89 2,32 1,88 1,94 1,95 2,10 2,03 2,06

4. Szingapúr 2,94 1,92 3,47 1,84 3,36 1,60 3,51 3,17 2,85 3,11

5. Thaiföld 1,14 1,45 1,14 1,41 1,20 1,53 1,35 1,45 1,37 1,43

6. Indonézia 1,07 3,45 1,26 3,49 1,31 3,53 1,60 3,08 1,32 3,18

Forrás: Directorate General of Commercial Intelligence and statistics.

Az India és az ASEAN közötti szabadkereskedelmi megállapodás számos termék esetében előse-
gítette a globális és regionális ellátási láncok, a nemzetközi termelési hálózatok fejlesztését. Erre jó 
példa a textilipari együttműködés, továbbá a jármű- és alkatrészgyártás is. Továbbra is vannak azon-
ban kihívások az ellátási láncok létrehozásával kapcsolatban, mint például a nem tarifális akadályok, 
a versenypolitikai viták, a kritikus állapotú indiai szállítási infrastruktúra.
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4.2.3. INDIA és a SAARC, SAPTA, SAFTA
Az 1985-ben létrehozott SAARC tagországai közül Indiának szárazföldi határa van Nepállal, 
Bhutánnal, Bangladessel és Pakisztánnal, tengeri pedig Srí Lankával és a Maldív-szigetekkel. 
Az egyetlen SAARC ország, amellyel nincs közvetlen határa ez Afganisztán. A kezdeti megál-
lapodás (melynek alapítását India és Pakisztán is késleltette) gazdasági és politikai szervezetként 
definiálta magát, amely alapvetően jóléti célokat fogalmazott meg (gazdasági növekedés, életszín-
vonal javítás, kollektív önellátás, kölcsönös bizalom, területi integritás, politikai függetlenség, bel-
ügyekbe be nem avatkozás és segítségnyújtás). A szövetség tevékenysége gyakran kimerült rövid 
tanácskozásokban, fontos volt azonban, hogy fórumot biztosított a tagállamok számára a felvetődő 
problémák megvitatására.

1993-ban Srí Lanka kezdeményezte az együttműködés gazdasági oldalának az elmélyítését, pre-
ferenciális kereskedelmi övezet (SAPTA) létrehozását, amely 1995-ben hatályba is lépett. Közel 
ötezer termék szerepelt India vámcsökkentési (megszüntetési) listáján, de hosszú maradt a kedvez-
ményes kereskedelemből kizárt termékek negatív listája is. Alig kezdtek neki a liberalizációnak, 
amikor 1998-ban India és Pakisztán is kísérleti atomrobbantást hajtott végre. Nehezen képzelhető 
el hatékony együttműködés az integráció két tagállama között, ha atomfenyegetés van a háttérben. 
Hosszú évekre volt szükség a kapcsolatok rendezéséhez.

2004-ben írták alá a Dél-Ázsiai Szabadkereskedelmi Megállapodást (SAFTA – South Asian Free 
Trade Area), majd 2007-ben csatlakozott Afganisztán is. A cél hasonló, mint a korábbiakban: emelt 
szintű gazdasági-kereskedelmi megállapodás létrehozása, a SAARC tagállamok közötti kapcsola-
tok erősítése, a földrajzi közelségből származó kereskedelmi lehetőségek kihasználása. A megálla-
podásban felhasználták az India-Srí Lanka FTA tapasztalatait. A vámcsökkentéseket fokozatosan 
valósították meg. India és Pakisztán 2006-hoz viszonyítva öt éven belül, Srí Lanka pedig hat éven 
belül 0 és 5%-ra csökkenti a vámtételeket. A többi kevésbé fejlett tagország tíz évet kapott a vám-
csökkentésre. 2016-ot jelölték meg a teljes kereskedelmi liberalizáció céléveként. Ez a vámcsök-
kentés azonban nem vonatkozott az egyes országok negatív listáján szereplő tételekre. Egy becslés 
szerint a negatív listák a teljes importkereskedelem közel 53%-át kizárják a SAFTA szerinti vámli-
beralizációból, kezdve a legkevésbé fejlett országoktól, amelyek behozataluk 65-75%-át kirekesztik, 
egészen Srí Lanka (51,7) és India (38,4) viszonylag magas százalékáig (Nadkarni, 2014). (Pakisztán 
ugyan csak 17%-os negatív listát nevesít, de sok más, adminisztratív protekcionista eszközzel akadá-
lyozza a kereskedelmet). A SAFTA nem tartalmaz kötelezettségvállalást a kereskedelem nem vám-
jellegű akadályainak felszámolására, nem foglalkozik a szolgáltatások kereskedelmével és beruházási 
lehetőségek javításával. Egy szűkített, elsőgenerációs szabadkereskedelmi megállapodás született. 
Az India és Pakisztán közötti biztonsági deficit, a kasmíri helyzet megoldatlansága a kereskedelem 
bővülés legfőbb akadálya (Nadkarni, 2014).  Kasmír mindkét ország nemzeti identitásának köz-
ponti kérdése (és még Kínának is vannak területi követelései a régióban). A SAARC létrehozásának 
kimondatlan célja volt, hogy a potenciálisan javuló gazdasági-kereskedelmi kapcsolat segít az több 
évtizedes probléma kezelésében. Az institucionalista integrációelméleti irányzat alapja, hogy a jó 
gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok korrekt politikai kapcsolatokkal járnak, segítik a régió politikai 

stabilitásának javítását, a szomszédok közötti békés kapcsolatok fenntartását. Sajnos ez kevéssé va-
lósult meg. Indiának és Pakisztánnak is vannak tennivalói ezen a téren. 

India nagyobb piaci hozzáférést biztosított Srí Lankának (a kettőjük közötti szabadkereskedelmi 
megállapodás alapján), és a két szomszédos alacsony fejlettségű ország (Nepál és Bhután) számára.

