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A nemzetközi kereskedelem mérlegeinek
és intenzitásának változásai

A tanulmány a nemzetközi kereskedelem fõbb régiói közötti kereskedelem mérlege-
inek és intenzitásának változásait elemzi az 1955�1993 közötti idõszakban. Megvizs-
gálja, mely régiók azok, amelyek tartós exporttöbblettel, illetve importtöbblettel ren-
delkeznek, illetve ez a sajátosságuk hogyan változott a vizsgált 38 év alatt. Másrészt
az intenzitásváltozások segítségével feltárja a fõbb régiók közötti kereskedelempoli-
tikai változások hatását az áruáramlások átalakulására.

A vizsgálat nemcsak az összforgalomra, hanem a fõbb árucsoportok szerinti bon-
tásban is elkészült, hogy egyrészt kiderüljön: a mérlegek egyenlegei fõként mely
árucsoportokban keletkeztek, illetve az ellentétes irányú árucsoportonkénti mérle-
gek hogyan hatottak az összesített kereskedelmi mérlegekre. Másrészt, így feltárul,
hogy a kereskedelempolitikai változások milyen mértékben módosították az egyes
árucsoportok kereskedelmének intenzitását.*

Bevezetés

E kutatás a nemzetközi kereskedelem intenzitásvizsgálataira irányuló korábbi, de a nyolc-
vanas évek elején abbahagyott vizsgálataimat folytatja. Többek között olyan kérdésekre
is igyekszik választ adni, hogy az azóta bekövetkezett liberalizálódás hogyan hatott az
övezetek közötti kereskedelmi intenzitások normalizálódására, hogyan változtak az egyes
integrált régiókon belüli és kívüli kereskedelem intenzitásai, mi történt a volt Szovjetunió
és a kelet-európai országok kereskedelmének reorientációja következtében, mi volt a
hatása az újonnan iparosodó fejlõdõ országok exportexpanziójának.

E vizsgálatok elvégzéséhez létrehoztuk a nemzetközi kereskedelem áramlásainak adat-
bázisát az 1955�1993 közötti évekre, és kiszámítottuk az övezetek közötti kereskedelmi
mérlegeket árucsoportok szerinti bontásban, továbbá a kereskedelmi áramlások intenzi-
tásmutatóit. Az adatbázisunkban szereplõ nemzetközi kereskedelmi adatok az ENSZ sta-
tisztikai hivatala által az országok statisztikai jelentéseibõl átszámított és összegezett ada-
tokból származnak, melyeket az ENSZ Monthly Bulletin of Statisticsje (MBS) közöl évente.
Az MBS-ben szereplõ övezeti és árucsoportok szerinti bontást összevontuk az alábbiak-
ban szereplõ 11 övezetre és 6 árucsoportra, amelyekhez három övezetenkénti összesítés
és két árucsoportonkénti összesítés tartozik.1  Mindkét bontás szerinti adatok összegezése
a világkereskedelem összforgalmának adatait adja.

Közgazdasági Szemle, XLIII. évf., 1996. június (481�505. o.)

* A cikk alapjául szolgáló tanulmány az Új irányzatok a nemzetközi kereskedelemben címû T 018311
számú OTKA-kutatás keretében készült.

1 A számításaink alapjául szolgáló modell részletes ismertetését lásd: Útmutató ...[1996].

Nagy András az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos tanácsadója.
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Övezetek

Megnevezés Rövidítés Megnevezés Rövidítés

(1) Szovjetunió SU (10) Közel-Kelet WA
(2) Közép- és Kelet-Európa EE (11) Délkelet-Ázsia és Óceánia AS
(3) Ázsiai szocialista országok SA (12) Volt szocialista országok összesen
(4) Nyugat-Európa WE    (1+2+3) TS
(5) Észak-Amerika NA (13) Fejlett országok összesen (4+5+6+7) TD
(6) Japán JP (14) Fejlõdõ országok összesen
(7) Egyéb fejlett országok OD       (8+9+10+11) TG
(8) Latin-Amerika LA (15) Világkereskedelem összesen
(9) Afrika AF       (1+...+11) TW

Árucsoportok

Megnevezés Rövidítés SITC-szám

Élelmiszerek és mezõgazdasági nyersanyagok AGRPROD (0+1+4+2�27�28)
Ásványok, ércek és fémek MINMET (27+28+67+68)
Fûtõanyagok FUELS (3)
Vegyipari termékek CHEM (5)
Egyéb feldolgozóipari termékek OTMAN (6+8�67�68)
Gépek MACH (7+9)
Anyagjellegû termékek PRIM (0+1+2+3+4+67+68)
Feldolgozóipari termékek MANUF (5+6�67�68+7+8+9)

A fentiek szerint részletezett adatok 1955�1970 között ötévenként, 1971�1993 között
évente állnak rendelkezésre. (Ismeretes, hogy a Monthly Bulletin of Statistics kétéves
késéssel publikálja a világkereskedelem áramlási tábláit, ezért jelenleg az utolsó év, ami-
re adataink vannak: 1993.)

Az elemzésünkben szereplõ adatokkal kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy azok
bizonyos mértékig eltérnek a külkereskedelem szokásos számbavételétõl. Az egyes or-
szágok külkereskedelmi statisztikái a forgalom értékét általában tranzakciós áron, vagyis
az exportadatokat fob, az importadatokat általában cif paritásban közlik, így a határpari-
táson számba vett külkereskedelmi forgalom adatai exportoldalon a tényleges devizabe-
vételt, importoldalon a vásárolt áruk ellenértékeként devizában kifizetett vételár mellett a
szállítási, biztosítási és egyéb költségeket is tartalmazzák. A világkereskedelem áramlási
tábláiban azonban célszerû a forgalom értékét egységes paritáson számba venni. Vagyis
biztosítani kell, hogy A ország exportja B országba ugyanakkora legyen a táblázatban,
mint B ország A-ból származó importadata, függetlenül attól, hogy az adott árutömeg
importja B ország számára nagyobb költséget jelentett, mint amekkora A ország export-
bevétele volt. Az ENSZ a Monthly Bulletin of Statisticsben a nemzetközi kereskedelem
áramlási tábláit az exportadatokból kiindulva  fob paritáson állította össze. Ez azt bizto-
sítja, hogy az áramlási táblázatok adatai egymással összevethetõk, azonos tartalmúak, de
mivel szállítási és egyéb költségeket nem tartalmaznak, az import értékét a ténylegesnél
kisebbnek mutatják. Ennek következtében a számított kereskedelmi mérleg egyenlege
�kedvezõbb� képet mutat, vagyis az aktívumot nagyobbnak, a passzívumot kisebbnek
mutatja, mint amekkorának az a valóságban jelentkezik az egyes országok számára.

Az övezetek szerinti csoportosítással kapcsolatban fel kell hívjuk a figyelmet arra,
hogy a hosszú idõsor elemzése érdekében azon a lehetõségek szerint nem változtattunk.
Az országokat � mint láttuk � három fõcsoportba vontuk össze. A volt szocialista orszá-
gok csoportjába 1991-ig a Szovjetunió, a volt európai KGST-országok és az ázsiai szoci-
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alista országok tartoztak. A fejlett országok csoportja magában foglalja az európai tõkés
országokat, az Egyesült Államokat, Kanadát, Japánt, Izraelt, Dél-Afrikát, Ausztráliát,
Új-Zélandot és 1991-ig Jugoszláviát. A fejlõdõ országokat földrészenként csoportosítja
az ENSZ kereskedelmi statisztikája, és magukban foglalnak számos magas jövedelmû
vagy fejlett országot, mint például az olajtermelõ országokat vagy az újonnan iparosodó
ázsiai országokat. Amikor tehát az elemzés során fejlõdõ országokról beszélünk, figye-
lembe kell venni, hogy ezek közé a földrajzi csoportosítás következtében számos erõsen
iparosodott vagy gazdag ország is tartozik.

Az övezeti beosztás természetesen követte az utóbbi idõk változásait. Így a SU-val
jelölt övezet 1992 utáni export-import adatok az egykori Szovjetunió európai államainak
adatait tartalmazzák, a balti országok kivételével. Ezekbõl azonban hiányoznak az egy-
más közti forgalmuk adatai. 1991-tõl kezdve a volt Szovjetunióra vonatkozó adatokat
kereskedelmi árfolyamon számították át dollárra, ezért azok nem összehasonlíthatók az
elõzõ idõszakokkal.

Közép- és Kelet-Európa (EE) adatai 1992-tõl a volt Jugoszláviát (beleértve Horvátor-
szágot és Szlovéniát) és a balti országokat is tartalmazzák. Az ázsiai szocialista országok
(SA) egymás közti forgalmát korábban sem tartalmazták az adatok. Az 1991�1993-as
adatok exportirányban csak Kína adatait tartalmazzák, importirányban hiányoznak az
adatok. Délkelet-Ázsia (AS) adataiban ugyanebben az idõszakban Kína exportadatai nem
szerepelnek, viszont importja itt jelenik meg. Ugyanitt vannak 1992-tõl kezdve a volt
szovjet ázsiai köztársaságok külkereskedelmének adatai.

Végül megjegyzést érdemel, hogy az ENSZ által közölt nemzetközi kereskedelmi sta-
tisztikák a forgalmat folyó áron, dollárban közlik, ezért azokra az árváltozások is és a
devizaárfolyam-változások is jelentõs hatással vannak. Az utóbbi években a dollár leérté-
kelõdése következtében ezért a forgalom változása számos esetben nagyobbnak tûnik,
mint ami reálértékben mutatkozna, vagy mint amekkora más, stabilabb devizában való
mérés esetén lett volna.

A következõ fejezetben � mintegy bevezetésképpen � igyekszünk bemutatni azokat a
fõbb strukturális változásokat, melyek a világkereskedelem szerkezetében végbementek,
vagyis röviden áttekintjük azokat, amelyek az övezetek és árucsoportok részarányaiban
következtek be a vizsgált idõszak alatt.

Ezt követi a kereskedelmi mérlegek alakulásának elemzése, amely nemcsak az öveze-
tek összes forgalmának a mérlegeivel foglalkozik, hanem kiterjed az övezetek egymás
közti mérlegeinek változásaira és az árucsoportok szerinti forgalom mérlegeire is.

Majd definiáljuk, hogy mit is értünk a kereskedelem intenzitásán, és mit hogyan mé-
rünk az intenzitásmutatókkal. Célunk elsõsorban a kereskedelempolitikai hatások válto-
zásainak a vizsgálata. Itt is bemutatjuk az övezetek közötti forgalom intenzitásváltozása-
it, valamint az árucsoportok szerinti intenzitásmódosulásokat.2

Az övezetek és árucsoportok részarányváltozása

Az 1. és 2. táblázat mutatja azt a jelentõs átrendezõdést, ami a világkereskedelemben az
övezetek és az árucsoportok között a vizsgált közel negyven év alatt végbement.

