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Külkereskedelmi trendek a magyar–román
agrártermékek forgalmában

VÁSÁRY MIKLÓS1 – MAHESH KUMAR SINGH2 – BARANYAI ZSOLT3

Az Európai Unióhoz történõ csatlakozás valamennyi új tagország számára
számos jelentõs hatással jár. Az agrártermékek külkereskedelmi forgalma ese-
tében is több lehetõség és nehézség is megjelent az EU-tagság hatására. A fo-
lyamat elemzése során megállapítható, hogy az unióhoz 2004-ben csatlakozott
tagállamok irányában megvalósuló kereskedelmi tevékenység eredményeként,
korábbi kereskedelmi korlátozások megszûnése és egységes belsõ piaci kiterje-
dése révén az új tagállamok egymás közötti forgalma jelentõsen bõvült.

Jelen tanulmány bemutatja, hogy a keleti kibõvülés második hullámának
hatására hogyan változott a bilaterális kereskedelmi folyamatok keretében a
magyar–román mezõgazdasági áruforgalom, továbbá az egyes termékkategóri-
ák esetében milyen tendenciák figyelhetõk meg. Bemutatja továbbá, hogy az
áruforgalomra vonatkozóan mely termékek esetében figyelhetõ meg koncent-
ráltság, illetve mely termékek esetében mutatható ki komparatív elõny.
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Bevezetés
Az Európai Unió 2004. évi bõvítése eredményeként jelentõsen áta-

lakult a mezõgazdasági termékek külkereskedelmi forgalma. Az
egységes belsõ piac hatása mellett az újonnan csatlakozott tagállamok
korábban – alapvetõen egymástól is – védett és támogatott piacain alkal-
mazott intézkedések lebontásra kerültek. Ezzel együtt megszûntek a ko-
rábban alkalmazott, de a tagság következtében már megszüntetett
aránytalan nemzeti támogatások, melyek relatív versenyelõnyt biztosít-
hattak egyes piacok vonatkozásában. A csatlakozás így nagy hatással
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volt az új tagállamok egymás közötti áruforgalmára, mely alapjaiban
rendezõdött át. A folyamat során jelentõs ütemû érték- és volumennöve-
kedés volt megfigyelhetõ.

Noha az unióval kötött kereskedelmi egyezmények 2000 óta fokoza-
tosan erõsítették a régi tagországok (EU15) piacaira való belépés lehetõ-
ségét, a magyar agrárkivitel nem vagy csak mérsékelten tudott élni a
közös piac adta lehetõségekkel.4 A kivitel mennyisége és értéke is nõtt
ugyan, de fajlagosan, egy tonna árura vetítve, fokozatosan csökkenõ
ütemben. Ez egyes termékek és piacok vonatkozásában kereskedelmi
egyenlegromlást is eredményezett (Baksa 2011).

A 2000-es évek elején az EU-preferenciális kereskedelem hatására a
mezõgazdaság már lényegében egyenrangú része volt az EU belsõ piacá-
nak, és így a belsõ piaci versenynek is. A Magyarország és a teljes Euró-
pai Unió (EU27) relációjában megvalósuló agrárkivitel értéke ennek ha-
tására a 2000-es év 2,4 milliárd eurónyi összegéhez képest, a
csatlakozást követõen 2005-re – közel 50%-os emelkedés révén – 3,3
milliárd euróra növekedett, majd a további kedvezõ folyamatok eredmé-
nyeként 2011-ben elérte az 5,6 milliárd eurót. A behozatal az ezredfor-
duló 1,1 milliárd eurós értékérõl öt év alatt 2,4 milliárdra emelkedett,
majd 2011-re meghaladta a 3,8 milliárd eurót (KSH 2012).