4. táblázat: India kereskedelme a SAARC országokkal 2016-2020 között  
(az adott pénzügyi év export – importjának arányában)

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

 Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import

S A A R C 7,09 0,78 6,97 0,73 7,61 0,69 7,68 0,85 6,99 0,81

1. Afganisztán 0,20 0,08 0,18 0,08 0,23 0,09 0,22 0,08 0,32 0,11

2. Banglades 2,30 0,19 2,47 0,18 2,84 0,15 2,79 0,20 2,62 0,27

3. Bhután 0,18 0,07 0,18 0,08 0,18 0,08 0,20 0,07 0,23 0,09

4.  Maldív- 
szigetek

0,07 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
0,00

5. Nepál 1,49 0,12 1,98 0,12 2,18 0,09 2,35 0,10 2,28 0,15

6. Pakisztán 0,83 0,12 0,66 0,12 0,63 0,10 0,63 0,10 0,26 0,00

7. Srí Lanka 2,02 0,19 1,42 0,16 1,47 0,17 1,43 0,29 1,21 0,19

Forrás: Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, India.

Az utóbbi évek konkrét adatai (4. táblázat) azt mutatják, hogy India exportjának kb. 7%-a irányul a 
SAARC országokba, melyek közül kiemelkedik Banglades, Srí Lanka és Nepál (a SAARC export 
kb. 80%-a), de Banglades és Nepál felé bővült a forgalom, Srí Lankával enyhén csökkent. Meglepő-
en alacsony az importban a SAARC országok súlya, nem éri el az 1%-ot. Ez azt jelenti, hogy Indiá-
nak jelentős kereskedelmi mérleg többlete van a partnerországokkal szemben. Az India és Pakisztán 
közötti forgalom nagyon alacsony szintű, és csökkenő irányzatú. India domináns helyzetben van a 
régión belüli bilaterális kereskedelemben. Az Indiával folytatott kétoldalú kereskedelem Banglades, 
Nepál és Srí Lanka régión belüli kereskedelmének 90%-át teszi ki; míg Pakisztán régión belüli 
kereskedelmének csaknem kétharmada az Indiával folytatott (mint láttuk nagyon alacsony szintű) 
kétoldalú kereskedelméhez kapcsolódik.

Felvetődik a kérdés, segíti-e a SAFTA integráció a régión belüli kereskedelem fejlődését? Úgy tűnik, 
hogy a SAFTA nem képes teljesíteni a megállapodással szemben megfogalmazott várakozásokat 
mindaddig, amíg Pakisztán nem kezdi el a kereskedelem liberalizálását Indiával és a többi part-
nerországgal (ill. fordítva, Indiának is lépéseket kell tenni pakisztáni importja növelése ügyében). 
Egyértelműnek tűnik, hogy India (a régió domináns állama) hozzáállása a kereskedelem liberalizá-
ciójához kulcsszerepet játszik a SAFTA fejlődésében, ami viszont attól is függ, hogy Pakisztán részt 
vesz-e a folyamatban. 
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Talán még fontosabb kérdés, hogy az integráció segítette-e a térség biztonsági kérdéseinek megol-
dását? Történt-e előrelépés a jóléti célok (gazdasági fejlődés elősegítése, a szegénység csökkentése) 
terén? Sajnos itt sincs lényeges haladás. Megrekedt az integráció, mind gazdasági-kereskedelemi, 
mind biztonságpolitikai téren. A kereskedelmi együttműködés fejlesztése feltételezi a biztonsági 
kérdésekkel foglalkozó intenzív párbeszédet, az előrehaladást ezen a területen is. Ez az egyetlen 
lehetséges módja a megrekedt integráció fejlődésének.

4.2.4. India-Dél-Korea és India-Japán CEPA
India két magas jövedelmű, ázsiai OECD országgal írt alá szabadkereskedelmi megállapodást a 
2008-2009 évi világgazdasági válság időszakában. 

India-Dél-Korea CEPA

India és a Koreai Köztársaság 2009. augusztus 7-én Szöulban aláírta az Átfogó Gazdasági Partnersé-
gi Megállapodást (CEPA), amely a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokat új, magasabb szintre emeli 
a két ország között. A tizenkét fordulón át, több mint három éven keresztül tárgyalt CEPA 2010. 
január 1-jén lépett hatályba. (A két ország között már létezett preferenciális megállapodás az APTA 
keretében.) A megállapodás értelmében mindkét ország tíz év alatt csökkenti vagy eltörli az áruk 
széles körére kivetett importvámokat, a nem-tarifális korlátokat és bővítik a befektetési és szolgálta-
táskereskedelmi lehetőségeket. Dél-Korea a következő évtizedben megszüntette vagy csökkentette 
a vámokat az indiai áruk 90%-ra, míg India a koreai áruk 85%-ra (Sudhakar & Choongjae, 2019). 

A CEPA kezdeti hatásai nagyon bíztatóak voltak. A dél-koreai üzletemberek gyorsan felismerték az 
1,3 milliárd emberből álló indiai piac és ebben a 300 milliós, magas vásárlóerővel rendelkező közé-
posztály hatalmas potenciálját. Az áruk és szolgáltatások széles skálája iránti indiai kereslet gyorsan 
növekedett az elmúlt tíz évben, de India is növelni tudta kivitelét, azonban jelentős a koreai mérleg 
többlete (lásd 3. táblázat). A kétoldalú kereskedelem 2011 végére meghaladta a 20,6 milliárd dollárt, 
ami közel 70%-os növekedést jelentett két év alatt. Ezt követően a gyors bővülés visszafogottabbá 
vált, de tíz év alatt megduplázódott a kereskedelmi forgalom. India sokat profitál a CEPA-ból, 
amely lehetővé teszi a szolgáltatáskereskedelem bővülését, ill. számítástechnikai szakemberek és 
angol nyelvtanárok munkavállalását Koreában (163 szakmai területen léphetnek be az indiai szak-
emberek a koreai szolgáltatási piacra (Embassy of India, 2021).