Az övezeteknek a világexportjában való részesedését vizsgálva, egyaránt találhatók
viszonylag nagy stabilitást, illetve lassú változást mutató és rohamos átrendezõdést pro-

2 Megjegyezzük, hogy ez a tanulmány a nemzetközi kereskedelem új irányzatainak feltárására és elemzé-
sére irányuló vizsgálataink elsõ eredménye, ezért még nagyrészt az adatok primer elemzésének tekinthetõ. A
megfigyelt változások mélyebb okainak és a tágabb körû összefüggéseinek az elemzését a további kutatások
során fogjuk vizsgálni.
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dukáló övezeteket. Viszonylag stabilnak tekinthetõ a legnagyobb forgalmat lebonyolító
Nyugat-Európa 40 százalék körüli részesedése, ami a hatvanas évek óta kis ingadozáso-
kat mutat, de tendenciaszerûen nem változik. Észak-Amerika részesedése a világkeres-
kedelembõl a hatvanas évek elejétõl a hetvenes évek közepéig 20-21 százalékról 15-16
százalékra csökkent, de azóta nem változott lányegesen.

Ezzel szemben rohamosan megnõtt Japán és Délkelet-Ázsia részaránya a világexport-
ban: a japán részesedés a hatvanas évek elejétõl a nyolcvanas évekre megháromszorozó-
dott, Ázsia esetében ez a megháromszorozódás pedig a hetvenes évek közepe óta ment
végbe (1. ábra). Ezzel Kína, Japán és Délkelet-Ázsia együttes részesedése a világkeres-
kedelemben a hatvanas évek 10 százalékról a kilencvenes évek közepére 27 százalék fölé
emelkedett.

A Szovjetunió és a kelet-európai országok a világkereskedelem 8-9 százalékát bonyo-
lították egészen a rendszerváltozásig, illetve a Szovjetunió felbomlásáig. 1993-ra az eu-
rópai FÁK-országok és a korábbi európai KGST-országok részesedése egyharmadára, 3
százalék körüli szintre esett vissza (2. ábra).

Csökkenés figyelhetõ meg a latin-amerikai és fõleg az afrikai országok exportrészese-
désében, az elõzõ a hatvanas évek 7-8 százalékáról 4 százalékra, az utóbbi 4 százalék
felettrõl 2 százalék alá esik vissza. Az olajországok nagy részét tömörítõ Nyugat-Ázsia
esetében hullámmozgás tapasztalható: részesedésük a világ kivitelébõl az olajár-emelke-

1. táblázat
Az övezetek részesedése a világkereskedelemben

(százalék)

Év SU EE SA WE NA JP OD LA AF WA AS

1955 3,62 4,80 1,52 37,74 21,32 2,14 3,60 10,08 4,72 3,18 7,29
1960 4,34 5,75 1,62 40,35 20,38 3,20 3,01 7,98 4,14 3,27 5,95
1965 4,26 6,18 1,09 42,45 19,05 4,57 2,87 6,97 4,14 3,41 5,01
1970 3,89 5,72 0,75 44,11 19,03 6,25 2,74 5,65 3,87 3,19 4,80
1975 3,65 5,04 0,84 41,72 15,98 6,46 2,31 5,51 3,91 9,21 5,38
1980 3,61 3,95 1,01 40,86 13,77 6,58 2,21 5,48 4,73 10,54 7,26
1985 3,68 4,53 1,62 40,39 15,40 9,49 1,85 5,62 3,13 5,63 8,65
1990 2,78 2,83 1,91 47,73 15,37 8,89 1,40 3,65 1,99 2,74 10,71
1992 1,27 1,55 2,32 45,53 15,28 9,29 2,27 3,67 1,90 3,14 13,79
1993 1,29 1,66 2,51 41,78 15,93 9,88 2,18 4,50 1,92 3,09 15,26

2. táblázat
Az árucsoportok részesedése a világkereskedelemben

(százalék)

Év AGRPRO MINMET FUELS CHEM OTMAN MACH PRIM MANUF TW

1955 34,89 12,24 10,48 5,05 16,99 20,36 57,60 42,40 100,00
1960 30,29 13,02 9,66 5,82 17,89 23,33 52,96 47,04 100,00
1965 26,65 12,22 9,36 6,58 19,10 26,10 48,23 51,77 100,00
1970 20,62 12,82 8,96 7,07 19,76 30,76 42,41 57,59 100,00
1975 17,16 9,76 19,05 7,08 17,20 29,74 45,97 54,03 100,00
1980 14,96 8,53 23,83 7,44 18,04 27,20 47,32 52,68 100,00
1985 13,89 6,78 18,63 7,86 18,66 34,18 39,30 60,70 100,00
1990 12,29 6,73 8,70 8,76 23,44 40,08 27,73 72,27 100,00
1992 12,40 6,01 8,67 9,05 24,77 39,10 27,08 72,92 100,00
1993 11,94 5,80 8,51 8,95 24,47 40,32 26,26 73,74 100,00
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1. ábra
Az ázsiai övezetek részaránya a világexportban

dések következtében a hetvenes évek végén 3 százalékról 9-10 százalékra nõtt, majd a
kilencvenes évek elejére újra a régi szintre csökkent. A fejlõdõ övezetek együttes része-
sedése azért marad viszonylag változatlanul a világexport negyede körül, mert Latin-
Amerika és Afrika visszaesését a hetvenes évek végén a nyugat-ázsiai, majd a nyolcva-
nas években a délkelet-ázsiai export bõvülése ellensúlyozta.

A hat nagy árucsoport szerint vizsgálva a világkereskedelem alakulását, határozott

2. ábra
A volt Szovjetunió és Kelet-Európa halmozott részesedése a világexportban
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tendenciaszerû változásokat figyelhetünk meg. Az anyagjellegû termékek részesedése
folyamatosan csökken, míg a feldolgozottabb ipari termékeké nõ: 1955-ben még 58:42
százalék volt az arány az anyagjellegû termékek javára, a hatvanas évek elején ez már
fele-felére változott, a kilencvenes évek közepére már 25:75 százalék körül alakul (3.
ábra). Az ábráról jól leolvasható, hogy az anyagjellegû termékek részarányának tenden-
ciaszerû csökkenését � az olajárak kétszeri emelkedése miatt � a hetvenes évek közepétõl
a nyolcvanas évek közepéig tartó emelkedés töri meg, utána azonban úgy áll vissza a régi
trendvonal, mintha ez a kilengés nem is lett volna.

Legjelentõsebb a visszaesés a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek forgalmá-
ban, amely 30-35 százalékról 12 százalékra csökkent, az ásványok és ércek kereskedel-
me mintegy a felére esett vissza. A fûtõanyagok részesedése az 1975�1985 közötti meg-
duplázódás után nagyjából a régi szintre, 9 százalékra tért vissza.

Ezzel szemben az ipari termékek mindhárom csoportjának jelentõsen növekedett a
részaránya: a vegyipari termékeké 5-6 százalékról 9 százalékra, a nagyrészt könnyûipari
cikkeket tartalmazó árucsoporté 17 százalékról 24 százalékra, a legjobban azonban a
gépipari termékek részesedése nõtt, az 1955. évi 20 százalékról 40 százalék fölé emelke-
dett a kilencvenes években.

A kereskedelmi mérlegek alakulása

A kereskedelmi mérlegekrõl

Bár a kereskedelmi mérlegek súlya a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban vagy a fize-
tési mérlegekben csökkenõ tendenciát mutat, a szolgáltatások és a különféle tõkeformák
nemzetközi forgalma pedig növekszik, mégis az exportbevételek és az importkiadások a
legtöbb ország számára a fizetési mérleg legjelentõsebb tételei maradnak. Ezért nagy
figyelemmel kísérik a kereskedelmi mérleg alakulását, és a kiegyensúlyozására jelentõs

3. ábra
Anyagjellegû termékek és iparcikkek részaránya a világkereskedelemben
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erõfeszítéseket tesznek, mert viszonylag kevesen és ritkán engedhetik meg a tartós több-
let vagy hiány kialakulását.

A tartós hiányt ugyanis vagy a szolgáltatásforgalom bevételi többletének, vagy a tõke-
jövedelmeknek, illetve külföldi tõkék beáramlásnak kell fedeznie. A tartós többlet pedig
vagy a szolgáltatási kiadások növekedését, vagy a tõkekivitelt teszi szükségessé. Anglia
például hosszú idõn keresztül megtehette, hogy krónikus importtöbbletét a gyarmatain
befektetett tõkék jövedelmébõl fedezze, sõt ez még azt is lehetõvé tette, hogy a turizmus-
ból származó kiadásai is jóval nagyobbak legyenek a bevételeinél. Manapság viszont
Japán óriási exporttöbblete teszi lehetõvé (és szükségessé) a tõkekivitelt is és azt is, hogy
az idegenforgalmi kiadásai nagyra nõjenek.

Míg a kereskedelmi áramlások viszonylag �lomhán� változnak, hirtelen ugrások rit-
kán fordulnak elõ, különösen olyan erõs övezeti aggregáció esetén, mint amilyent model-
lünkben alkalmazunk, addig a kereskedelmi mérlegek igen mozgékonyak, érzékenyen
reagálnak a különféle változásokra. Ez több ok miatt is természetes jelenség.

A kereskedelmimérleg-egyenlegek változékonysága természetesen összefügg azzal, hogy
azok általában csak a forgalom néhány százalékát (vagy tizedszázalékát) teszik ki, és
éppen ezért a forgalom struktúrájában vagy árarányaiban bekövetkezõ változásokra igen
érzékenyen reagálnak. Így például erõsen hatnak rá nemcsak az olyan természeti ténye-
zõk, mint az idõjárás-változások következtében fellépõ terméseredmény-változások, ha-
nem a relatív versenyképességben és/vagy a kereskedelempolitikában bekövetkezõ válto-
zások is. Az importkorlátozások csökkentése vagy megszüntetése természetszerûleg a
behozatal jelentõs emelkedésére vezet, míg a partnerországok számára az export bõvíté-
sét teszi lehetõvé. Így egyik oldalon a mérleg romlása (negatív irányú változása), míg a
másikon a javulása (pozitív irányú változása) irányában hat. Hasonlóképpen az export-
támogatás növelése a mérleg többletét növeli, vagy hiányát csökkenti, a támogatás csök-
kentése pedig fordított hatást vált ki.

Amint a bevezetésben említettük, a számításaink és elemzésünk alapjául szolgáló mo-
dellben a világkereskedelem áramlásait egységes (fob) paritáson vettük számba, hogy
biztosíthassuk például, hogy Nyugat-Európa exportja Japánba ugyanakkora legyen, mint
Japán importja Nyugat-Európából. Ebbõl következik modellünknek az a fontos tulajdon-
sága, hogy egyrészt az exportok és importok összege megegyezik árucsoportonként is és
az összes forgalomra vonatkozóan is, másrészt � ebbõl következõen � az egyes övezetek
exporttöbbleteit fedezik mások importtöbbletei, vagyis a kereskedelmi mérlegek kiegyen-
lítik egymást az övezetek összes forgalmára vonatkozóan is, és ugyanígy az árucsopor-
tonkénti mérlegek is. Ez a megállapítás, ha volumenekben gondolkodunk, magától érte-
tõdõnek tûnhet, hiszen a világ összes gépexportja például nyilvánvalóan megegyezik a
világ összes gépimportjával és hasonlóképpen: amit a világon összesen exportálnak, meg
kell egyezzen azzal, amit összesen importálnak. A forgalom értékviszonyait szem elõtt
tartva, ez az összefüggés azonban nem ilyen nyilvánvaló, és ezt csak úgy lehet biztosíta-
ni, ha eltekintünk az olyan szolgáltatás költségeitõl, amely a tranzakcióban szereplõ egyik
fél számára kiadás, de a másiknak nem, vagy nem a külkereskedelemben jelentkezõ
bevétel (ez a fob és cif számbavétel különbsége).