Az EU15 piacain tapasztalható folyamatok mellett, az új tagállamok
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4 A magyar–EU kapcsolatok fejlõdése és erõsödése tekintetében, az 1989-es tör-
ténelmi események keretében az EU jelentõs agrárkereskedelmi preferenciákat
nyújtott az Általános Preferenciarendszer (General System of Preferences, GSP) ki-
terjesztése révén. Majd az 1990. júniusi dublini csúcson megkezdett, társulási szer-
zõdéssel kapcsolatos tárgyalások eredményeképpen, 1991. december 16-án, Brüsz-
szelben aláírásra került (Csehszlovákiával és Lengyelországgal együtt) az Európai
Megállapodás. A szerzõdés a késõbbi csatlakozást készítette elõ, melynek keretében
a kétoldalú konszolidált kereskedelmi egyezmények – közöttük az agrárkereskedel-
mi preferenciák – alkalmazása vált lehetõvé. Ennek második módosítása eredmé-
nyezte a csatlakozás elõtti, a liberalizációs folyamatot felgyorsító konstrukciót. An-
nak keretében teljesedett ki a kedvezmények mechanizmusa: (a) vámmentes kvóták
rendszere – „négynullás megoldás”, (b) vámmentesség mennyiségi korlátozás nél-
küli opciója – „kétnullás megoldás” és a (c) hagyományos vámkvóták eszköze. Az
intézkedések révén a preferenciák mértéke jelentõsen emelkedett, és a mennyiségi
korlátok mérséklõdtek. Lásd többek között Halmai et al. 2007.
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(EU9 – a Magyarországgal együtt 2004-ben csatlakozott közép- és kelet-
európai országok) vonatkozásában – a korábban irányukban meglévõ ke-
reskedelmi korlátozás megszüntetésének hatására – erõteljes változást
jelentett a 2004. május 1. utáni, kereskedelmi tekintetben teljesen libe-
ralizált belsõ piaci szabályozás és korlátozásmentesség.

A régi tagállamok piacaihoz képest arányaiban jóval nagyobb növe-
kedést mutatott az új tagállamok (EU12) egymás között bekövetkezõ for-
galombõvülése. A 2004-ig jelentõs vámtételekkel védett piacok esetében
a csatlakozást követõen csak fokozatosan emelkedtek a magyar kiviteli
értékek. Ebben a folyamatban meghatározó a Visegrádi országok (V3)5

szerepe. Az EU12-be irányuló magyar export 45%-a áramlott ide, míg az
EU12 import 80%-a származott Szlovákiából, Csehországból és
Lengyel országból. Ezzel szemben Románia és Bulgária új dimenziót
nyitott a külkereskedelmi folyamatokban, így a kivitel együttes értéke
134%-kal, a behozatal pedig 115%-kal emelkedett, melynek eredménye-
ként az egyenleg értéke háromszorosára nõtt (Baksa 2011).

A csatlakozás után, különösen a V3 esetében, magyar szemszögbõl
pozícióvesztés, drasztikus egyenlegromlás figyelhetõ meg. Értékben
ugyan még mindig kimutatható a magyar kereskedelmi többlet, mely fõ-
leg a gabonapiacon megjelenõ – az intervenciós feltételek átrendezõdése
miatt kialakuló – piackeresés eredménye. Szerkezetileg (a késztermékek
viszonylag alacsony forgalma miatt) és egyes esetekben, értékben is to-
vábbi negatív tendenciák mutathatók ki a gabonapiac alakulásában.

A fentiek alapján megfogalmazódik a kérdés, hogy a 2007. január
1-én csatlakozott Románia esetében miként alakultak a magyar piaci po-
zíciók? Melyek a megfigyelhetõ markáns sajátosságok, alapvetõen mi
jellemzi a két ország bilaterális agrárkereskedelmi kapcsolatát, és ezek
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5 A Visegrádi Együttmûködés (Visegrádi országok vagy V4-ek) Csehország, Len-
gyelország, Magyarország és Szlovákia regionális szervezete. Az együttmûködés
célja ezeknek a közép-európai országoknak a gazdasági, diplomáciai és politikai ér-
dekei közös képviselete, esetleges lépéseinek az összehangolása, az EU relációjában
különös tekintettel a közös agrárpolitika, a Strukturális Alapok, a közös kül- és biz-
tonságpolitika, illetve a schengeni rendszer területén. A magyar fél kihagyásával
alakul ki a V3-ak csoportja.



26

alapján milyen kereskedelmi sajátosságok figyelhetõk meg, illetve mely
esetekben mutatható ki komparatív elõny?

Anyag és módszer
A vizsgálatok alapját a 2000 és 2011 közötti kétoldalú kereskedelmi

folyamatok adatai képezik.6 Meglátásunk szerint ez az idõszak alatt ele-
gendõ információ gyûlt össze, hogy megalapozott megállapításokat és
következtetéseket fogalmazzunk meg. Egyes vizsgálatoknál a kombinált
nómenklatúra7 négy számjegyû és kétszámjegyû árucsoportjait is fel-
használtuk.

A vizsgálatok elõtt szükséges megállapítani, hogy az adatbázis jelle-
gébõl fakadóan több nehézség és korlátozó tényezõ is befolyásolja az
adattartalom egységességét és megbízhatóságát. Ennek keretében az
alábbiak említése szükséges:

• Az uniós csatlakozás hatására az import esetében a korábban az
EU-n kívüli országokból érkezõ termékek az EU-ba lépés, illetve egy EU
országbeli importõr székhelye alapján már EU-n belüli származású ter-
mékként jelentek meg.