India-Japán CEPA

2011-ben a két ország vezetői aláírták a mély és átfogó gazdasági partnerségi megállapodást. Az 
ezredfordulón megkezdődött tapogatódzó tárgyalások egyszerű, elsőgenerációs szabadkereskedelmi 
megállapodást céloztak meg, azonban 2006-ban legfelső szinten döntés született arról, hogy mé-
lyebb, a gazdasági élet szinte minden területére kiterjedő második generációs megállapodásra van 
szükség. (Az India-Korea CEPA tapasztalatait figyelembe vették a tárgyalásokon.) A CEPA megál-
lapodás a kereskedelmi forgalom 94%-át lefedő áruk esetében tíz év alatt fokozatosan szünteti meg 
a vámokat: India a japán export 90%-a, míg Japán az indiai export 97%-ával szemben megszünteti 
a vámokat és az egyéb nem tarifális korlátozásokat. A szerződés aszimmetrikus, vagyis Japán ko-

rábban megadja a kedvezményeket, és csak a nagyon érzékeny termékek területén él a tízéves vám-
csökkentési lehetőséggel. A megállapodás kiterjed a szolgáltatáskereskedelemre, a beruházásokra, 
a szellemitulajdon-védelemre, de tartalmaz versenypolitikai és vitarendezési fejezetet is. Az indiai 
export könnyebben léphet a japán piacra, és növekvő japán beruházási aktivitás is megfigyelhető 
volt az elmúlt időszakban (Bhattacharyay & Mukhopadhyay, 2014) A vámok csökkentése segíti a 
japán exportot a nagy indiai piac kiaknázásában. Tíz év után megállapíthatjuk, hogy a megállapodás 
hatására csak kismértékben, az átlagot alig meghaladóan növekedett a felek közötti kereskedelmi 
forgalom. India kivitelében kb. 1,5% Japán súlya, míg a behozatalban 2,5% (lásd 3. táblázat). 

4.2.5. A legújabb integrációs kapcsolatok
Az elmúlt egy évben 3 szabadkereskedelmi megállapodást is aláírtak (ezek még nem szerepelnek 
a WTO RTA listáin, de az Indiai Kereskedelmi és Ipari minisztérium honlapján megtalálható a 
megállapodások szövege). Mindhárom megállapodás második generációs, vagyis az áruforgalmon 
túl tartalmaz szolgáltatáskereskedelmi, és beruházást könnyitő fejezeteket is. 

Mauritiussal 2021-ben született a megállapodás. Az Indiai óceán kis szigetországa kereskedelmi 
szempontból kevésbé fontos, (bár sok indiai él a szigeten), gazdasági jelentőségét az adja, hogy mű-
ködőtőke exportőr Indiába (ez döntő többségében ún. round-tripping capital, x– indiai tőke, kis 
kitérővel), politikai jelentőségét elhelyezkedése adja. India meg akarja erősíteni jelenlétét az Indiai 
óceán térségében, ahol az elmúlt két évtizedben Kína és az USA jelenlétének fokozódása miatt eny-
hén visszaszorult.

India-Egyesült Arab Emírségek (EAE) CEPA

Az EAE kiemelkedően fontos kereskedelmi partner: India kivitelének 9-11%-a irányul ide míg 
importjában 5-7% az aránya. A jelentős kereskedelmi mérleg többlet forrása a drágakő, az ékszer, 
az élelmiszer export (tengeri halak, olajok, fűszerek stb.) és az ásványvíz kivitel. A behozatalban a 
kőolaj és kőolajszármazékok adják a forgalom jelentős részét. 2022-ben született meg a szabadkeres-
kedelmi megállapodás.

India-Ausztrália ECTA

2022 májusában írták alá a megállapodást. 2006 és 2012 között bilaterális tárgyalások folytak, de 
ekkor megszakadt a közeledési folyamat (hogy pontosak legyünk, a tervezett RCEP megállapo-
dás keretei között folytatódott multilaterális szinten). Miután India bejelentette, hogy visszalép az 
RCEP megállapodástól, felújították a kétoldalú tárgyalásokat, amelyek rövidesen eredményre vezet-
tek. Tipikus második generációs megállapodás született, amely az árukereskedelmen túl tartalmazza 
a szolgáltatások kereskedelmét, a beruházásösztönzést, de a szellemi tulajdonjogok kérdéseit is. 
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4.2.6. Tárgyalás alatt levő FTA tervezetek 

The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) 

A Bengáli-öböl kezdeményezése hét tagállamból (öt Dél-Ázsiából származik: Banglades, Bhután, 
India, Nepál, Srí Lanka; és kettő Délkelet-Ázsiából: Mianmar és Thaiföld) álló regionális szervezet, 
amely a Bengáli-öböl part menti és szomszédos területein fekszik, és összefüggő regionális egységet 
alkot. Ez a szubregionális szervezet 1997-ben jött létre a Bangkoki Nyilatkozat révén. A megálla-
podás hasonlít a SAARC megállapodáshoz. Jelenleg folyamatban van a BIMSTEC szabadkeres-
kedelmi megállapodás tárgyalása. Említést érdemel, hogy az öt dél-ázsiai ország a SAFTA tagja, 
míg a két délkelet-ázsiai ország az India-ASEAN szabadkereskedelmi megállapodás részese. Cél a 
meglevő megállapodások magasabb szintre emelése, egységesítése.

Az Öböl menti országok (Bahrein, Kuvait, Katar, Omán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emír-
ségek) fontosságát az adja, hogy jelentős kőolajexportőrök, India fontos szállítói, és többségükkel 
negatív a kereskedelmi szaldó (kivétel az Egyesült Arab Emírségek, amely országgal 2022-ben mé-
lyebb megállapodást kötöttek): India nyitni akar és nagyobb nyitást vár ezektől az államoktól. Azon-
ban látni kell, hogy ebben a viszonylatban aszimmetrikus a függés, és India számára fontosabb ez a 
kapcsolat, mint fordítva. 