Valójában azonban nemcsak errõl van szó, hanem arról is, hogy azok az értékadatok,
amelyet a tranzakcióban részt vevõ két fél statisztikailag jelent, igen gyakran nem csak
számbavételi okokból nem egyezik meg. A külkereskedelmi adatok jelentését országon-
ként és koronként eltérõ módon nyilvánvalóan befolyásolják a statisztikai adatok közlõi-
nek érdekviszonyai is. Mivel a külkereskedelmi adatok nyilvántartását az állami szervek
a vámbevételek ellenõrzése céljából hozták létre, feltételezhetõ, hogy az importadatok
számbavétele pontosabb, mint az exportadatoké. Ugyanakkor éppen annak következté-
ben, hogy a vám megfizetése terén érdekellentét van az adatokat jelentõ vállalatok és az
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azokat nyilvántartó vámhivatalok között, az is feltételezhetõ, hogy ezek az adatok mani-
puláltabbak, mint az exportadatok, ahol ilyen érdekellentét nem, vagy csak az állam által
támogatott export esetében áll fenn.

Nemcsak a vámfizetéssel kapcsolatos érdekek torzíthatják a külkereskedelmi adatok
számbavételét, hanem az is, hogy adózási okokból vagy a tõkeforgalom korlátozásai
miatt a vállalatok érdekeltek lehetnek az exportból származó bevételek vagy az importki-
adások torzítására, vagyis alul- és felülszámlázásra. Ez a lehetõség a multinacionális
vállalatok tevékenységének kiterjedésével és a pénzügyi tranzakciók globalizációjával
jelentõsen kiszélesedett.

Mindebbõl a témánk szempontjából arra a következtetésre juthatunk, hogy nincs egy-
értelmû fölénye sem az export-, sem az importadatokra építõ nemzetközi kereskedelem-
áramlási modellnek. Fel kell tételeznünk, hogy akármelyik módszert is választanánk,
ismeretlen nagyságú torzítást vagyunk kénytelenek tudomásul venni a számításaink so-
rán, és még azt sem tudjuk felbecsülni, hogy ezek egymáshoz hogy aránylanak.

Valójában azonban választási lehetõségünk csak elvileg van, a valóságban csak egyet-
len olyan világméretû, összehasonlítható és hosszabb idõszakot átfogó nemzetközi keres-
kedelemi adatbázis létezik, az, amit az ENSZ statisztikai hivatala állít össze és a Monthly
Bulletin of Statisticsben rendszeresen publikál. Ez pedig, mint említettük, exportadatokra
épül és fob paritást használ. Bár tudnunk kell, hogy ez is nyilvánvalóan sok pontatlansá-
got tartalmaz, de nem kell vele kapcsolatban azt feltételeznünk, hogy sokkal többet,
mintha a vámstatisztikák importadatain alapulna.

A pontatlanságokkal kapcsolatban azonban figyelembe kell venni azt is, hogy azok
annál nagyobbak, minél részletesebb árubontást vagy piaci megoszlást alkalmazunk, és
annál kisebbek, minél összevontabb a modellünk. Mint láttuk, számításaink igen össze-
vont övezetekre és árucsoportokra vonatkoznak, és emiatt az áramlások a legtöbb eset-
ben olyan hatalmas tömeget alkotnak, hogy a számbavételi pontatlanságok azokhoz ké-
pest elenyészõek lehetnek. Ezt a feltételezést alátámasztja az is, hogy a pontatlanságok
egy része ellentétes elõjelû, tehát csökkenti a torzítást, és minél nagyobb az aggregáció
mértéke, annál több lehet az egymást ellensúlyozó pontatlanság is.

Amit azonban a pontatlanságokról és torzításokról a fentiekben elmondtunk, az az
áramlási adatokra vonatkozik. Mivel a kereskedelmi mérlegek � mint láttuk � sokkal
kisebb volumenûek és �érzékenyebbek�, feltehetõ, hogy rájuk ezek a torzítások erõsebb
hatással vannak. Nem árt, ha tisztában vagyunk ezzel, és figyelembe vesszük, de kikü-
szöbölni nem tudjuk. Sõt még a nagyságrendjüket vagy az általuk elõidézett torzítás
irányát sem tudjuk megbecsülni.

A kereskedelmi mérlegek alakulása

Az övezetek összesített mérlegeit mutatja a 3. táblázat. Jól megkülönböztethetõk a tartó-
san exporttöbblettel, illetve importtöbblettel rendelkezõ övezetek és azok is, amelyek
mérlegének elõjele adott idõpontban az ellenkezõjére fordult.

A legjelentõsebb és tartósabb kereskedelmi aktívummal rendelkezõ övezet a világgaz-
daságban Japán, amelynek 1960 óta exporttöbblete van, a nyolcvanas évek eleje óta ez
gyors növekedésnek indult, és az évtized közepe óta elérte a kiemelkedõen magas 100-
150 milliárd dolláros nagyságrendet. A legnagyobb kereskedelmi passzívum Észak-Ame-
rika esetében figyelhetõ meg, amely az 1955�1975 közötti idõszakban még igen jelentõs
aktívummal rendelkezett, a nyolcvanas évek eleje óta gyorsan növekvõ importtöbbletre
tett szert. Ez az évtized közepe óta gyakran meghaladta a 100 milliárd dolláros mértéket.
Észak-Amerika és Japán kereskedelmi mérlegeinek alakulását mutatja a 4. ábra, amely-
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3. táblázat
Kereskedelmi mérlegek, 1955�1993

(millió dollár)

Év SU EE SA WE NA JP OD LA AF WA AS TW

1955 348 164 �76 �4 100 4 020 �180 �512 656 �705 826 �441 0
1960 147 �247 �28 �2 910 5 617 177 �709 91 �1 216 1 115 �2 037 0
1965 80 272 �106 �5 875 6 567 1 627 �1 074 799 �516 1 848 �3 622 0
1970 552 493 �1 343 �6 895 7 345 3 915 �1 585 �1 159 103 2 789 �4 215 0
1975 �3 781 �3 777 �1 603 �12 852 12 720 5 252 �4 518 �10 699 �7 284 36 450 �9 908 0
1980 9 258 �4 333 �2 835 �80 920 �19 051 5 583 �35 �17 532 8 582 110 901 �9 618 0
1981 8 399 �1 180 817 �43 366 �22 172 28 161 �8 562 �18 340 �16 543 84 632 �11 846 0
1982 12 139 485 3 034 �31 236 �9 855 22 470 �6 683 �6 204 �9 543 35 814 �10 421 0
1983 15 161 2 937 1 585 �19 648 �44 070 35 996 �2 935 14 216 �8 764 9 662 �4 140 0
1984 16 254 2 242 �4 478 �13 653 �82 920 55 691 �5 274 13 715 �4 036 9 907 12 552 0
1985 �1 423 9 277 �8 766 10 919 �91 255 67 107 �1 302 8 468 �5 206 15 695 �3 514 0
1986 17 310 �6 654 �8 397 39 934 �125 479 102 268 �8 905 �9 793 �13 131 �2 311 15 158 0
1987 23 222 �2 417 �3 809 28 622 �140 712 100 845 �12 967 �11 547 �11 393 �741 30 897 0
1988 17 679 �4 188 �7 652 5 025 �106 803 103 954 �11 193 �7 111 �13 649 �3 890 27 828 0
1989 23 195 �12 854 7 033 �6 718 �97 252 94 125 �15 691 �2 291 �13 284 �427 24 164 0
1990 26 662 �26 929 20 767 �1 974 �84 512 89 544 �11 371 �6 710 �13 604 �10 333 18 460 0
1991 �53 144 28 614 71 113 �17 323 �43 880 110 107 �11 683 �16 161 �12 402 �10 024 �45 217 0
1992 3 340 �14 025 84 850 1 864 �76 516 136 117 4 530 �43 854 �13 798 �19 299 �63 209 0
1993 4 324 �12 644 91 744 31 151 �135 762 150 704 �2 285 �26 350 �9 422 �19 032 �72 428 0
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3 Az ábrán némileg megtévesztõ, hogy az ötévenkénti és évenkénti távolságok egyforma nagyságúak.

4. ábra
Észak-Amerika és Japán kereskedelmi mérlegei 1980�1993 között

rõl jól leolvasható, hogy a nyolcvanas évtized óta az egyik exporttöbblete szinte a tükör-
képe a másik importtöbbletének3 .

A 4. táblázat mutatja a kereskedelmi mérlegek relatív nagyságát, vagyis hogy az ex-
port az importnak hány százalékát fedezi. Észak-Amerika esetében láthatjuk, hogy az
1975 elõtti idõszak 10-28 százalékos exporttöbbletével szemben 1986�1987-ben már
mintegy 30 százalékos kereskedelmimérleg-hiány keletkezett, amit 1993-ra is csak mint-
egy 20 százalékosra sikerült csökkenteni. Ezzel szemben a japán exporttöbblet a hatva-
nas évek második felének 25 százalékos szintjérõl a nyolcvanas évek közepére 60 száza-
lék fölé emelkedett, és tartósan az 50�90 százalékos sávban maradt.

A volt szocialista országok kereskedelmi mérlegeit az jellemzi, hogy a Szovjetunió-
nak, illetve 1992 óta a FÁK európai országainak rendszeresen jelentõs exporttöbblete,
míg a közép- és kelet-európai országoknak legtöbbször jelentõs importtöbblete keletke-
zett. A Szovjetunió relatív exporttöbblete a nyolcvanas évek második felében 25�42
százalék közé nõtt, ami az átalakulást követõen a kilencvenes évek elején 8-10 százalékra
esett vissza. A közép- és kelet-európai országok kereskedelmimérleg-hiánya a nyolcva-
nas évek közepe óta számottevõen nõtt, és a kilencvenes évek elején 18-20 százalékot tett
ki (3. és 4. táblázat).

Nyugat-Európa összesített kereskedelmi mérlegét az jellemezte, hogy a nyolcvanas
évek közepéig importtöbblete volt, amely az olajár-emelkedések következtében igen nagyra
nõtt, azt követõen azonban gyorsan csökkent, 1985-ben már aktívvá vált, ami azonban
csak négy évig tartott, és azóta passzív és aktív évek követik egymást. Mivel azonban a
nyugat-európai országok kereskedelmi forgalma igen nagy volumenû, a mérlegegyenle-
gek relatív nagysága nem nagy: az 1980. évi legnagyobb importtöbblet is csak 9 százalé-
kot tett ki, és a nyolcvanas évek közepe óta a mérleg kilengése csak néhány százalékos.