• Az export esetében a csatlakozást követõen csak az EU-n kívüli
áruforgalomnál szükséges belépési és kilépési gyûjtõ vámáru-nyilatko-
zat kitöltése, így a tényleges EU-n belüli forgalom vámáru-nyilatkozatok
alapján megvalósuló ellenõrzése nem lehetséges.8

6  Az adatbázist a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az Agrárgazdasági
Kutatóintézet összegezte.

7 A Kombinált Nómenklatúrát (CN), mint saját osztályozást az Európai Unió
gazdasági és kereskedelempolitikai célokból 1988-ban vezette be. A rendszer a
Vám együttmûködési Tanács 1983-ban elfogadott Harmonizált Rendszer (HS) Nó-
menklatúra elvére épül. A Kombinált Nómenklatúra a HS tételeit nyolc számjegyen
az unión belüli vám- és kereskedelempolitikai, valamint külkereskedelem-statiszti-
kai igényeknek megfelelõen tovább részletezi. Öt, hierarchikusan szervezett szin-
ten mintegy tízezer nyolcjegyû alszámot tartalmaz (KSH 2005).

8 Megjegyzést igényel, hogy a jövedéki termék-kereskedelemben termékkísérõ
okmánynak hívják a termékmozgás követésére szolgáló dokumentumot. Ezt koráb-
ban csak belföldi áruforgalomban használták, de a csatlakozás óta a tagállamközi
jövedéki termékmozgásnál is ez kíséri az árut, mert ennek alapján lehet visszaigé-
nyelni a megfizetett áfát és jövedéki adót (EUvonal, 2012).
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• Jelentõs torzító hatása van az unión belül megjelenõ áfa-csalások
sorozatának, hiszen a közösségen belüli fiktív árumozgások hatása az
adminisztráció, és így a statisztika esetében is bizonytalanul jelenik
meg.

•  Az elõbbiekhez hozzáadódhat a fekete vagy illegális kereskede-
lem, mely egyes speciális árucsoportokra kiemelkedõ hatást gyakorol.9

De ugyanitt kell megemlíteni a megkerülõ kereskedelmet, mely ugyan
uniós szinten legálisan zajlik, de a statisztikai adatszolgáltatás10 során
már nem jelenik meg az egyes tagállamoknál.

Ezek esetében többféle lehatárolás keretében kerülnek az összefüg-
gések meghatározásra.

Az export-import egyenleg szemléletesen ábrázolja az ország ex-
portjának és importjának a különbségét:

BE/I = xij – mij                                       (1)

A BE/I az egyenleg összegét, a xij, az adott ország export értékeinek
összegét, az mij pedig az import értékeinek összegét adja meg.

Meghatározzuk az egyes relációkban megjelenõ áruforgalom fajla-
gos arányát:

                                                                                                   (2)

Az SVE/I  a fajlagos értéket, a VE/I, az áruforgalomban megjelenõ ex-
port vagy import összegének értékét, a QE/I pedig az áruforgalomban
megjelenõ export vagy import mennyiségének az értékét adja meg.

Vizsgálataink során alkalmaztuk az export-import arányt számsze-
rûsítõ mutatót is. Az arány a legegyszerûbb exportspecifikációs mutató,
mely az országok exportját az importjához viszonyítja.

9 A vizsgált két ország viszonylatában a feketekereskedelem keretében a gabona-
félék, a zöldségek, a gyümölcsök és a dohánytermékek képviselnek jelentõs arányt.

10 A tagállami adatgyûjtés során is eltérésként jelenik meg, hogy az egyes orszá-
gokban más és más áruforgalmi érték felett kell adatot szolgáltatni. Ez Magyaror-
szág esetében 100 millió forint éves forgalom.

SVE/I =
VE/I

QE/I

Külkereskedelmi trendek a magyar–román agrártermékek...
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                                                                                                               (3)

Itt az RE/I az index értékét, az xij az export tételek, jelen esetben egy
adott ország export értékeinek összegét, az mij pedig az import értékei-
nek összegét adja meg.