EU – India szabadkereskedelmi tárgyalások

Miután az Egyesült Királyság csatlakozott az Európai Közösséghez erősödtek az indiai-európai 
kapcsolatok. A kereskedelmi adatok szerint India legfontosabb exportpartnere (17%) az Európai 
Unió, míg az import téren (11%) a második helyen van az Unió. (Az EU oldaláról nézve India a 10. 
legnagyobb partner.) A kereskedelmi mérleg kiegyensúlyozott, kis indiai többlettel. Az EU egyol-
dalú, preferenciális bánásmódot (GSP) biztosít az indiai termékek és szolgáltatások iránt. 2007-ben 
szabadkereskedelmi tárgyalások kezdődtek a felek között, azonban 2012-ben felfüggesztették azo-
kat. 2021-ben döntés született a tárgyalássorozat újraindításáról. Az EU bilaterális (egy integráció és 
egy ország között), második generációs megállapodást szeretne elérni.

India – EFTA 

India és az EFTA országok között multilaterális tárgyalások folynak. (Az EFTA szabadkereske-
delmi megállapodás, amelyben az országok önálló külkereskedelem politikát folytatnak. Együtt tár-
gyalnak, de külön-külön írják alá a megállapodásokat.) Az EFTA országok súlya alacsony India 
exportjában (1%), de magas az importban (5%). Érdekesség, hogy az import döntő többsége Svájcból 
származik, amelynek így jelentős kereskedelmi mérleg többlete van Indiával (ez a svájci luxustermé-
kek exportja miatt alakult ki).

India-Southern African Customs Union (SACU)

A Dél-Afrikai Vámunió (Botswana, Dél-Afrikai Köztársaság, Lesotho, Namíbia, Eswatini – ko-
rábban Szváziföld) és India között az áru- és szolgáltatáskereskedelem liberalizálása terén folynak 
tárgyalások. A WTO felé előzetes bejelentés már történt, de végleges megállapodás még nincs. 

4.2.7. És amiből kimaradt India – a RCEP
RCEP – ezt az együttműködést az ASEAN kezdeményezte 2012-ben, akkor még ASEAN+6 or-
szág, köztük India részvételével. Az ASEAN országoknak ekkor már mindenkivel volt kétoldalú 
szabadkereskedelmi megállapodása, míg a további országoknak is több működő bilaterális szerző-
dése volt. Az ASEAN célja szabadkereskedelmi megállapodásainak egységes rendszerbe foglalása 
volt (Csáki, 2021), a korábbi bilaterális megállapodások multilaterális szintre emelése. A létrejött 
megállapodás azon országok között is megteremtette a szabadkereskedelmet, amelyeknek korábban 
nem volt bilaterális megállapodása.

Ez újgenerációs szabadkereskedelmi megállapodás, a vámok 90%-át számolják fel a következő 20 
évben: ipari szabadkereskedelem (tehát a tagországok felszámolják a vámokat és a kereskedelmet 
akadályozó egyéb tényezőket – az országok eltérő fejlettségi szintje miatt eltérő ütemezésben, vagyis 
a fejlettek gyakorlatilag a megállapodás életbe lépésekor, míg a kevésbé fejlettek néhány év késéssel, 
tehát aszimmetrikus ez a rész), mezőgazdasági preferenciális megállapodás, de több termékcsoport-
ban szabad a kereskedelem, beleértve az élelmiszerek jelentős részét. A megállapodás tartalmazza a 
szolgáltatás kereskedelem szabadságát, ill. a tőkemozgások szabadságát (a munkaerő szabad moz-
gását nem). A származási szabályok egységesek a teljes RCEP blokkra (sok ipari termék esetében 
elégséges a 40% régión belüli hozzáadott érték a kedvezményes vámtarifák kihasználásához) – ez 
kifejezetten előnyös a multinacionális cégek értékláncai kialakítása szempontjából. Önálló fejezet a 
közbeszerzések, állami beszerzések témaköre, és a versenyszabályozás. A RCEP kiemelt figyelmet 
fordít a szellemi tulajdonjogok védelmére, az élelmiszerbiztonságra, a gyógyszer kereskedelemre. 
Kitérnek a környezetvédelmi szabályozásra is (a nemzetközi kereskedelemmel összefüggésben). Az 
RCEP fontosságát a sok, földrajzi szempontból közeli ország részvétele adja: Délkelet-Ázsia egysé-
ges kereskedelmi zónává válhat. Az integráció elősegíti a régión belüli kereskedelem fejlődését, de 
továbbra is fennmarad a régión kívüli piacok kiemelkedő szerepe (tagállamok többségének aktív a 
kereskedelmi mérlege, amely export többletüket mutatja). 

Indiának már van bilaterális szabadkereskedelmi megállapodása az ASEAN-nal, Dél-Koreával, Ja-
pánnal, Ausztráliával. India az aláírásig részt vett a tárgyalási folyamatban, azonban 2019 novem-
berében nem írta alá az egyezményt. A Modi-kormány aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy India 
kereskedelmi mérleghiányának 70%-áért az RCEP országok a felelősek, elsősorban Kína, kisebb 
mértékben Új-Zéland és Ausztrália agrár exportja. A csatlakozással tehát az olcsó kínai termékek 
beáramlását, ezzel a hazai termelők versenyképtelenné válását kockáztatták volna (Imre & Remsei, 
2022), ill. az indiai gazdaságfejlesztési tervek meghiúsulását (pl. Make in India terv).

Az RCEP India nélkül is a világ legnagyobb kereskedelmi blokkja (a világ GNP és lakosság kb. 
30%-a), azonban kilépésével felértékelődött Kína szerepe. A megállapodásban résztvevő államok, 
elsősorban Japán és Dél-Korea úgy vélték, hogy Indiával együtt ellensúlyt képezhetnek Kínával 
szemben. A kínai dominancia az egyezmény bírálatának leggyakoribb tárgya (Csáki, 2021). A kér-
dés politikai dimenzióját még fontosabbá teszi, hogy az USA kimaradt mind az RCEP-ből, mind a 
CPTPP-ből, ezért nehezebb ellensúlyozni Kína szomszédaival szembeni növekvő gazdasági súlyát, 
befolyását.
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Az RCEP-ből való kimaradás versenyképességi és kereskedelmi problémákat okozhat Indiának. 
A fennmaradó magasabb vámtételek kereskedelemelterelő hatást eredményezhetnek, továbbá az in-
diai vállalatok új piacoktól, új technológiáktól, és új külföldi tőkebevonási lehetőségektől esnek el 
(Imre & Remsei 2022). Az RCEP vonzó célpont a globális értékláncokba integrálódott vállalatok 
számára, míg Indiát továbbra is elkerülik az ilyen befektetések. 