A fejlõdõ övezetek közül Latin-Amerika és Afrika rendszeres és jelentõs importtöbb-
lettel rendelkezett. Latin-Amerika esetében a hetvenes évek második felében nõtt nagyra
a passzívum, ami utána lecsökkent, sõt volt néhány exporttöbbletet mutató év is a nyolc-
vanas évek közepén, amelyet újra passzívum követett, és ez a kilencvenes évek elejére
jelentõsen megemelkedett. Az afrikai országoknak állandóan importtöbblete volt, amely
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4. táblázat
Importfedezeti hányad

(százalék)

Év SU EE SA WE NA JP OD LA AF WA AS TW

1955 111,53 103,82 94,89 89,53 125,48 91,71 86,71 107,54 86,14 138,83 93,88 100,00
1960 102,74 96,73 98,66 94,62 127,73 104,56 84,35 100,91 81,20 136,74 78,76 100,00
1965 101,02 102,43 95,01 93,05 122,85 123,80 83,22 106,60 93,69 141,41 71,93 100,00
1970 104,82 102,87 63,19 95,18 114,28 125,42 84,25 93,77 100,87 139,51 77,86 100,00
1975 89,30 92,01 81,87 96,55 110,16 110,40 81,54 81,63 82,24 184,62 82,41 100,00
1980 114,98 94,72 87,56 90,86 93,43 104,50 99,92 86,02 110,16 214,75 93,69 100,00
1981 112,79 98,49 103,75 94,45 92,82 122,78 80,39 86,06 82,01 173,14 92,78 100,00
1982 117,72 100,63 114,83 95,79 96,40 119,39 83,08 94,47 87,72 130,06 93,54 100,00
1983 121,92 103,67 107,06 97,26 85,57 132,53 91,46 115,48 87,02 108,57 97,45 100,00
1984 123,74 102,81 84,51 98,13 77,82 148,75 86,64 114,04 93,81 110,08 107,42 100,00
1985 97,96 112,44 77,42 101,48 75,74 161,82 96,34 108,87 91,75 117,73 97,85 100,00
1986 124,91 93,03 80,22 104,60 69,53 196,00 76,09 90,03 78,04 97,10 108,52 100,00
1987 131,72 97,64 91,82 102,69 70,15 178,82 69,53 89,11 81,57 99,11 113,94 100,00
1988 121,73 96,08 87,06 100,42 79,50 164,80 78,42 93,79 79,63 95,63 109,81 100,00
1989 132,24 86,57 115,28 99,48 82,54 152,11 72,68 98,15 80,67 99,53 108,16 100,00
1990 142,45 77,20 150,78 99,87 85,42 145,52 79,82 94,60 82,51 89,53 105,65 100,00
1991 0,00 140,58 0,00 98,91 92,54 153,86 83,60 89,23 84,85 91,20 90,78 100,00
1992 107,77 80,20 0,00 100,11 87,96 166,88 105,77 75,34 83,40 85,59 88,86 100,00
1993 110,10 82,79 0,00 102,08 81,09 171,69 97,21 86,18 88,14 85,55 88,50 100,00
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a nyolcvanas évek elejétõl elég stabilan a 10-13 milliárd dolláros szinten mozgott. Mind-
két övezet relatív importtöbblete az esetek nagy részében a 10�20 százalékos sávban
mozgott.

Igen figyelemre méltó a nagyrészt olajtermelõ országokat tömörítõ Nyugat-Ázsia ke-
reskedelmi mérlegének alakulása: kezdettõl fogva külkereskedelmüket a kiviteli többlet
jellemezte, ami az olajár-emelkedések hatására rendkívül nagyra, a 100 milliárd dolláros
szint fölé emelkedett. 1982-tõl kezdve azonban az aktívum gyorsan csökkenni kezdett, és
1986 óta kereskedelmi forgalmukat a növekvõ importtöbblet jellemzi (5. ábra). Az ex-
porttöbblet a maximumát 1980-ban érte el, amikor a kivitel értéke 115 százalékkal múlta
felül a bevitelét. Ezzel szemben 1993-ban a nyugat-ázsiai országok exportjának értéke
importjukénak már csak 86 százalékát fedezte.

Délkelet-Ázsia mérlegadatait a bevezetésben elmondottak miatt 1991-tõl kezdve csak a
kínai adatokkal összesítve lehet értelmezni.4 Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez
igen nagy és heterogén összetételû övezet: beletartoznak az utóbbi idõben gyorsan fejlõ-
dõ úgynevezett kis tigrisek, Kína és más ASEAN-országok, de a viszonylag lassan fejlõ-
dõ India, Pakisztán, Banglades is, többek között. Ezeknek az országoknak az összesített
kereskedelmi mérlege a nyolcvanas évek közepéig � hasonlóan Latin-Amerikához és
Afrikához � rendszeresen jelentõs importtöbblettel zárult. Azt követõen azonban, nyil-
vánvalóan a gyorsan fejlõdõ és exportorientált országok hatására, igen jelentõs kiviteli
többletre tettek szert. Ha a kínai exportot (SA) is hozzáadjuk ehhez az övezethez, akkor
a nyolcvanas évek közepe óta az exporttöbblet évente 20-30 milliárd dollárt tett ki.

5. ábra
A fejlõdõ övezetek kereskedelmi mérlegei

4 1991-tõl kezdve, mint említettük, Kína exportja az ázsiai szocialista országok (SA) övezetében, importja
viszont a Délkelet-Ázsia és Óceánia (AS) övezetben szerepel.
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Az övezetek egymás közti mérlegei

Természetesen nemcsak az egyes országok és övezetek összes forgalmának a kereskedel-
mi mérlegei fontosak és figyelemre méltóak � fõként kereskedelempolitikai jelentõségük
miatt �, hanem egyrészt az egymás közti forgalomban jelentkezõ mérleghiány és -több-
let, másrészt a mérlegek árucsoportonkénti összetétele (amelyrõl a következõ fejezetben
lesz szó). Arra természetesen sem lehetõség, sem szükség nincs, hogy a modellünkben
szereplõ tizenegy övezetnek mind a másik tizeneggyel való kereskedelmi mérlegeinek
idõsorait elemezzük, de néhány jelentõs kereskedelmi kapcsolatra kitérnünk.5

Mint láttuk, a legnagyobb tartós kereskedelmimérleg-hiánya Észak-Amerikának van.
Köztudomású, hogy ez nagymértékben befolyásolja Amerikának mind a bel-, mind a
külpolitikáját. Az amerikai kereskedelmi passzívumnak mintegy fele a Japánnal folyta-
tott forgalomban keletkezik. Ez a passzívum a nyolcvanas évtized elején indult gyors
növekedésnek, és 1985 óta tartósan az évi 45�60 milliárd dolláros sávban mozgott. Ha-
sonlóan nagy mérleghiány alakult ki a délkelet-ázsiai forgalomban, amely ugyancsak a
nyolcvanas évek második felében emelkedett 40�50 milliárd dollár közé. Ehhez a kilenc-
venes évek elején még a kínai forgalom passzívuma is mintegy 10-20 milliárddal járul
hozzá.

A harmadik övezet, amellyel szemben az amerikai kereskedelem tartós hiányt mutat:
Nyugat-Európa. Figyelemre méltó, hogy 1985 elõtt ebben a forgalomban Amerikának
rendszeresen többlete volt, azóta megfordult a mérleg elõjele, és a nyolcvanas évek
második felében a forgalom Észak-Amerika számára jelentõs: 20�36 milliárd dolláros
hiányt mutatott. (Ami természetesen azt jelenti, hogy Nyugat-Európának ugyanekkora
kereskedelmi aktívuma keletkezett Amerikával szemben.) Az amerikai kereskedelempo-
litikai erõfeszítések nyomán a kilencvenes évek elején ezt a passzívumot sikerült mintegy
a felére csökkenteni, miközben a Japánnal és a délkelet-ázsiai országokkal szembeni
hiányt nem sikerült érdemben lejjebb szállítani (sõt � Kínát is beszámítva � az utóbbi még
jelentõsen nõtt is), bár talán azt is eredménynek tarthatják az amerikai kereskedelempo-
litikusok, hogy a japán�amerikai forgalom nem emelkedett tovább.

Az amerikai kereskedelmi mérlegben tartós kiviteli többlettel szerepelnek a latin-ame-
rikai országok, az olajországok, Ausztrália és a volt Szovjetunió. Ezek együttesen � bár
évenként igen különbözõ mértékben � számottevõen mérsékelték a többi övezettel szem-
beni mérleghiányt.

A legnagyobb kereskedelmi aktívummal, mint láttuk, Japán rendelkezik, ami elsõsor-
ban három övezettel szemben jelentõs: Észak-Amerika, Délkelet-Ázsia és Nyugat-Euró-
pa. Az Amerikával szembeni aktívumot már említettük. A délkelet-ázsiai országokkal
szemben Japánnak mindig exporttöbblete volt, ez azonban a nyolcvanas évek közepe óta
nagyságrendileg megnõtt, és � Kínát is beszámítva � a kilencvenes évek elejére a 40�60
milliárd dollár közötti, vagyis az észak-amerikai piacon elérthez hasonló szintre emelke-
dett. Igen jelentõs még a Nyugat-Európába irányuló japán export többlete, amely az
utóbbi idõben évi 25�40 milliárd dollár között volt, és inkább emelkedést, mint csökke-
nést mutat.

Jelentõs importtöbblete Japánnak csak a nyugat-ázsiai olajországokkal szemben van,
amely különösen a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején nõtt nagyra, azóta
mintegy a felére, évi 10 milliárd körüli szintre csökkent.

Nyugat-Európa kereskedelmét, mint láttuk, a Japánnal szembeni nagy passzívum és
Észak-Amerikával szembeni aktívum jellemzi. Emellett rendszeresen jelentõs aktívuma
van a nyugat-ázsiai és az afrikai országokkal, továbbá Ausztráliával, Új-Zélanddal és

5 Az övezetek közötti kereskedelmi mérlegek idõsorát Nagy [1996] függelékének 1. táblázata tartalmazza.
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Dél-Afrikával folytatott forgalmában. A délkelet-ázsiai országokból a nyolcvanas évek
közepe óta jelentõs beviteli többlete keletkezett, ami még nagyobbra nõtt, mióta a Kíná-
ból származó importtöbblet is hozzájárult ehhez.

A volt szocialista országok közül, mint láttuk, a Szovjetunió rendszeresen jelentõs
exporttöbblettel, a kelet-európai országok pedig importtöbblettel rendelkeztek. Ez azon-
ban elsõsorban az egymás közti forgalmukból keletkezett: a szovjet aktívumnak legalább
a fele, de néha az egésze a kelet-európai exporttöbbletébõl származott. A fejlett és fejlõ-
dõ országokkal folytatott szovjet kereskedelem sokkal kiegyenlítettebb volt: rendszeres
exporttöbblete volt Nyugat-Európával, az ázsiai szocialista országokkal és a fejlõdõ or-
szágok nagy részével szemben, míg importtöbblet jellemezte az Észak-Amerikával, Ja-
pánnal és más fejlett országokkal folytatott kereskedelmét. Az európai FÁK-országok
kereskedelmi aktívuma a kilencvenes évek elején jelentõsen visszaesett a korábbi szovjet
adatokhoz képest, ami ugyancsak elsõsorban a kelet-európai országokkal folytatott for-
galmának és exporttöbbletének a hanyatlásából következett, mert a fejlett és fejlõdõ öve-
zetekkel szembeni forgalmának színvonala nem esett vissza, inkább emelkedett. A kelet-
európai országokban elért kiviteli többlet azonban 1993-ban például már csak alig egyti-
zede volt annak, amit 1990-ben elértek. Ez volt elsõsorban az oka annak, hogy az összes
forgalom aktívuma a kilencvenes évek elején már csak alig egyhatoda volt a nyolcvanas
évek végén elért exporttöbbletnek.