A kétoldalú kereskedelmi aktivitás elemzésének általánosan bevett
módszere a külkereskedelmi specifikáció indexének (SI)11 használata.
Az indikátor a külkereskedelmi egyenleget a teljes külkereskedelem ér-
tékéhez viszonyítja. A mutató eredménye –1 és +1 közé esik. A +1 ér-
ték erõs versenyképességet jelez mind a hazai, mind a külföldi piaco-
kon. Ebbõl vezethetõ le a hasonló elv szerint mûködõ Iapadre-féle
kereskedelem specializációs index (TSij), mely komparatív elõny (RCA)
indexnek is tekinthetõ (Iapadre 2001). A mutató lényege, hogy a termék-
szintû normalizált külkereskedelmi mérlegnek a teljes külkereskedelem
értékétõl való eltérését számszerûsíti.

                                                                                                               (4)

A komparatív elõnyök számszerûsítése tekintetében számos mutató
és értékelés áll rendelkezésre, az egyik Balassa Béla, a komparatív elõ-
nyök mérésének úttörõje nevéhez fûzõdik. Évtizedek során a mutató
számos változata alakult ki, de jelen elemzésben az eredeti képlet alap-
ján vizsgáljuk a romániai termékforgalommal kapcsolatban megjelenõ
versenyképességi hatásokat.

Balassa Béla a relatív komparatív elõnyök mérésére az alábbi muta-
tót javasolta:

                                                                                                                        (5)

RE/I =
xij

mij

11 A mutató az alábbi módon írható fel: SI = Z =

xij

mij
– 1

xij

mij
+ 1

 =
xij – mij

xij + mij

xij – mij

xij + mij
TSij = –

�ixij – �imij

�ixij + �imij

B =
xij / �ixij

�jxij / �i�jxij

xij / �jxij

�ixij / �i�jxij
   =
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Ahol x az export, i a termék (termékcsoport), j a vizsgált ország, en-
nek megfelelõen xij az adott ország termékszintû �ixij az összes exportját,
�jxij pedig a világ, esetleg valamely ország-csoport termékszintû, illetõ-
leg �i�jxij a teljes exportját jelöli (Balassa 1965).12

A B-index abból indul ki, hogy az exportszerkezet egyaránt érzé-
keny a relatív költségekre és a nem árjellegû tényezõkben meglevõ kü-
lönbségekre. Ezért a komparatív elõnyök várhatóan meghatározzák az
export szerkezetét (Fertõ 2003).

Az indexet több tekintetben is kritika érte (lásd Fertõ 2003, Fertõ et
al. 2005 vagy Jámbor et al. 2012). A kritikai megközelítés arra vezethetõ
vissza, hogy az index széles, nemzetközi környezetben került alkalma-
zásra, és ebbõl fakadóan nagyon heterogén adottságokkal és piaci szabá-
lyozókkal operáló országok összevetését látja el. Megítélésünk szerint az
EU27-országok esetében, a földrajzi közelség, a hasonló makrogazdasági
adottságok és a közel azonos, illetve több országnál egy idõben jelentke-
zõ kereskedelempolitikai megállapodások hatására a mutató kiszámít-
hatósága és alkalmazhatósága egyértelmûen stabilnak tekinthetõ.

A Balassa-index számlálója és nevezõje is 0 és 1 közé esik.13 Az in-
dex értéke ennek megfelelõen a [0;�) intervallumban helyezkedhet el.14

Amennyiben a B>1, az adott ország a vizsgált termék esetében kompa-
ratív elõnnyel rendelkezik, ha az index értéke 0 és 1 között van, kompa-
ratív hátrányról beszélhetünk. A mutató szerkezeténél fogva aszimmet-
rikus, ferde eloszlását illetõen a pozitív tartományban ferde. Dalrum és
szerzõtársai (1988) a megnyilvánuló szimmetrikus elõnyök (RSCA – re-
vealed symmetric comparative advantage) index bevezetésével igyekez-
tek ezt a problémát orvosolni.

                                                                                                                (6)

12 Balassa tanulmányában az i index 74 ipari termék kombinált exportját, a j index
pedig 11 fejlett ipari ország együttesét jelezte. A B-index a kereskedelem politikai tor-
zításai mérséklése végett korlátozódott eredetileg csak az ipari termékek vizsgálatára.

13 Amennyiben xij / �jxij = 1, akkor monopóliumról van szó, azaz a terméket
csak a vizsgált ország szállítja a célpiacra.

14 A tényleges felsõhatár �i�jxij / �ixij abban az esetben tart a végtelenhez, ha �ixij

tart a nullához, azaz az ország gazdasági súlya az export tekintetében nem jelentõs
(Poór 2010).