Indiában teljes politikai konszenzus támogatta az RCEP-ből való kimaradást. Bölcs döntés volt, 
vagy hiba? Mindkét oldal mellett lehet érveket felsorakoztatni, azonban úgy tűnik, hogy a hazai 
iparfejlődést (sok helyen iparosítást, munkahelyteremtést) a politikai elit fontosabbnak tartja, mint a 
világgazdaságba, ezen belül a globális értékláncokba való bekapcsolódást. India célja az időnyerés, a 
hazai problémák megoldása, csak ezután nyitni mélyebb integrációs elkötelezettség felé. (Erken & 
Every, 2020) Az RCEP tagállamok azonban továbbra is támogatják és várják India csatlakozását az 
integrációhoz. 

5.  A szabadkereskedelmi kapcsolatok építésének 
motivációi

5.1. India tárgyalási stratégiája
A dél- és kelet-ázsiai régióban az integrációk bonyolult rendszere alakult ki. A régió országai közötti 
szabadkereskedelmi megállapodások döntő többségében a 21. században jöttek létre, míg Európában 
ezek már az 1950-es évektől megjelentek. Az ezredfordulót követően a szabadkereskedelmi megál-
lapodások száma gyorsan növekedett, mind a bilaterális szabadkereskedelmi megállapodásoké, de a 
multilaterális, a régió egészét, vagy annak egy részét átfogó megállapodásoké is (RCEP, CPTPP). 
Ezért a szakirodalomban későn érkezetteknek/későn jövőknek nevezik az ázsiai integrációkat (late 
comers). 

India viszonylag későn kezdett bilaterális integrációskapcsolat építésbe. A kezdetekben Srí Lanká-
val, majd az ASEAN ill. SAARC tagországokkal voltak a tárgyalások: A kezdeti megállapodások 
jellemzője, hogy egyszerű, árukereskedelmi preferenciális megállapodások, melyeket viszonylag kis 
országokkal kötötték (vagyis India volt a domináns partner). Ezek a tárgyalások tanulási folyamatot 
is eredményeztek: a preferenciális megállapodásokat felváltották a szabadkereskedelmi megállapo-
dások, bővült a tárgyalási folyamatba bekapcsolt kérdések köre, a konkrét kereskedelmi kérdések 
mellett a származási szabályok, a szolgáltatáskereskedelem és a tőkemozgások kérdései is előke-
rültek. Érdemes arra is figyelni, hogy India nagy figyelmet fordított a partnerek érdekeire is annak 
ellenére, hogy ő az erősebb a kapcsolatban, és a kicsik nincsenek valódi alkupozícióban. Ennek alap-
vetően politikai okai vannak: a dél-ázsiai régió meglevő politikai feszültségei kifejezetten akadályoz-
zák a kereskedelem természetes bővülésének folyamatát (a nemzetközi kereskedelem két-harmada a 
szomszédokkal, és a szomszédok szomszédaival folytatott kereskedelem). India kezdeményezései a 
regionális béke és jólét célját helyezik előtérbe. (Ez a hinduizmus elveiből – béke, tolerancia, megér-
tés – származik.)

Nem egységes szerkezetű megállapodás tervezetekkel dolgozik, nem sablonokkal, hanem a kölcsö-
nösen előnyös megoldásokra törekszik (win-win stratégia). A pragmatikus megközelítés eredménye, 
hogy a szerződések tartalma, hatálya, hatóköre is eltérő. A fejlett országokkal (Japán, Dél-Korea és 
Szingapúr) már ezen tanulási folyamat eredményeként kötötték meg mélyebb szerződéseiket.

5.2. India integrációs motivációi

Világgazdasági, nemzetközi tényezők
•  Kapcsolódás a regionális együttműködésekhez. Az elmúlt két évtizedben a nemzetközi ke-

reskedelem multilaterális szabályai (WTO) szinte nem változtak, ill. a bilaterális szabadke-
reskedelmi megállapodások elburjánzása rontotta India világpiaci esélyeit. Ez India számára 
kényszerhelyzetet teremt: ha nem akar véglegesen lemaradni, akkor neki is kapcsolódnia 
kell a világban erősödő regionális együttműködésekhez, neki is be kell kapcsolódni a bilate-
rális szabadkereskedelmi kapcsolatok fejlesztésébe. 

•  Félelem a kimaradás miatt. Az 1997-1998 évi ázsiai pénzügyi válság közös kihívás elé állí-
totta Dél- és Kelet-Ázsia országait, hogy fenntarthassák korábbi gyors gazdasági növeke-
dési ütemüket. Előbb az AFTA (ASEAN Free Trade Area) létrejötte, majd Kína, Japán és 
Dél-Korea integrációs törekvései Indiát is arra kényszerítik, hogy csatlakozzanak ehhez a 
folyamathoz (Kawai & Wignaraja, 2011).

•  BRICS és a globalizáció. Az ezredforduló utáni világgazdaság fontos jellemzője a BRICS 
országok (Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-Afrikai Köztársaság) gyors gazda-
sági növekedése, világpiaci helyük és szerepük javulása. Ezek az országok a világgazdaság 
és a világpolitika alakításában gazdasági súlyuknak megfelelően szeretnének részt venni. 
A nemzetközi intézményi és döntéshozatali rendszer azonban a második világháború után, 
a bipoláris világrend időszakában alakult ki. A bipoláris világrend az 1990-es évek elején 
megszűnt, de az intézményrendszer nem változott. Az ezt váltó unipoláris rend (USA), 
majd a multipolaritás felé tett tétova mozgások célja egy új világpolitikai, világgazdasági 
intézményi és döntéshozatali rendszer kialakítása, a BRICS országok részvételével. Az ilyen 
irányú lépéseket is szolgálják India szabadkereskedelmi megállapodásai.