A kelet-európai országok kereskedelmi passzívuma elsõsorban a szovjet forgalomból
származott. Nyugat-Európával, Észak-Amerikával és a fejlõdõ országok nagy részével
szemben forgalmukat egészen a kilencvenes évek elejéig a kiviteli többlet jellemezte, a
rendszerváltozás óta a fejlett országokkal szemben is jelentõs passzívum keletkezett.

Latin-Amerika kereskedelmének legnagyobb része Észak-Amerikával, Nyugat-Euró-
pával és az övezeten belül bonyolódott. Az összesített mérlegre elsõsorban az volt hatás-
sal, hogy a vizsgált évek egy részében az észak-amerikai és nyugat-európai forgalom
mérlegei fordított elõjelûek voltak, és így részben kiegyenlítették egymást, más években
viszont � és ez különösen a kilencvenes évek elejére jellemzõ � mindkettõ importtöbble-
tet mutatott, ezért az összesített passzívum viszonylag nagyra nõtt. 1990�1993 között
Latin-Amerika importja 10-25 százalékkal nagyobbra emelkedett, mint a kivitele.

Afrika forgalmának jóval több mint a felét a nyugat-európai országokkal folytatott
kereskedelme teszi ki, ahol rendszeresen nagy az importtöbblete. Hasonlóképpen nagy
az afrikai országok passzívuma Japánnal, a délkelet-ázsiai és a nyugat-ázsiai országokkal
szemben. Rendszeresen aktívummal zárul ezzel szemben az Észak-Amerikával folytatott
forgalom, és egyedül ez ellensúlyozza némileg az összesített forgalmuknak az import-
többletét, ami rendszeresen a 20 százalék szint körül mozog.

A nyugat-ázsiai országok exportja természetesen fõként olajtermékekbõl áll, és keres-
kedelmi mérlegének alakulását elsõsorban az olaj árának változása, illetve jelentõs bevé-
teleinek importfelhasználása határozza meg. Az egyes övezetekkel folytatott kereskedel-
mének mérlegei két csoportra oszthatók: rendszeresen exporttöbblete van a Japánnal és a
három fejlõdõ övezettel való forgalmában, ezzel szemben a nyolcvanas évek eleje óta
rendszeresen túlszárnyalja az import értéke az exportét a Nyugat-Európával, Észak-
Amerikával, a többi fejlett országgal és a volt szocialista országokkal folytatott kereske-
delemben. Így alakul ki a kilencvenes évek elejére az a jelentõs importtöbblet, amint azt
az 5. ábrán láthattuk. Az, hogy az 1975�1982 közötti idõszak hatalmas exporttöbblete
rohamosan lemorzsolódott és passzívumba csapott át, elsõsorban a fejlett ipari országok-
kal folytatott forgalmának cserearány- és szerkezeti változásaival függ össze.
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Az árucsoportok szerinti mérlegek

Az övezetek összesített forgalmának kereskedelmi mérlegei nemcsak az övezetek egy-
más közti forgalmában mutatnak nagy eltéréseket, hanem az egyes fõbb árucsoportok
szerint is. Attól például, hogy egy övezetnek kiegyenlített a kereskedelmi mérlege, még
lehet, hogy igen jelentõs beviteli többlete van agrártermékekbõl, amit a gépipari termé-
kek exporttöbblete egyenlít ki, vagy megfordítva. Nyilvánvaló, hogy mind a kereskede-
lempolitika hatásosságának a szempontjából, mind pedig a gazdasági növekedés struktú-
raátalakításának a megítélése oldaláról nézve igen jelentõs lehet annak vizsgálata, hogy
az egyes övezetek árucsoportok szerinti mérlege hogyan alakul.

Jellemzõ például, hogy a legnagyobb exporttöbblettel rendelkezõ Japán 1993-ban már
150 milliárd dollárt kitevõ aktívuma mögött 222 milliárdos gépipari kiviteli többlet és a
mezõgazdasági termékek, illetve az energiahordozók terén mutatkozó 82 milliárdos be-
viteli többlet húzódik meg.6 Japán esetében az is jól megfigyelhetõ, hogy míg a nyolcva-
nas évek elején a könnyûipari cikkek kiviteli többlete is jelentõs volt, mintegy az egyhar-
madát tette ki a gépipari aktívumnak, ennek jelentõsége azonban fokozatosan csökkent,
és 1993-ban már csak 5 milliárd dollárt tett ki, ami alig több, mint 2 százaléka a gépipari
kiviteli többletnek.

A 5. táblázatban látható, hogy az anyagjellegû termékek (P) és a feldolgozó-ipari
termékek (M), illetve az összforgalom (T) exportja hány százalékát fedezte az importnak
az egész vizsgált idõszakot átfogó öt évben. Az elõbb említett Japán esetében jól látható,
hogy az ipari kivitel már 1955-tõl kezdve több mint a négyszerese volt a behozatalnak,
közel öt és félszerese volt 1985-ben, és azután kezdett csökkenni, de 1993-ban is több
mint háromszor meghaladta az ipari termékek behozatalát. Ezzel szemben az anyagjelle-
gû termékek kivitele csak alig 20-30 százalékát fedezte a behozatalnak.

Ezzel szemben a legnagyobb kereskedelmi passzívummal rendelkezõ Észak-Amerika
esetében, mint ugyanerrõl a táblázatról leolvasható, 1965-ben még mindkét fõ árucso-
portban jelentõs volt a kiviteli többlet, 1985-re ez jelentõs passzívumba váltott át. Észak-
Amerika 1980 óta rendszeresen évi 30 milliárd dollár feletti agrárkiviteli többletet ér el,
ezt azonban teljesen ellensúlyozza a fûtõanyag importtöbblete. Az ipari termékek forgal-
mában viszont a nyolcvanas évek eleje óta csak a vegyitermékek terén van kiviteli több-
lete, a másik két árucsoportban a könnyûipari cikkek és a gépek terén igen nagy a beviteli
többlet. A könnyûipari cikkek esetében a passzívum a nyolcvanas évek eleje óta 12
milliárdról 80 milliárd dollár fölé emelkedett, a gépipari termékek esetében a behozatali
többlet nagy ingadozást mutat: a nyolcvanas évek elején még 18 milliárdos aktívuma
volt, ami 1987-re 77 milliárdos passzívumra váltott át, utána a kilencvenes évek elejéig
csökkent, majd újra nõni kezdett (lásd a 6. lábjegyzetben hivatkozott tanulmány függelé-
kének 2. táblázatát). Igen figyelemre méltó azonban az a jelenség, hogy az amerikai
kereskedelmi passzívum a feldolgozott ipari termékek forgalmában keletkezik, az anyag-
jellegû termékek kereskedelme a nyolcvanas évek közepe óta sokkal kiegyenlítettebb. A
hetvenes évek közepét követõ évtizedben a fûtõ- és egyéb nyersanyagárak emelkedése
azt okozta, hogy akkor az anyagjellegû termékek körében is nagy volt a beviteli többlet,
amit az ipari termékek exportaktívuma ellensúlyozott némileg.

Nyugat-Európa esetében, mint láttuk, az összesített kereskedelmi mérlegek sokkal ki-
egyenlítettebbek, az összes export és import értéke csak néhány százalékkal tér el egy-
mástól. Emögött azonban az a jól megfigyelhetõ szabályosság húzódik meg, hogy az
ipari termékek igen jelentõs � 80-90 milliárd dollár körüli � exporttöbblete évrõl évre
nagyjából fedezi az anyagjellegû termékek hasonló nagyságrendû importtöbbletét. Ez

6 Az árucsoportok szerinti mérlegeket Nagy [1996] függelékének 2. táblázata tartalmazza.
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alól az olajárrobbanást követõ idõszak jelentett kivételt, amikor a fûtõanyagimport értéke
2-3-szorosára ugrott, és azt az ipari termékek exportja nem tudta fedezni. Figyelemre
méltó jelenség, hogy az ipari exporton belül a vegyi cikkek kiviteli többlete a nyolcvanas
évek eleje óta gyorsan nõtt, mintegy megduplázódott, és a 35 milliárdos szintre emelke-
dett, míg a könnyûipari termékek exportaktívuma rohamosan csökkent, és alighanem
már negatívvá vált. A gépipari aktívum ezzel szemben, a beruházásikonjunktúra-hullám-
zástól eltekintve, nagyjából változatlan maradt.

A volt európai szocialista országokat tömörítõ két övezet árucsoportok szerinti keres-
kedelmi mérlegei markánsan ellentétes jellegzetességet mutatnak: a volt Szovjetunió ak-
tívuma az anyagjellegû termékekbõl, pontosabban a fûtõanyagok exporttöbbletébõl szár-

5. táblázat
Importfedezeti hányad fõ árucsoportonként

(százalék)

Övezet Árucsoport 1955 1965 1975 1985 1993

P 119,90 164,11 146,64 181,58 265,14
SU M 101,32 62,11 52,66 51,13 39,01

T 111,53 101,02 89,30 97,96 110,10

P 74,96 65,48 62,72 63,94 83,18
EE M 166,96 146,80 114,71 159,58 82,60

T 103,82 102,43 92,01 112,44 82,79

P 259,62 109,76 111,07 120,82 0,00
SA M 19,16 75,89 58,74 55,28 0,00

T 94,89 95,01 81,87 77,42 0,00

P 54,96 58,84 58,49 73,20 83,58
WE M 157,10 129,32 130,52 120,66 108,94

T 89,53 93,05 96,55 101,48 102,08

P 88,83 107,92 91,92 84,18 91,02
NA M 185,13 137,45 125,85 72,50 78,55

T 125,48 122,85 110,16 75,74 81,09

P 31,15 37,50 30,29 22,88 22,08
JP M 476,61 464,66 477,29 548,08 318,43

T 91,71 123,80 110,40 161,82 171,69

P 246,80 276,53 231,39 331,68 337,19
OD M 14,04 16,85 30,53 45,17 55,30

T 86,71 83,22 81,54 96,34 97,21

P 237,46 264,63 163,85 201,40 212,62
LA M 5,44 8,86 18,68 39,83 49,03

T 107,54 106,60 81,63 108,87 86,18

P 243,24 270,77 245.47 227,04 246,32
AF M 7,27 11,20 6,32 11,24 19,48

T 86,14 93,69 82,24 91,75 88,14

P 305,08 339,71 588,71 318,83 265,27
WA M 10,66 14,69 7,78 17,93 20,26

T 138,83 141,41 184,62 117,73 85,55

P 172,84 121,61 100,40 96,81 81,39*
AS M 30,22 37,17 67,33 98,65 110,01*

T 93,88 71,93 82,41 97,85 103,07*

*Kínával együtt.
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mazik, míg az ipari termékek exportja egyre kevésbé � 1993-ban már csak 39 százalék-
ban � fedezi a bevitelét. A fûtõanyagok kivitelének azonban nemcsak az ipari termékek,
hanem a mezõgazdasági cikkek jelentõs importtöbbletét is fedeznie kell. A kelet-európai
országok esetében éppen ellenkezõ szabályosságot figyelhetünk meg: az anyagjellegû
cikkek importtöbbletét ellensúlyozza az iparcikkek exporttöbblete, de erre a nyolcvanas
évek közepe óta egyre kevésbé képes, és ez okozza az összesített kereskedelmi mérleg
jelentõs passzívumát. Az agrárcikkek és más nyersanyagok forgalmában a kelet-európai
országoknak az utóbbi években már exporttöbbletük van, az összesített passzívum fõ oka
a fûtõanyagimport többlete, továbbá az, hogy 1989 óta a gépforgalomban is rendszeresen
passzívum alakult ki.