RSCA =
(B + 1)
(B – 1)
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Eredmények
A 2007. évi EU-bõvítés hatására hazánk szempontjából a Romániá-

val folytatott agrárkereskedelmi forgalom jelentõs fejlõdést mutatott. A
jelentõs értékesítési potenciállal rendelkezõ ország piacán a vámkorlá-
tok és egyéb védelmi mechanizmusok eredményeként az EU-tagságig
csökkentett kereskedelmi aktivitás volt kimutatható. 2000-ben még kö-
zel 150 ezer euró értékû és majdnem 500 ezer tonna mennyiségû termék
került kivitelre. Egészen 2007-ig a mennyiség lényegében nem változott,
az érték is csupán 305 ezer euróra nõtt.

Az EU-tagság hatására a kivitt termékek mennyisége 3,7, az értéke
pedig 2,7-szeresére nõtt. Így 2008-ra már elérte a 2 millió tonnát és a 823
ezer eurót (1 ábra). (KSH, VM 2010)

Forrás: AKI 2012 alapján saját szerkesztés

1. ábra. A magyar–román külkereskedelem alakulása és fajlagos
változása (folyó áron millió euró, 2000–2011)

A 2008. évi világgazdasági válság hatására bekövetkezõ 2009. évi
visszaesés és a 2010. évi korrekció után 2011-ben ismét csökkenés volt
megfigyelhetõ az export vonatkozásában. Ennek köszönhetõen 187 mil-
lió euróra nõtt az import értéke, míg 745 millió euróra az exporté, mely
557 millió eurónyi pozitív kereskedelmi egyenleget eredményezett. A
magyar behozatal során 2000-ben csak 32 ezer euró értékû és 128 ezer
tonna mennyiségû áru érkezett. A vizsgált idõszakban az importált ter-
mékek értéke fokozatosan nõtt, így 2010-ben elérte a 147 ezer eurót.

Vásáry Miklós – Mahesh Kumar Singh – Baranyai Zsolt
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A mennyiség terén 2003 és 2004 volt kiemelkedõ év, amikor – idõ-
szakos jelleggel – a teljes Romániából származó mennyiség 75%, illetve
66%-a félkész terméknek számító szójabab pogácsa volt. A mennyiségi
összehasonlítás markánsan romló tendenciát mutat. Az EU-tagságot kö-
vetõ emelkedés 2011-re torpant meg, közel fél millió tonna áruval keve-
sebbet vittek magyar kereskedõk Romániába, mint 2010-ben. A visszaá-
ramló termékforgalom ezzel együtt 25%-kal, 323 ezer tonnára nõtt.

Az áruforgalom elemzése során az a következtetés vonható le, hogy
Magyarország 2007 után a korábban is pozitív kereskedelmi kapcsolatait
jelentõs mértékben tovább tudta bõvíteni, és képes volt érdemben növelni
a kivitel értékét és mennyiségét is. A román fél eltérõ volumenben, de szin-
tén képes volt az áruforgalom értékét és mennyiségét is emelni. Így szem-
mel láthatóan az uniós tagság mindkét fél számára biztosított elõnyöket.

A megvalósuló trend mellett figyelemre méltó, hogy a magyar és a
román termékek fajlagos értéke is emelkedõ tendenciát mutat (2. ábra).
Az áruforgalomban megjelenõ, egy tonnára jutó euróban kifejezett érték
vizsgálata során megállapítható, hogy a korábbi trend megfordulása kö-
vetkeztében a romániai fajlagos értékek az import esetében a csatlakozás
után magasabb értéket mutatnak a magyar exportnál. Azaz Magyaror-
szág a csatlakozás után alacsonyabb értékû, döntõen tömegterméket
szállított ki a román piacra, míg a román partnerek magasabb feldolgo-
zottságú és így nagyobb fajlagos árkategóriába esõ (valamint nagyobb
hozzáadott értékû) termékkel kereskedtek.15 Pozitív eredmény, hogy a
növekvõ tendencia mindkét fél oldalán megfigyelhetõ.

Magyarázatul szolgálhat a fajlagos értékek esetében megfigyelhetõ
trend okaira az áruforgalomban résztvevõ termékek feldolgozottság szerinti
megoszlásának vizsgálata. A 3/a ábrán mennyiségi alapon látható, hogy a
magyar kiszállított termékek jelentõs része (>50%) nyerstermék, a 4/a áb-
rán szemléltetett import esetében már jóval szerényebb az arányuk. 2011-
re ugyan csökkent a mértéke, de 2007-ben meghaladta a 70%-ot, ezt a tényt
pedig alapvetõen a gabonafélék jelentõs kiáramlásának lehet betudni.