•  Az USA kimaradása az ázsiai integrációs folyamatból. Az Egyesült Államok kilépett a 
TPP megállapodásból, és nem vett részt az RCEP létrehozásában sem. Az USA-Kína ke-
reskedelmi háború (melyet Trump után a Biden adminisztráció is fenntart) csekély eredmé-
nyeket hozott. A két ország közötti geopolitikai rivalizálás eszközévé vált az ázsiai integ-
rációs folyamat. Kína már kezdeményezte csatlakozását a CPTTP-hez, míg az USA egy új 
megaregionális transzcsendes óceáni integráció létrehozására törekszik – Kína kihagyásá-
val. India számára hosszú távon létkérdés a részvétel ebben a folyamatban.
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Gazdasági tényezők
•  A piacra jutás segítése az indiai munkaerő-intenzív ágazatok termékei számára nagyon 

fontos, mert egyre több versenytárs tűnik fel (részben a régióból, de más földrészekről is). 
Hasonlóan fontos a külföldi tulajdonú nemzetközi vállalatok magas technikai színvonalú 
termékei exportjának a segítése. A megállapodások révén az exportpiacait tudja növelni az 
ország.

•  Kereskedelmi prioritások. Érdemes felfigyelni arra, hogy az újgenerációs megállapodások 
(ill. a tervezetek) jelentős része olyan országokkal köttetett, amelyekkel Indiának kereske-
delmimérleg-hiánya van. Ez azt mutatja, hogy az indiai külgazdasági stratégiában kiemelt 
szerepet kap az ezen országokra való figyelem, ill., hogy India a szabadkereskedelmi meg-
állapodásokkal piaci pozícióit szeretné javítani.

•  A magas színvonalú technikához való hozzájutás a fejlett országokkal kötött (kötendő) meg-
állapodások fontos motivációja, cél a csúcstechnológiai importlehetőségek javítása.

•  A tőkemozgások lehetőségeit is szélesítik a megállapodások. Egyrészt a megállapodásokban 
részvevő partnerek vállalatai szívesebbe telepítik termelésüket Indiába, mert a szabadkeres-
kedelem miatt a termékek exportja sem ütközik akadályokba (nem is beszélve a nagy és bő-
vülő piac nyújtotta lehetőségekről). Másrészt a megállapodások az indiai tőke számára is új 
befektetési lehetőségeket hordoznak: az alacsony bérszínvonalú országokba kihelyezhetik a 
termelést (pl. textilipari kooperáció a legkevésbé fejlett ASEAN-országokkal), míg a fejlett 
országokban felvásárolhatnak cégeket, amelyek technikai innovációit másként nem tudnák 
megszerezni.

•  A globális értékláncok igénylik a mély integrációt. A nemzetközi termelési hálózatok, a glo-
bális értékláncok lényegesen megváltoztatták a világkereskedelem összetételét: a végtermék 
előállításába több ország termelői is bekapcsolódnak. A köztes termékek kereskedelme a 
világkereskedelem kb. 60%-át teszi (WTO, 2022). A fejlődő országok is intenzíven bekap-
csolódtak a nemzetközi termelési hálózatokba, mert a GVC-k lehetőséget kínálhatnak a 
fejlődő országoknak a világgazdaságba való integrálódásra alacsonyabb költségek mellett, de 
a GVC-integrációból származó nyereség nem automatikus, csak azok képesek ebben részt 
venni, akik közel világszínvonalú minőségi és hatékonysági szinten termelnek. A GVC-t 
irányító vállalatok tudás- és technológiatranszferrel, működőtőke beáramlással segíthetik a 
kezdeti integrációt. A GVC-k erősítik a gazdasági együttműködést a résztvevő vállalatok, 
de a vállalatok országai között is. A fejlődő országok kezdetben a GVC-khez alacsony kép-
zettséget igénylő, nyersanyag- és energiaigényes köztes termékek termelésével csatlakoznak. 
A jelenség a multinacionális társaságok szervezési alapelvévé vált. A globális értékláncok 
intenzív terjeszkedése és az országok integrációs hajlandósága között vélhetően ok-okoza-
ti kapcsolat van. Nyugat-Európában az országok között kialakult integrációs kapcsolatok 
megteremtették az értékláncok kialakulásának feltételeit (vagyis adottak a makrogazdasági 
feltételek a mikro-, vállalati-integrációk kialakulásához). Az ázsiai régióban később indult 

el az országok közötti integrációs folyamat. A régió meghatározó tőkeexportőre a japán tőke 
offenzív terjeszkedése, az ún. „repülő vadliba modell” azt jelenti, hogy többrétegű beszállí-
tói, kooperációs kapcsolatok alakultak ki az országok termelői között (gyakori a tulajdonosi 
összefonódás is) már az 1970-es évektől. Ezek a jól működő ázsiai együttműködések (mik-
rointegrációk, amelyeket a piaci erők hoztak létre) hasonlóságot mutatnak a fejlett országok 
multinacionális cégei által létrehozott globális értékláncokkal, és az ezredforduló idősza-
kától egyre jobban igényelték a makrokeretek, az államközi integrációk fejlesztését. Ez a 
magyarázata a kései indulásnak az integrációs folyamatban. 

•  Mikic (2011) szerint nem meggyőző a regionális integrációs erőfeszítések és a GVC-k közöt-
ti ok-okozati kapcsolat. Véleménye szerint a mély (újgenerációs) integráció és a nemzetközi 
termelési hálózatok együttléte között van meghatározó kapcsolat, amely stabil környezetet 
biztosít az értékláncok fejlődéséhez, megköveteli azon nemzeti politikák harmonizációját, 
amelyek elősegítik a gördülékeny üzleti tevékenységet. A GVC-kben résztvevő országok 
nagyobb valószínűséggel írnak alá mélyebb integrációs megállapodásokat. A politika gaz-
daságdiplomáciai lépéseivel támogathatja, de gátolhatja is ezt a folyamatot.