Az 5. táblázatban jól látható, hogy az elmaradott országokra az anyagjellegû termékek
igen jelentõs exporttöbblete jellemzõ, míg az iparcikkek terén nagy a kereskedelmi passzí-
vum. Ez különösen így van Afrika és Nyugat-Ázsia esetében. Latin-Amerika esetében
látható, hogy az iparcikkek mérlegének passzívuma, ha értékben jelentõsen emelkedik
is, relatíve csökken: az iparcikkek exportja 1993-ban már a bevitelnek mintegy a felét
fedezte, míg ez az arány 1965-ben csak 9, 1975-ben 19 százalék volt.

A legnagyobb változást a Kelet-Ázsiai övezet esetében figyelhetjük meg, ha a beveze-
tésben elmondottaknak megfelelõen az 1993-as adatokba Kínát is beleértjük � ezt jelöltük
az 5. táblázatban csillaggal. Az iparcikkek exportja a korábbi 30 százalék helyett a
nyolcvanas évek közepén már teljesen fedezte az iparcikkimportot, 1993-ra pedig már 10
százalékkal nagyobb lett az iparcikkek kivitele, mint a bevitele a régióban. Az anyag-
jellegû cikkek korábbi kiviteli többlete eltûnt, és mintegy 20 százalékos passzívum ala-
kult ki. Részletesebb árubontást vizsgálva azt látjuk, hogy a könnyûipari cikkek terén
alakult ki jelentõs � a nyolcvanas évek közepe óta 25 milliárd dollárról 150 milliárd fölé
emelkedõ � exporttöbblet, míg a gépforgalomban igen nagy passzívum keletkezett. Je-
lentõsen megnõtt ezen felül a kelet-ázsiai övezet érc- és egyéb nyersanyagimport-többle-
te, továbbá a vegyi cikkek passzívuma.

A kereskedelem intenzitásának változásai

A kereskedelem intenzitása

A kereskedelem intenzitásának fogalmát is, a mérését is igen sokféleképpen értelmezik,
arról jelentõs terjedelmû vita is alakult ki a szakirodalomban. Mi most � anélkül hogy a
vita részleteibe belemennénk � tömören ismertetjük azt az értelmezést, ahogy korábbi
kutatásaink tanulságait követve, az intenzitás fogalmát a következõkben használni fog-
juk, és ahogy azt mérni tudjuk. Meg kell jegyezzük azonban, hogy a fogalomnak ebben
az értelmezésében egyáltalán nem állunk egyedül, jelentõs nemzetközi kutatások hasz-
nálják és elemzik a kereskedelem intenzitását hozzánk hasonlóan.7

A nemzetközi kereskedelem általunk használt intenzitásfogalma azon a meggondolá-
son alapul, hogy a kereskedelmi áramlások egyrészt függnek az egyes övezetek összkivitelét
és összbehozatalát meghatározó tényezõktõl, másrészt az egyes áramlásokra ható speciá-
lis, bilaterális, fõként a kereskedelempolitikai viszonyokat kifejezõ tényezõktõl. Ezt az
utóbbit nevezik a kereskedelem intenzitásának, és a (korábbi irodalomban delta mutatók-
nak nevezett és δ-val jelölt) intenzitási mutatók mérik.

A kereskedelemintenzitási mutatókban � mint a következõ képletbõl látható � mind-
azon tényezõk hatása jelentkezik, amelyek az adott árucsoportban és idõszakban két öve-

7 Lásd például UN [1973a], [1973b], [1985] Panic�Vacic [1995].
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zet közötti kereskedelmi áramlásokra � az összexport és összimport volumenhatásán kí-
vül � befolyást gyakoroltak. Ha a kereskedelempolitikai tényezõk � diszkrimináció, in-
tegráció, gyarmati vagy más történelmi kötelékek, földrajzi távolság, minõségi problé-
mák stb. � nem befolyásolták számottevõen az adott cikkcsoport forgalmát a két övezet
között, akkor a δ együttható egy, vagy ahhoz közeli érték. Ha azonban ezek vagy hason-
ló tényezõk erõsen korlátozták a két ország vagy övezet közötti kereskedelmi áramlást,
akkor az intenzitásmutató egynél kisebb, ellenkezõ esetben pedig egynél nagyobb lesz.8

A kereskedelemintenzitási mutatók kiszámítása az egyes évek adatai alapján az alábbi-
ak szerint történik:

δijk =
zijk ,zi.kz.jk

zijk =
  xijk  , zi.k = 

 xi.k  , z.jk = 
 x.jk , ésx..k x..k x..k

x: az áramlás értékét,
i: az exportáló övezetet,
j: az importáló övezetet,
k: az árucsoportot jelöli.
Az alsó indexekben szereplõ pontok pedig összegezést jelölnek a szerint az index

szerint, amelynek a helyén a pont áll.
Mint látható, ez a mutató az i övezetbõl a j övezetbe irányuló adott k árucsoport

exportjának intenzitását mutatja oly módon, hogy a tényleges áramlások részesedését a k
árucsoport világkereskedelmében (zijk) összeméri az ún. normál áramlások részesedésé-
vel. Ez utóbbin olyan áramlást kell érteni, amelynek a k árucsoport összforgalmából való
részesedése egyenlõ az exportáló és az importáló övezet részesedéseinek szorzatával:
(zi.kz.jk).

Az ún. normál áramlásokban tehát megjelenik az övezetek összkivitelét és összbeho-
zatalát szabályozó volumenhatás, míg a δ-val jelölt mutató méri az ettõl való eltérést, az
egyes áramlásokra ható speciális, fõként a gazdasági távolságot és a kereskedelempoliti-
kai viszonyokat kifejezõ intenzitáshatást.

Hangsúlyozni kell, hogy az ún. normál intenzitású kereskedelmi forgalom a fenti érte-
lemben csak a mérés kiindulópontja, nem tulajdonítható neki semmilyen normatív érték-
ítélet. Akkor tekintünk ebben az értelemben egy kereskedelmi áramlást normál nagysá-
gúnak, ha arra kereskedelempolitikai és más említett tényezõk nem hatottak, vagy ellen-
tétes elõjelû hatásaik kiegyenlítették egymást, és így a világkereskedelemben való része-
sedése megegyezik az exportáló ország összkivitele és az importáló ország összbehozatala
részesedésének szorzatával. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a δ együtthatók
olyan kereskedelmi intenzitásstruktúrát határoznak meg, amely független a világkereskede-
lem nagyságától és az egyes országok összforgalmában végbemenõ részarányváltozásoktól.

Az intenzitásmutatók vizsgálata feltárta, hogy azok az övezetek között csak akkor
hasonlíthatók jól össze, ha az övezetek részesedése a világkereskedelembõl nem külön-
bözik nagymértékben. Mivel azonban az intenzitásváltozások elemzése elsõsorban az
egyes övezetek kereskedelempolitikai változásainak és azok hatásának vizsgálatára irá-
nyul, ez általában nem zavaró. Ennek ellenére figyelmet érdemel, hogy az általunk vizs-

ahol:

8 Részletes magyarázata megtalálható Nagy [1977] 64�82. o. Az intenzitásmutatókat árucsoportonként
számítottuk az ott leírt [76. oldalon szereplõ (4.37)] képlet szerint.
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gált övezetek közül Nyugat-Európa az � amint a tanulmány elsõ felében láttuk �, ame-
lyiknek a világkereskedelmi súlya kiemelkedõen magas, ezért az intenzitásmutatói ki-
sebb intervallumban mozoghatnak, mint a kisebb részaránnyal rendelkezõ övezetek mu-
tatói.

Az övezetek közötti kereskedelem intenzitása

A 6. táblázatból látható a három nagy fejlett övezet kereskedelemintenzitásának változá-
sa. Nyugat-Európa belsõ forgalma az EGK/EK-n (az Európai Unió elõdszervezeti) és az
EFTA-n belüli és az egymás közti integráció hatására határozottabban intenzívebbé vált,
amit a mutató 1,3-ról 1,7 felé való emelkedése mutat. Ebben az esetben azonban � mint
említettük � a mutató viszonylag kis változása is a forgalom volumenének jelentõs egy-
más felé való fordulását jelzi, mivel ennek az övezetnek rendkívül nagy a részesedése a
világkereskedelemben.

Nyugat-Európa exportintenzitása viszonylag alacsony az észak-amerikai és a japán
piacon: messze elmarad a normál áramlás szintjétól. Ez természetesen csak kis részben
magyarázható a földrajzi távolsággal. Sokkal inkább következménye a nyugat-európai

6. táblázat
Kereskedelemintenzitási mutatók

Év Exportövezet
Importáló övezet

Nyugat-Európa Észak-Amerika Japán

1955 1,32 0,50 0,19
1960 1,35 0,63 0,22
1965 1,42 0,61 0,20
1970 1,46 0,56 0,23
1975 Nyugat-Európa 1,51 0,46 0,16
1980 1,53 0,43 0,15
1985 1,66 0,55 0,21
1990 1,54 0,46 0,33
1993 1,67 0,42 0,32

1955 0,75 1,78 1,63
1960 0,79 1,67 1,99
1965 0,69 1,88 1,73
1970 0,63 1,99 1,72
1975 Észak-Amerika 0,56 2,14 1,34
1980 0,59 1,82 1,33
1985 0,51 1,97 1,39
1990 0,49 1,95 1,60
1993 0,48 1,81 1,42

1955 0,23 1,45 1,00
1960 0,27 1,85 1,00
1965 0,28 2,00 1,00
1970 0,31 1,95 1,00
1975 Japán 0,32 1,45 1,00
1980 0,35 1,68 1,00
1985 0,34 1,86 1,00
1990 0,43 1,78 1,00
1993 0,41 1,50 1,00
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országok befelé fordulásának és a nem kellõ exportdinamikájának, illetve versenyképes-
ségének, valamint a velük szemben alkalmazott protekcionizmusnak. A két nagy piacon
az intenzitásváltozás ellentétes mozgása figyelhetõ meg: a nyugat-európai export intenzi-
tása az amerikai piacon a hatvanas-hetvenes évekhez képest csökkent, és tovább csökke-
nõ tendenciát mutat, míg a japán piacon a nyolcvanas évekig tartó csökkenés után emel-
kedést mutat. Ez azonban mit sem változtat azon, hogy a nyugat-európai exportcikkek-
nek csak mintegy a fele-kétharmada kel el az amerikai és japán piacon ahhoz képest, ha a
kereskedelempolitikai hatások nem befolyásolnák ilyen erõsen a gazdasági kapcsolatokat.