15 Egyes esetekben a kereskedelmi folyamatok során megjelenõ egyéb makrogaz-
dasági okok, pl. infláció, nemzeti valuták egymás vonatkozásában megjelenõ árfo-
lyamváltozásának a hatása is számottevõ lehet. Ennek pontos számszerûsítésére je-
len kutatás nem tért ki.
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Forrás: AKI 2012 alapján saját szerkesztés

2. ábra. A magyar–román külkereskedelem fajlagos változása
(euró/tonna, 2000–2011)

Forrás: AKI 2012 alapján saját szerkesztés

3. ábra. A magyar–román mezõgazdasági áruforgalom
alakulása (2000–2011)
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Amennyiben érték alapján vizsgáljuk az áruforgalmi szerkezetet, lát-
ható, hogy a kivitel esetében a nyers (~35–40%) és a feldolgozott termé-
kek (~35–40%) aránya közel azonos, de alapvetõen a nyers termékek sze-
repe dominánsabb, a félkész termékek aránya pedig közel 30%-os (4/b
ábra). Ez a trend a vizsgált idõszakban jelentõs mértékben nem változott,
érdemi átrendezõdés vagy alapvetõ változás nem volt megfigyelhetõ.

Bár az elmúlt tizenegy évben a Romániából beszállított, feldolgozott
termékek rovására nõtt a késztermékek mennyiségi jelentõsége, de még
így sem éri el a 40%-ot (4/a ábra). Ezzel párhuzamosan a késztermékek
növekvõ aránya is fokozatosan növekedett, erõteljesebben a csatlakozás
hatására, míg a magyar kivitel szerkezetében általánosságban a csökke-
nõ vagy stagnáló arányok figyelhetõk meg.

Külkereskedelmi trendek a magyar–román agrártermékek...

Forrás: AKI 2012 alapján saját szerkesztés

4. ábra. A román–magyar mezõgazdasági áruforgalom
mennyiségének alakulása (2000–2011)
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A vizsgált 11 év alatt a román árubehozatal nagymértékben nõtt. A
késztermékek érték aránya a mai napra elérte és egyes években (2008,
2010) meg is haladta a 45%-ot, ezzel jelentõsen csökkentve a félkész ter-
mékek arányát (4. ábra). A 4. ábra jól tükrözi a csatlakozás közvetlen ha-
tását, mely szerint a román késztermékek aránya – az egységes piac adta
lehetõségek kiaknázásának köszönhetõen – nõtt a Magyarországra ex-
portált termékek körében.

A fenti folyamatokat támasztja alá az áruforgalomban résztvevõ öt
legjelentõsebb termék esetében megfigyelhetõ változás. A bemutatás so-
rán csak az EU-tagságok vonatkozásában meghatározóbb évek (2004,
2007) értékei kerültek összevetésre a legfrissebb adatokkal.

Az 1. táblázatban látható a legfontosabb importált termékek megne-
vezése és ezer euróban kifejezett értéke.

Egyértelmûen megjelenik, hogy a kereskedelmi korlátozások meg-
szûnése a legjelentõsebb termékkörök összetételében is több változást
eredményezett, noha az egyes termékkörök stabilan a csoport részét ké-
pezik. A 2. táblázat tartalmazza a vizsgált években a magyar export
szempontjából legfontosabb termékek körét.

A termékek áruforgalomban betöltött szerepének és feldolgozottsági
fokának vonatkozásában megjelenõ sajátosságok mellett meghatározó a
magyar export egészének jelentõsége és versenyképességének alakulása.

A kereskedelmi folyamatok alakulása terén figyelemre méltó ered-
ményt mutat az export-import arány alakulása (lásd 5. ábra). Ez az arány
a legegyszerûbb exportspecifikációs mutató, mely a vizsgált ország(cso-
port)ok exportját az importhoz viszonyítja. Az összehasonlítás érdeké-
ben a magyar kivitel tekintetében legjelentõsebb ország-csoportok, az
EU15, az EU12, V3 és Románia értékeit vetettük össze.16

A teljes idõtáv elemzésekor megfigyelhetõ, hogy az arány a vizsgált
ország-csoportoknál fokozatosan csökkent, azaz a magyar exportelõny
évrõl-évre mérséklõdött (5. ábra). Legnagyobb mértékben az EU12 eseté-
ben, de a trend számottevõ valamennyi vizsgált csoportnál. A kereske-