•  India globális értékláncokba való beágyazódása meglehetősen alacsony (Imre & Remsei, 
2022) a régió országaihoz viszonyítva. A GVC részvételt számos tényező befolyásolja, így 
az ország és belső piacának mérete, az iparosítás szintje és szerkezete, az export összetétele, 
az értékláncban elfoglalt pozíció, valamint a politikai légkör. India alacsony szintű bekap-
csolódásának egyik oka a hagyományosan befelé forduló ipar és kereskedelempolitika, a 
politikai akarat hiánya, a források szűkössége, az erőforrásokkal való helytelen gazdálkodás, 
a technológiai elmaradottság (Ray & Miglani, 2020; Imre & Remsei, 2022). 

•  Azonban Ázsiában is a termelési kooperációk lesznek a regionalizmus meghatározó kere-
tei. Az indiai külgazdaságpolitika felismerte, hogy a GVC-kbe való bekapcsolódás hosszú 
távon létkérdés az ország számára, mert elősegítheti a strukturális átalakulást, az export di-
verzifikációt, a technológia és az ismeretek, tudás külföldről történő átvételének lehetősége 
révén. A nagy nemzetközi vállalatok régióbeli terjeszkedése saját céljaival is egybeesik, ezért 
kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokkal segíti, de egyben kissé tereli is a külföldi 
tulajdonú vállalkozásokat (a partnerek felé, ill. onnan India irányába). Az elmúlt évek újge-
nerációs szabadkereskedelmi megállapodásai (Ausztrália, Dél-Korea, Japán és Szingapúr) 
már ebbe az irányba mutatnak.

•  A spagetti tál jelenség. az egyre szaporodó számú ázsiai megállapodások bonyolult rendszere 
a vállalatok számára is kihívás: ki kell választaniuk a számukra legmegfelelőbb szabadke-
reskedelmi megállapodást az érintett országok között (és gyakran több is van). Ez elbi-
zonytalanítja a gazdaság szereplőit, mert az eltérő megállapodások eltérő feltételrendszere-
ken alapulnak. Ennek következménye, hogy az elmúlt 10 évben megnőtt az újgenerációs, 
multilaterális megállapodások száma, amely több ország viszonylatában azonos feltételeket 
alkalmaz.
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Politikai motivációk
•  India geopolitikai érdekei. Saját régiójában domináns (de nem monopol) szerepre törekszik. 

Ez magyarázza, hogy első szabadkereskedelmi megállapodásait a régió országaival kötötte.

•  Fontos cél az „India veszély” elhárítása. A megállapodások azt sugallják, hogy India nem 
akar visszaélni aszimmetrikus gazdasági hatalmával és tárgyalási erejével. India a „jóindu-
latú” szomszéd szerepében mutatkozik, azt jelzi, hogy nem kell félni a gazdasági óriástól. 
Az institucionalista integrációelméleti irányzat alapja, hogy a jó gazdasági-kereskedelmi 
kapcsolatok korrekt politikai kapcsolatokkal járnak. Vagyis India törekvése a régió politikai 
stabilitásának javítása, a szomszédok közötti békés kapcsolatok fenntartása. India számára a 
regionális béke és stabilitás az egyik legfontosabb stratégiai cél.

•  A régión belüli versengés. A szabadkereskedelmi megállapodások India mellett, a Kína és 
Japán közötti versengés eszközei is. A két gazdasági nagyhatalom gazdasági és politikai 
rivalizálása hozzájárul a kelet-ázsiai integrációk bővüléséhez, ez a versengés azonban lassítja 
a régiót átfogó formális gazdasági intézményrendszer fejlődését (Völgyi, 2009, p. 5).

•  Az USA relatív hatalomvesztése a régióban gazdasági téren egyértelmű, azonban politikai és 
katonai jelenléte (Japán, Tajvan, Dél-Kínai-tenger, Indiai-óceán) továbbra is meggyőző. Az 
indiai kormányzat többször kifejezte védelmi aggályait az Indiai-óceán térségében megnö-
vekedett USA és kínai jelenlét miatt. Az integrációs folyamatban való részvétel India békés 
szándékai mellett a régió életében való aktív részvételt is jelképezi.

5.3. Az ázsiai integrációs folyamat SWOT elemzése
Foglaljuk össze röviden az ázsiai integrációs folyamat erősségeit (előnyeit), gyengeségeit (hátrányait), 
lehetőségeit és veszélyeit (fenyegetéseit) a saját kutatás és Oehler-Sincai (2014) alapján. 

Az erősségek közé tartoznak 
• a földrajzi helyzet (Kelet-Ázsia a világfejlődés motorja), 
• kiemelkedő gyorsaságú gazdasági növekedés, 
• szilárd gazdasági alapok, 
• a belső piac mérete, 
• az erőforrás-gazdagság,  
• a feltörekvő, magas vásárlóerejű középosztály 
• a hálózatba szervezett kooperációs kapcsolatok. 

A gyengeségek kategóriába tartoznak: 
• az emberi erőforrás problémák, különösen a magas képzettségű munkaerő hiánya, 
• az intézményrendszer és az infrastruktúra hiányosságai,
• a lassú döntéshozatal (ASEAN szintjén), 
• egy közös szolidaritási alap hiánya.

Ami a lehetőségeket illeti: 

•  a történelmi, civilizációs és a kulturális kapcsolatokat (amelyek bizonyos esetekben sajnos 
destabilizáló tényezőt is jelenthetnek),

•  a nagy piacok, mint Kína, India, Japán, az ASEAN + 5 kapcsolatok, lehetővé teszik a mé-
retgazdaságossági termelés, az optimális termelési méretek kialakítását. 

Végül a főbb fenyegetések között vannak: 

•  a regionális konfliktusok kialakulásának veszélye (Dél-Kínai tengeren, India-Pakisztán ha-
tárán, Kína és Tajvan kérdése, a két Korea viszonya, …) 

•  a kétfókuszú integrációs folyamat, a Kína és Japán közötti versengés, amit az ASEAN kap-
csolatok is befolyásolnak,

•  az USA régióban való jelenlétének ellentmondásai.