Észak-Amerika oldaláról nézve a kereskedelmi kapcsolatok alakulását, azt láthatjuk,
hogy a Nyugat-Európába irányuló export intenzitása mindig erõteljesebb volt, mint az
ellenkezõ irányú forgalomé, de a csökkenõ tendencia itt is megfigyelhetõ, tehát az euró-
pai integráció ebben az értelemben negatívan hatott az amerikai�európai kereskedelemre
is. Az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelem intenzitása az ún. normál áram-
lásoknak közel a kétszerese, és 1965 óta stabilan az 1,8�2,0 közötti sávban mozog.
Ebben azonban a földrajzi közelség és a két gazdaság erõs integráltsága miatt semmi
rendellenesség nincs, más esetekben is megfigyelhettük, hogy az egymáshoz közel fekvõ
és gazdaságilag összefonódott országok között az intenzitásmutatók gyakran 2 körül van-
nak.

Észak-Amerika és Japán kereskedelme, mint a 6. táblázatból látható, mindkét irány-
ban igen intenzív: a vizsgált közel harminc év alatt az 1,4�2 sávban mozgott. Az észak-
amerikai export intenzitása csúcspontját a hatvanas évek elején érte el, utána a nyolcva-
nas évek elejéig csökkenõ tendenciát mutatott, majd ingadozásokkal ugyan, de emelked-
ni kezdett vagy stabilizálódott. Az Észak-Amerikába irányuló japán export mindvégig
számottevõen intenzívebb volt, mint a Japánba irányuló amerikai export, ami magyará-
zatul is szolgál az ezzel kapcsolatos amerikai panaszokra és kereskedelempolitikai törek-
vésekre. Itt is megfigyelhetõ, hogy a japán exportintenzitás a hatvanas évtizedben volt a
legmagasabb, a mutató a kettes körül mozgott, utána ingadozásokkal, de csökkent, és
1993-ra 1,5 értékre süllyedt. Ahogy azonban az Egyesült Államok és Kanada közötti
erõsen intenzív kapcsolatokat közgazdaságilag indokoltnak tarthattuk, ugyanaz nem mond-
ható el a japán�amerikai kapcsolatok erõs intenzitásáról, inkább azt kell feltételeznünk,
hogy ebben az esetben az igen szoros politikai kapcsolatok (beleértve a biztonságpolitikai
kapcsolatokat is) és tõkekapcsolatok hatnak a kereskedelempolitikára. Ebbõl a feltétele-
zésünkbõl az is következik, hogy a nemzetközi gazdasági körülmények nyitottabbá válá-
sával, a globalizálódás elõrehaladásával az amerikai�japán kereskedelem intenzitásának
csökkenése, vagyis a hatvanas évtizedtõl a nyolcvanas évtized elejéig tartó tendencia
folytatódása várható.

Ennek az ellenkezõjét tartjuk valószínûnek a japán�nyugat-európai kapcsolatokban: az
intenzitásmutatók 0,2-rõl 0,3-0,4-re emelkedtek, és további emelkedésük várható. Jelen-
tõs kölcsönös elzárkózási politika okozhatja csak a kereskedelem intenzitásának ilyen
viszonylag alacsony színvonalát, még akkor is, ha a jelentõs földrajzi távolság a kapcso-
latok intenzitását természetesen korlátozza. Ezt a megállapításunkat alátámasztja az a
feltûnõen nagy különbség, amely az amerikai�japán és az európai�japán kereskedelem
intenzitásában megfigyelhetõ. Ebben az esetben is jól látható az, hogy a Nyugat-Európá-
ba irányuló japán export intenzitása számottevõen magasabb, mint az onnan származó
japán importé, ami arra utal, hogy a japán kereskedelempolitikai elzárkózással, burkolt
protekcionalizmussal kapcsolatos vádak jórészt megalapozottak. Ez persze nem menti a
nyugat-európai kereskedelempolitikát, mert az alacsony importintenzitás azt mutatja, hogy
ott is erõteljesen érvényesülnek a japán importtal szembeni korlátozó intézkedések.

A volt európai szocialista országok közötti kereskedelem intenzitásmutatói láthatók 6.
ábrán. A volt KGST-n belüli forgalomban a kereskedelem intenzitása rendkívül magas
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volt, több mint tízszeresen haladta meg azt, amit normál áramlásként definiáltunk. Ez a
szoros egymás felé való fordulás egyben erõs elzárkózást és kölcsönös diszkriminációt is
jelentett a többi partnerrel szemben. Jellemzõ például, hogy a kelet-európai országok
Észak-Amerikába és Japánba irányuló exportintenzitása még a 0,1-es mutatót sem érte
el, vagyis az ún. normál exportnak a tíz százalékát sem tudták (vagy akarták) azokon a
hatalmas piacokon elhelyezni, vagy az importjukat ilyen arányban onnan vásárolni.

A 6. ábráról az a meglepõ és a közhiedelemmel, sõt a szakmai véleményekkel is
ellentétes jelenség is jól leolvasható: a kereskedelem intenzitása mindkét irányban a nyolc-
vanas évtizedben nem csökkenõ, hanem emelkedõ tendenciát mutatott egészen 1990-ig,
és csak utána kezdett csökkenni.9 Ez a megfigyelésünk határozottan cáfolja tehát azokat
az állításokat, hogy a KGST-országok a rendszerváltozást megelõzõen a Nyugat felé való
�nyitás� politikáját folytatták: éppen ellenkezõleg, még jobban elzárkóztak. A kereske-
delmi intenzitás növekedése a volt szocialista országok egymás közti forgalmában nem
mond ellent annak, hogy például a nyugati országokkal folytatott forgalom részaránya
ebben az idõszakban emelkedett, amire a �nyitás� politikájának igazolására hivatkozni
szoktak. Ezzel szemben azt jelenti, hogy ha az egymás közti forgalom intenzitása nõtt,
akkor a többi övezettel való forgalom intenzitásának átlagosan csökkennie kell, mivel az
intenzitásmutatók súlyozott összege sor- és oszlopirányban is egyet ad.

A kereskedelem intenzitása árucsoportok szerint

Az eddigiekben az övezetek közötti teljes kereskedelmi forgalom intenzitásainak mérté-
két és változásait vizsgáltuk. A fejezet elején lévõ leírás azonban a forgalom árucsopor-
tonkénti áramlásaira vonatkoztatta a kereskedelempolitikai hatásoknak ezt a vizsgálati
módszerét. Ha azonban meggondoljuk, hogy 15 importáló és exportáló övezetünk és
kilenc árucsoportunk van, ha csak 10 év adatait vesszük szemügyre, akkor is több mint
20 ezer áramlási adattal kell számoljunk. Nyilvánvaló, hogy ekkora adattömeget sem

6. ábra
A Szovjetunió és Kelet-Európa közötti kereskedelem intenzitása

9 Erre a jelenségre a kilencvenes évek elején írott tanulmányomban már rámutattam, lásd: Nagy [1995].

→

→
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kezelni, sem elemezni nem tudunk, de nem is érdemes. Válogatnunk kell tehát, és ez
nagyrészt csak önkényes lehet, de arra számíthatunk, hogy az esetleg indokolatlan elha-
gyásainkat kutatásunk késõbbi szakaszában az övezetenkénti, illetve árucsoportonkénti
elemzések pótolhatják.

Kezdjük a legdinamikusabban változó árucsoporttal: a gépek kereskedelmének intenzi-
tásvizsgálatával! A három fejlett nagy övezet közötti gépkereskedelmet szemügyre véve,
azt látjuk, hogy Nyugat-Európa belsõ forgalmában a gépkereskedelem még magasabb
intenzitású, mint az összforgalom esetében, ami az integrációs hatások befelé fordító
erejét mutatja. Részben ennek a következménye, hogy például az Amerikába irányuló
gépexportjuk intenzitása valamivel alacsonyabb, mint az átlag, és ezért 1993-ban például
a gépek kivitele csak a kétötödét tette ki annak, amekkorának az ún. normál áramlások
szerint lenniük kellett volna. Meglepõ ezzel szemben, hogy a Japánba irányuló nyugat-
európai gépkivitel intenzitása számottevõen magasabb, mint az Észak-Amerikába irá-
nyulóé, és jóval magasabb, mint az egyéb termékeké.

Észak-Amerika gépexportjának intenzitása viszont a nyugat-európai piacon jóval maga-
sabb az ellenkezõ irányú forgalomnál és az oda irányuló amerikai összkivitelnél. Más szóval:
az amerikai gépexport sikeresebb a nyugat-európai piacon, mint a nyugat-európai az amerikai
géppiacon. Az Egyesült Államok és Kanada közötti gépforgalom intenzitása természetesen
magas, de erõsen süllyedõ tendenciát mutat (a hetvenes évek 2 feletti mutatója a kilencvenes
évek elején 1,5-re esett) és furcsa módon alacsonyabb, mint az összforgalomé.

A japán�amerikai gépkereskedelem intenzitása az utóbbi idõben az 1,4 körüli mutató-
nál kiegyenlítõdött, úgy hogy az mindkét irányban jelentõsen csökkent, az amerikai ex-
port esetében az 1980-as 2,19-es, a japán kivitel estében pedig az 1980. évi 1,85-ös
csúcspontról. Ebben bizonyos �normalizálódási� tendencia figyelhetõ meg, vagyis az,
hogy a túlzottan egymás felé forduló övezetek nyitottabbá válnak a világ többi régiói
felé, és relatíve is több gépet importálnak például az újonnan iparosodó régiókból. Az a
meglepõ jelenség, hogy a japán gépimport intenzitásmutatói viszonylag magasak, annak
is a következménye, hogy Japán viszonylag kevés gépet importál,10  és ahhoz képest
viszonylag nagy például az amerikai részesedés. Az említett mindkét irányú 1,4-es muta-
tó azonban semmiképpen sem tekinthetõ alacsonynak, és nem támasztja alá a közismert
amerikai panaszokat a japán behozatali korlátozásokról. Az a tény viszont, hogy az ame-
rikai exportintenzitás erõteljesebben csökkent a japán piacon, mint az ellenkezõ irányú
áramlásé, némi magyarázatul szolgál arra, hogy mire is panaszkodnak valójában az ame-
rikaiak: alighanem arra, hogy a japán piac nyitottabbá válásával erõsödött a verseny, és
csökkentek az Egyesült Államok korábban kivívott kiváltságos exportpozíciói.