16 Az ország-csoportok kiválasztása esetében a hasonló adottság és az EU-tagság
dátumából fakadó azonosságok függvényében célszerû a tagolást megtenni.
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delmi megállapodások, valamint az EU-tagság hatására az egységes bel-
sõ piac jelentette intézkedések jelentõsen csökkentették a hazai elõnyö-
ket, illetve magyar részrõl a csatlakozás adta lehetõségek teljes kihasz-
nálása nem valósult meg. Ugyanakkor 2006 után némi szóródás és
átalakulás figyelhetõ meg. Annak ellenére, hogy az EU27 átlagában ér-
demi változás nem történt, az EU12 esetében a hazai piaci folyamatok
kedvezõen alakultak, növelve az arány értékét. Eközben az EU15 vonat-
kozásában számunkra alakultak kedvezõtlenebbül a folyamatok, így az
arányszám értéke csökkenést mutat. A csoportok trendjétõl markánsan
elkülönül Románia értékeinek alakulása. A kiszállítás fajlagosan magas
aránya meglepõ értékeket eredményez. A Romániába irányuló export je-
lentõs mértékû megugrása keretében 2007-re, a korábbi év 3,5-szörösére
emelkedett a kivitt termékek köre, míg az import csak 35%-kal bõvült.
Az arány egyértelmûen arra utal, hogy a hazai árukivitel tekintetében
Magyarország már eredményesebben tudta elõnyét érvényesíteni, a
csatlakozás jelentette lehetõségek nagyfokú kihasználása során.

Az index képletébe való behelyettesítés után látható, hogy az egyes
termékcsoportok esetében mely kategóriáknál beszélhetünk elõnyös és
elõnytelen kereskedelmi pozícióról. A kedvezõtlen kategóriában nullá-
nál kisebb értékkel rendelkezõ eredmények jelennek meg, míg kedvezõ
az, ha az index értéke minél nagyobb pozitív szám.

Forrás: AKI 2012 alapján saját szerkesztés

5. ábra. A magyar export-import arány egyes ország-csoportok
és Románia esetében (2000–2011)
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3. táblázat.  A TS index értékei a magyar-román mezõgazdasági
áruforgalom esetében (2000–2011)

Forrás: AKI 2012 alapján saját számítás
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Az értékek egyes kategóriák esetében történõ megoszlása során
megfigyelhetõ, hogy míg Románia EU-tagsága elõtt kiegyenlítettek vol-
tak a csoportok, addig Magyarország szempontjából 2007 után nõtt a po-
zitív értékkel rendelkezõ termékek köre.

A relatív versenyképességi eredményeket az RSCA értékén keresz-
tül mutatjuk be. Az eredményeket az 5. és a 6. ábra szemlélteti.

Külkereskedelmi trendek a magyar–román agrártermékek...

Megjegyzés: Az egyes számok kategóriáját a 3-as táblázat tartalmazza.

Forrás: AKI 2012 alapján, saját szerkesztés

6. ábra. Az RSCA index értékei a magyar–román áruforgalom
vonatkozatásában (2000–2011)

Megjegyzés: Az egyes számok kategóriáját a 3-as táblázat tartalmazza.

Forrás: AKI 2012 alapján, saját szerkesztés

7. ábra. Az RSCA index értékei a román–magyar áruforgalom
vonatkozatásában (2000–2011)
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A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a magyar export eseté-
ben 13 kategóriában romlottak az index értékei, és így a versenyképes-
ség is.17

A magyar–román relációban markánsan jelenik meg az, hogy a leg-
nagyobb mértékben a 24-es (dohány és feldolgozott dohánypótló), a 9-es
(kávé, tea, matétea és fûszerek) és az 1-es (élõ állatok) kategóriában rom-
lott a versenyképesség. Ezek közül a 9-es kategória esetében, a termékek
döntõ többségénél a nemzeti elõállítás hiánya miatt a kereskedelem-te-
relés hatásairól lehet szó. Ezzel együtt a 6-os (élõ fa és egyéb növény),
8-as (élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió, citrusfélék és a dinnye-
félék héja), 4-es (tejtermékek, madártojás, természetes méz, másutt nem
említett élelmezési célra alkalmas állati eredetû élelmiszer) termékcso-
portok esetében lehetett javulást kimutatni. Ezen felül figyelemreméltó
az is, hogy a legnagyobb idõszakon belüli ingást a 24-es (dohány és fel-
dolgozott dohánypótló) és a 15-ös (állati és növényi zsír és olaj, ezek
bontási terméke, elkészített ételzsír és növényi eredetû viasz) kategóriá-
ban lehetett megfigyelni.