6.  Befejezés helyett, avagy merre tovább India  
az integrálódás útján

India a világ egyik legnagyobb gazdasága, a világgazdaság fontos szereplője. Mégis, azok a sajátos-
ságok, amelyek e sokszínű, hatalmas országot jellemzik, nem tesznek lehetővé szokványos megoldá-
sokat. A külföldi tőke beáramlását, a globalizáció folyamataiba való bekapcsolódást, az informatikai 
iparág látványos fellendülését és emellett a külföldön tanuló tehetséges fiatalok egyre szélesedő tá-
borát olyan súlyos belső problémák árnyékolják be, mint a szegénység és az írástudatlanság. E prob-
lémák megoldásának kulcsa a gazdaság teljesítőképességétől függ, vagyis a gazdasági és társadalmi 
problémák egymástól elválaszthatatlanok. 

India az elkövetkező évtizedekben egyre jelentősebb ipari nagyhatalommá válik. Nagy számú, jól 
képzett szakembergárdája révén éppen az új technológiák terén lesz képes megállni helyét a világ-
piaci versenyben. Egyéb területeken is várható változás. Így például olyan demográfiai elmozdu-
lás, amely enyhíti az Indiára nehezedő népességrobbanás okozta nyomást. Továbbá az eddig erősen 
elhanyagolt indiai mezőgazdaság olyan termelési potenciált testesít meg, ami Indiát mindenfajta 
agrártermék exportőrévé tehetné. 

India legnagyobb problémája a túlnépesedés és az ezzel járó mérhetetlen szegénység, amely a ten-
dencia folytatódása esetén egész bolygónk jövőjére hatással lesz. Fontos cél, hogy az ország közel 
300 millió mélyszegény lakosának sorsán változtassanak. Ehhez az alapozó, általános iskolai képzés 
fejlesztése, az egészségügyi ellátás kiterjesztése, az infrastruktúra javítása és a környezet védelme 
szükséges. 

A 300 milliós – és egyre gyarapodó létszámú – indiai középosztály által támasztott keresletet egyet-
len ország sem hagyhatja figyelmen kívül. Ezen réteg képviselői nagyobb áruválasztékra támasz-
tanak igényt a fogyasztói kosarak feltöltésére, és nem számít nekik, ez milyen eredetű termékekkel 
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történik. Ez a tény alkalmat kínál a fejlett világ, benne Magyarország exportőreinek, hogy terméke-
ik egész sorával jelenjenek meg az indiai piacon. India fokozatosan nyit, csupán az ár és a minőség 
fogják meghatározni a keresletet.

A világgazdaságban megjelenő új jelenségek új válaszokat várnak: a regionális integrációs tömörü-
lésekhez való csatlakozás, és a globális értékláncokhoz való viszony a 21. század kezdetének talán 
legfontosabb kérdései. A szabadkereskedelmi megállapodások India külgazdasági politikájának fon-
tos, de nem meghatározó részévé váltak: pozitív hatást gyakoroltak a külgazdasági teljesítményre, 
hasznosították az FTA-k kereskedelem bővítő hatásait. 

India a későn induló országok egyike: az elmúlt évtizedben több bilaterális megállapodást kötött, 
azonban a WTO adta keretek továbbra is kiemelkedő jelentőségűek számára. A 21. század elejének 
világgazdasági változásai, a globális értékláncok szerepének erősödése, a negyedik ipari forradalom 
kezdeti megjelenési formái azonban azt valószínűsítik, hogy a világgazdaságban az átalakuló ten-
denciákra a válasz a regionalizációs tendenciák erősödése lesz. A szabadkereskedelmi megállapo-
dások gyorsabban és jobban reagálnak a világgazdaság változásaira, a valós igényekre. Az országok 
közötti makrointegrációk a világgazdasági beágyazódást segítik, a kialakuló új integrációk reakciók 
az ellátási láncok globálissá válására. (A WTO-nak modernizálni kell saját magát, hogy megfeleljen 
az új kihívásoknak, és segítsen elkerülni a regionális integrációkból kimaradó országok esetleges 
negatív reakcióit.)

India a saját régiójában a békés egymás mellett élést szeretné megvalósítani. Politikai és gazdasági 
célkitűzései általában nem ütköznek. Rövidtávon India megteheti, hogy elutasítja az RCEP-t, a 
GVC-kbe való mélyebb bekapcsolódást, de hosszabb távon ez nem lehetséges. Az alacsony integrált-
sági szint (a nem harmonizált kereskedelmi-, beruházási-, verseny-, pénzügyipolitika), a szabadke-
reskedelmi megállapodások hosszú negatív listái, az adminisztratív protekcionizmus magas szintje, 
a kritikus közlekedési-szállítási infrastruktúra akadályozza India fejlődését, versenyképességének 
javítását. A jelenlegi alacsonyabb szintű integrációk segítenek, jobb, mintha nem lennének, de a 
hosszú távú célok megvalósításához mélyebb integrációk kialakítása szükséges. Ez India számára 
hosszú távon létkérdés.  

India a Föld egyik legnagyobb, és második legnépesebb állama. Ez a tény megköveteli, hogy a világ 
kiemelt kérdésként kezelje az ország helyzetét és fejlődését. Jelenleg azonban igen korlátozott azon 
magyar szakértők száma, akik India jelenlegi fejlődésének megfigyelésével foglalkoznak. Ebben a 
tekintetben a lehető leghamarább szükséges előrelépni, és elősegíteni a kölcsönös odafigyelést. India 
a világpolitika egyik meghatározó szereplője is. Atomhatalom révén a szavai mögött lévő nyomaték 
megsokszorozódott, ellenségeskedése szomszédjával, Pakisztánnal hatalmas veszélyt jelent a világ 
egészére nézve. Bár India továbbra is úgynevezett fejlődő ország, valószínűsíthető, hogy néhány 
évtizeden belül a világgazdaság egyik legfontosabb szereplője lesz, ezért megszívlelendő a tanács, 
miszerint Indiára jobban oda kell figyelni!
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