A volt szocialista országok egymás közti gépforgalmának intenzitása még magasabb
volt, mint az összes forgalomé. Ez egyrészt annak a következménye volt, hogy viszony-
lag elavult és gyenge minõségû gépeiket � a �KGST-együttmûködés� keretében � csak
egymásnak tudták eladni, ebbõl viszont az következett, hogy technikai elmaradottságuk
minden téren gyorsan nõtt. Azt lehetne hinni, hogy 1989-et követõen ezek a rendkívül
magas intenzitásmutatók gyorsan lezuhannak, a várakozások és hiedelmek ellenére azon-
ban nem ez történt. Igaz, az európai FÁK-országoknak a kelet-európai piacokra irányuló
gépexport-intenzitása az 1985. évi 12,63-as csúcspontról 1993-ra 8,9-re csökkent, ezzel
szemben a kelet-európai országok FÁK-ba irányuló gépkivitelének intenzitása soha nem
látott magaslatokba � 1992-ben 23,72-re, 1993-ban 16,16-ra � emelkedett!11  Nem ta-

10 Az 1993. évi japán gépimport például 104 milliárd dollárt tett ki, ez mintegy egynegyede volt a nyugat-
európainak.

11 Ez annak a következménye volt, hogy a kelet-európai gépkivitel rendkívüli mértékben � az 1990.
évinek alig 30 százalékára � esett vissza 1992-ben, és a FÁK-országok gépbevitele is erõsen csökkent, ennek
ellenére a kelet-európai gépexport részesedése a FÁK-országok importjában nõtt.
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pasztalunk csökkenést a kelet-európai országok egymás közti gépforgalmának intenzitá-
sában sem, sõt a kilencvenes évek elsõ éveiben emelkedés történt, majd 1993-ban a
mutató beállt a 6,9-es szintre, ami megfelelt a nyolcvanas évekbeli értéknek, és ami jóval
magasabb a hetvenes évek szintjénél. Vagyis a gépek egymásnak történõ eladása még
mindig 6-7-szerese volt annak, amit az ún. normál áramlások alapján várnánk.

Jelentõsen megnõtt ezzel szemben a volt szocialista országok gépimportjának intenzi-
tása a fejlett övezetekbõl. A volt Szovjetunióba irányuló nyugat-európai gépkivitel inten-
zitása például az 1985-ös 0,50-rõl 1993-ra 1,43-ra emelkedett, a kelet-európai piacokon
ez az ugrás még nagyobb volt, ugyanebben az idõszakban az intenzitásmutató 0,40-rõl
1,88-ra nõtt. Emelkedést mutatnak az amerikai és a japán gépkivitel intenzitásmutatói is
a volt szocialista országok piacain, de azok 1993-ban is sokkal alacsonyabbak: 0,3�0,4
között vannak, kivéve a Kelet-Európába irányuló japán gépexport intenzitását, ami még
1993-ban is csak 0,11. Mindez azt sugallja, hogy a kelet-európai országok géppiacaira a
változások nyomán elsõsorban a nyugat-európai exportõröknek sikerült betörniük, és még
hátravan az amerikai és fõleg a japán gépexport várható behatolása vagy annak a kísérlete.

A fejlõdõ övezetek közül csak az ázsiai régiónak nõtt meg ugrásszerûen a gépkivitele,
ott viszont határozottan megfigyelhetõ a �normalizálódás� tendenciája, vagyis az inten-
zitásmutatók 1-hez való közeledése alulról is és felülrõl is. Kína gépexport-intenzitása
jelentõsen lecsökkent a volt szocialista piacokon, elsõsorban Kelet-Európában, ezzel szem-
ben lényegesen nõtt fõleg a japán piacon, de az észak-amerikai és az ún. egyéb fejlett
országok piacain is. A kelet-ázsiai országok gépexportjának intenzitása ezzel szemben
jelentõsen nõtt a volt európai szocialista országok behozatalában, és egyenletesebben
oszlott el a többi régió piacain, amit a mutatók 1-hez tartása jelez.

Az agrártermékek világkereskedelmét véve szemügyre, itt is lényeges átalakulást talá-
lunk, amit tömören úgy jellemezhetnénk, hogy ez is a nyitottabb kereskedelmi kapcsola-
tok � vagyis az intenzitásmutatók értelmezése szerint a �normalizálódás� � felé halad.
Mivel azonban ezeknek a termékeknek a nagy része esetében a súlyegységre vetített
érték viszonylag alacsony, következésképpen a szállítási költségek viszonylag nagyob-
bak, a tendencia egyrészt az, hogy az övezeteken belüli forgalom intenzitása magas,
másrészt az egymáshoz közel fekvõ övezetek közötti forgalom intenzitása nõ, és a távo-
labb fekvõk közötti csökken. Ez szintén a korábbi kereskedelmi korlátozások és prefe-
renciák csökkenését mutatja.

A fenti megállapítás a volt szocialista országokra, legalábbis 1993-ig, nem jellemzõ:
egyedül a volt Szovjetuniónak a kelet-európai országokba irányuló agrárexportja mutat
csökkenõ intenzitást, ezzel szemben a kelet-európai országok egymás közti agrárforgal-
mának intenzitása jelentõsen emelkedett, de az európai FÁK-országokba irányuló ex-
portjuké is nõtt. Ez a jelenség annak a következménye, hogy a kelet-európai agrárkivitel
nem tudott még kitörni a korábbi elzártságából, egyedül a nyugat-európai piacokon tudta
kismértékben növelni exportintenzitását, de a világ többi régiójával szemben a mutató a
korábbi alacsony szinten maradt. Csak példaként említhetõ, hogy a Japánba irányuló
agrárkivitel intenzitásmutatója 1993-ban 0,14 volt.

A nyugat-európai agrárexport intenzitása a korábbi szocialista országok piacain jelen-
tõsen nõtt és 1 fölé emelkedett. Továbbra is erõsen korlátozott maradt azonban az észak-
amerikai, a japán, a latin-amerikai és a kelet-ázsiai piacokon. Észak-Amerika agrárex-
portjának intenzitása számottevõen nõtt a volt szovjet piacon, csökkent viszont Kelet-
Európában. Erõsen emelkedett Egyesült Államok és Kanada egymás közti forgalmának
intenzitása, és magas, 2 feletti szinten maradt a Japánba irányuló exporté. Ezzel szemben
a hetvenes évekhez képest mintegy felére csökkent az amerikai agrárexport intenzitása a
nyugat-európai piacokon, ami jól magyarázza az ottani diszkriminációval kapcsolatos
amerikai panaszokat. Változatlanul igen magas szinten maradt a Latin-Amerikába irá-
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nyuló észak-amerikai agrárexport intenzitása, amit érdemes összehasonlítani a Nyugat-
Európába irányulóval, mivel a különbséget nem lehet a földrajzi távolság rovására írni:
míg az elõzõ mutatója 1993-ban 2,29 volt, az utóbbié 0,35!

A latin-amerikai országoknak a volt szocialista országokba irányuló agrárexport-inten-
zitása erõsen visszaesett, például a volt Szovjetunióba irányuló export mutatója az 1980.
évi 2,46-ról 1993-ra 0,34-re csökkent. Hasonlóan magas szinten � jóval 2 felett � van az
Észak-Amerikába irányuló exporté, akárcsak a vele szembeni forgalomé, viszont arány-
lag alacsony a Japánba irányuló kivitel mutatója. (Összehasonlításul: míg az észak-ame-
rikai agrárexport intenzitása a japán piacon 1993-ban 2,11, addig a latin-amerikai kivite-
lé 0,48.) Mint látható, itt sem annyira a földrajzi távolság, mint inkább a kereskedelem-
politikai hatások mûködnek.

A fûtõanyagok kereskedelmének intenzitása szélsõséges értékeket mutat, vagyis igen
erõsen érvényesülnek a földrajzi távolság, ezen belül a szállítási lehetõségek korlátai is,
de a kereskedelempolitikai vonzások és taszítások is. A legnagyobb exportõrövezet, a
nyugat-ázsiai országok kereskedelmi intenzitása igen magas az övezeten belüli forgalom-
ban, valamint az export intenzitása Japánba, az egyéb fejlett országokba és Délkelet-
Ázsiába. Viszonylag alacsony, bár a nyolcvanas évekhez képest emelkedést mutat az
Észak-Amerikába irányuló kivitelük intenzitása, és feltûnõen lecsökkent a hetvenes évekhez
képest a Nyugat-Európába irányuló kivitel intenzitásmutatója. Ez jól tükrözi az utóbbi
két nagy fejlett övezet félelmét az OPEC-monopólium okozta megrázkódtatások megis-
métlõdésének lehetõségétõl. Úgy tûnik, hogy ettõl az ázsiai országok kevésbé tartanak.
Nem lehet ugyanis csak a földrajzi távolságok eltérésének tulajdonítani például azt, hogy
az afrikai országok fûtõanyagexportjának intenzitása a nyugat-európai piacon 1,67 és
Észak-Amerikában 1,25, míg a nyugat-ázsiai országoké ugyanott 0,57 és 0,75.

A volt szocialista országok fûtõanyag-kereskedelme változatlanul igen nagy mérték-
ben egymás felé irányul: az európai FÁK-országok Kelet-Európába irányuló exportin-
tenzitási mutatója 1993-ban 8 körüli értéket mutat, ami megegyezik a nyolcvanas évek
elején mért adattal, de jóval magasabb az 1990. évinél. Hasonlóan magas az intenzitása
az ellenkezõ irányú forgalomnak. Változást csak abban lehet látni, hogy mindkét volt
szocialista övezet fûtõanyagexport-intenzitása fokozódott a nyugat-európai piacokon, bár
ez a kelet-európai országok esetében már a nyolcvanas évek elején végbement.

A nagyrészt könnyûipari cikkeket tartalmazó árucsoportba � mint említettük � minden
feldolgozóipari terméket besorol az ENSZ statisztikája, ami nem gép- és nem élelmiszer-
ipari, vagy vegyipari termék. E cikkek forgalmának esetében is megfigyelhetõ bizonyos
�normalizálódási� tendencia, például Észak-Amerika és Japán egymás közti kereskedel-
mében a hetvenes évek 2 feletti mutatói 1,3�1,5 közé süllyedtek, aminek megfelelõen
más övezetekkel való kereskedelmük intenzitása � például Amerikának a Kínából szár-
mazó importintenzitása � emelkedett.

Ez az a cikkcsoport, ahol a volt szocialista országok korábbi rendkívül magas intenzi-
tásmutatói jelentõsen csökkentek, például a Kelet-Európába irányuló szovjet exportinten-
zitás-mutatók a 15�22 közötti értékrõl 5-re estek vissza, majdnem ugyanekkora volt az
ellenkezõ irányú forgalom intenzitáscsökkenése is, és mintegy a felére csökkent a kelet-
európai országok egymás közötti forgalmának intenzitása is. Ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy a volt szocialista országok könnyûipari termékkereskedelme ne irányulna
igen intenzíven egymás felé, hiszen az 5 körüli mutatók így is igen magasak, és ennek
megfelelõen sok övezetbe az ún. normál áramlásoknak csak néhány százalékát képesek
ma is exportálni ezek az országok.
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