Az áruforgalom másik vetületében, Románia szemszögébõl is elvé-
gezhetõ a számítás. Ennek alapján megállapítható, hogy a román export
esetében jóval kevesebb (szám szerint öt: 1, 4, 6, 14 és 23-as) volt azon
kategóriák száma, amelyek esetében relatív versenyképességi csökke-
nést lehet kimutatni. A leginkább érintett ezek közül a 23-as (az élelmi-
szeripar melléktermékei és hulladékai, elkészített állati takarmány), a
1-es (élõ állatok) és a 4-es (tejtermékek, madártojás, természetes méz,
másutt nem említett élelmezési célra alkalmas állati eredetû élelmiszer)
kategória. A legjobban teljesítõ kategóriák pedig a 12-es (olajos magvak
és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari és
gyógynövények, szalma és takarmány), a 10-es (gabonafélék) és a 17-es
(cukor és cukoráruk) termékcsoportok. A versenyképességi érték vonat-

17  Az ábra értelmezéséhez hozzáfûzzük, hogy az egyes kategóriák esetében ha-
gyományosan a vékony vonal a periódus alatti minimum és maximum értékét, a
vastag oszlop pedig a periódus nyitó és záró értékeit jelöli. Amennyiben az oszlop
fehér színû a nyitó értékhez képest, javult a záró idõpont értéke. Amennyiben az
oszlop fekete színû a nyitó értékhez képest, romlott a záró idõpont értéke.
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kozásában megfigyelhetõ legnagyobb kilengést a 24-es (dohány és fel-
dolgozott dohánypótló), a 15-ös (állati és növényi zsír és olaj, ezek bon-
tási terméke, elkészített ételzsír és növényi eredetû viasz), valamint a
12-es (olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és
gyümölcsök, ipari és gyógynövények, szalma és takarmány) kategóriá-
ban lehet megfigyelni.

Következtetések, javaslatok
A magyar–román külkereskedelmi árumozgás elemzése során

szembeötlõ, hogy a magyar fél kereskedelmi aktívuma tovább nõtt az
EU-tagságot követõ idõszakban. Tény, hogy Magyarország, a 2004 után a
Visegrádi országok vonatkozásában tapasztalt külkereskedelmi pozíció-
vesztés után összességében eredményesen tudta kihasználni piaci lehe-
tõségeit, érvényesíteni kereskedelmi érdekeit, és növelni tudta a Romá-
niába irányuló export mennyiségét és értékét egyaránt. Ugyanakkor az
áruszerkezet vizsgálata során egyértelmû, hogy a Romániából érkezõ
áruk szerkezetével ellentétben, a magyar kivitel esetében domináns az
alapanyagok szerepe. Az alapvetõ mezõgazdasági termékek és a félkész
termékek aránya alacsony, de a kétoldalú reláció vonatkozásában nö-
vekvõ tendenciát mutat.

Megállapítható, hogy az egységnyi mennyiségre vetített kiviteli ér-
ték Magyarország számára a csatlakozást követõen kedvezõtlenül ala-
kult. A külkereskedelmi index értékeinek alakulása rámutat arra, hogy a
csatlakozás hatására számos termék piaci pozíciója javult, és a kereske-
delem során komparatív elõnyök realizálására nyílt lehetõség. Ahogy
Magyarország 2004-ben, úgy Románia 2007-ben nem tudta kihasználni,
legalábbis Magyarország vonatkozásában az egységes piac jelentette ke-
reskedelmi elõnyöket. Ezzel ellentétben a magyar termékek jelentõs
mértékben meg tudtak jelenni az EU-csatlakozást követõen a román pia-
con. A vizsgálatok feltárták a versenyképes termékek körét. Egyúttal
egyértelmûvé vált az is, hogy a romániai termékek több esetben és jelen-
tõsebb módon voltak képesek relatív versenyképességüket fokozni, bár
ezen termékek legtöbbje nem tartozik egyik ország esetében sem a leg-
fontosabb és legnagyobb mértékben elõállított termékek közé. A nem-
zetközi és regionális szinten megvalósuló kereskedelmi forgalom növe-
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lése során e termékeknek további jelentõs piaci szerepvállalása prog-
nosztizálható, függetlenül az új piacok meghódításának módozatától
(vagy kereskedelem teremtés, vagy kereskedelem terelés révén). A kom-
paratív elõnnyel rendelkezõ termékek körének szélesítése és a környezõ
országok esetében is megvalósuló aktív külkereskedelmi szerepvállalá-
sa a magyar és a román agrárium tartós és stabil növekedésének az alap-
ját jelenthetné.
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