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 Románia szomszédos országokkal folytatott külgazdasági kapcsolatai 

Összefoglalás: A jelen elemzésben Romániának – elsősorban – a szomszédjaival 
folytatott külgazdasági kapcsolatai legfontosabb adatait ismertetem. Megvizsgá-
lom az egyes relációkra vonatkozó jellemzőket és azok hátterét, illetve az adott 
viszonyban rejlő lehetőségeket, kiemelten kitérve a román–magyar külgazdasági 
kapcsolatokra. A konklúzióban felhívom a figyelmet arra, milyen fontos, hogy tisz-
tán lássuk szomszédunk külgazdasági helyzetét, mivel meggyőződésem, hogy a 
21. század globalizált, gazdasági hálózatokra és érdekekre alapozott világában az 
elmúlt évszázadokban megszokott klasszikus, „status quót őrző” diplomáciát fel 
kell váltania a gazdasági kapcsolatokra fókuszáló tényleges gazdaságdiplomá-
ciának. E váltás terén Magyarország már jó úton jár, ám úgy vélem, a közvetlen 
környezetünkben is még sok lehetőség kínálkozik ennek tudatos fejlesztésére.

Abstract: In this paper, I examine Romania’s foreign trade, especially with its neighbors. 
I look at the features of each relationship and their background, further developing 
on the potential of the given relationship and pay strong attention to Romanian–
Hungarian foreign economic relations. At the end of the analysis, I underscore 
the importance of seeing our neighbor’s foreign economic situation clearly. I am 
convinced that in the 21st century in which the globalized world economy based on 
economic and interests networks is shaping the foreign interest of countries even 
more, the classical „keep the status-quo” type diplomacy of the past centuries must 
be replaced by the de facto economic diplomacy focusing mainly on economic 
relations. In this regard Hungary is already on the right way, but in our region, I see 
many opportunities for other countries to consciously develop these possibilities.

AZ ELMÚLT ÉVTIZED GAZDASÁGI JELLEMZŐI

Napjainkra már világossá vált, és egyértelműen kijelenthető, hogy Románia 
számára a 2007-es európai uniós csatlakozással egy más minőségű gaz-
dasági (és társadalmi) időszámítás kezdődött. Az azóta eltelt bő évtized 

– amelynek kezdetét mindjárt egy súlyos pénzügyi válság sújtotta – bebizonyította, 
hogy az ország számára nemigen volt alternatívája az EU-tagságnak.

Ha csak a legfontosabb általános mutatókat nézzük, látható, hogy Romá-
nia gazdasági teljesítőképessége jelentősen megváltozott; mondhatni, szinte 
megugrott. Bár a csatlakozást – balszerencsés külső körülményként – időben 
azonnal követő pénzügyi válság hatása rendkívül súlyos volt az ország szá-
mára is, és utána jó ideig nem tudott visszakapaszkodni a 2008 előtti szintre, 
az utóbbi évekre számottevően változott a helyzet. Románia GDP-je tíz év 
alatt 28,56 százalékkal növekedett (összesen mintegy 42 milliárd euróval), de 
csak 2014-től haladja meg a válság előtti szintet (így ezt a növekedést gyakorla-
tilag négy év alatt produkálta). Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP 
szintén jelentősen nőtt – főleg, ha a 2008 utáni visszaesést is beleszámítjuk –, az 
uniós csatlakozás óta eltelt évtized alatt több mint 59 százalékkal emelkedett. Itt 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int024b.html
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kell megemlíteni az éves GDP-növekedésnek az utóbbi időkre jellemző, jelentősen 
kiugró számait is, például a 2017-es 7 százalékot (amely közösségi szinten is egye-
dülálló) – bár ez idén már „csak” 5,1 százalék körül várható, és az IMF előrejelzése 
szerint a továbbiakban mérséklődik majd, és éves bő 3 százalékos szinten stabili-
zálódhat. A GDP-növekedés mértékét az 1. ábra mutatja be.

1. ábra
Románia éves GDP-növekedési üteme (százalék)

Az inflációs adatokban szintén igen jelentős – bár esetenként eltérő mérté-
kű – javulást láthatunk. Ugyanakkor az elmúlt évek aránylag stabilan alacsony 
(1 százalék körüli) inflációja (sőt 2014 és 2015 deflációja) idén (és jövőre) jelentősen 
megugorhat (az IMF 4,7 százalékos inflációt prognosztizál). Mindezt a 2. ábra rész-
letesen is bemutatja.

2. ábra
A fogyasztói árindex alapján számított infláció alakulása Romániában (százalék)

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/ROU?year=2017
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/ROU?year=2018
https://tradingeconomics.com/romania/gdp-growth-annual
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=RO
http://www.imf.org/en/Countries/ROU
http://www.imf.org/en/Countries/ROU
http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/ROU
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Igen figyelemreméltó a változás az átlagkeresetek terén is. Ugyanakkor természe-
tesen nem minden makrogazdasági adat makulátlan, és ad okot az optimizmusra. Az 
államadósság tekintetében, illetve a folyó fizetési mérlegben aggasztó adatsorokat le-
het látni, és a román külkereskedelmi mérleg sem volt még a csatlakozás óta pozitív.

Általában véve elmondható, hogy a „gazdasági közérzet” terén is javulás tapasz-
talható. Ha a Romániában élő aktív vállalkozó ismerőseimmel beszélgetek az ottani 
gazdasági-társadalmi helyzet alakulásáról, leginkább azt hallom tőlük, hogy bár 
tagadhatatlanul vannak jelei a pozitív, előremutató változásoknak, azonban ahhoz, 
hogy a nyugatihoz érdemileg közeledni tudjon, még sok mindennek kell változnia a 
következő generáció(k) alatt. Elsősorban a bürokrácia, a korrupció és az infrastruk-
turális lemaradás az, amiről Romániába látogató (gazdaságilag érdeklődő) külföldi 
rendszeresen hallhat, és saját maga is megtapasztalhat.

A ROMÁN KÜLGAZDASÁG JELENE

A legfrissebb (2017-re vonatkozó) adatok a román külkereskedelmi mérleg 
fő számaiban jelentős növekedést mutatnak. Az összes áruexport értéke 
62.641,9 millió euró volt (9,1 százalékos bővülés a megelőző évhez képest), az 

importé pedig 75.598,4 millió euró (12,2 százalékos növekedés). Meg kell azonban 
jegyezni, hogy e számokban – a nagyságrendjük és a belőlük kiolvasható jelentős 
növekedés ellenére – nem mutatkozik a külkereskedelmi mérleg egyensúlya irányá-
ba mutató trend.

Ha a számok mögé nézünk, és megvizsgáljuk Romániának a külkereskedelmi 
partnerországaival és azokon belül is a vele szomszédos államokkal való relációit, 
számos fontos megállapítást tehetünk. Szinte természetesnek vehető, hogy a román 
külkereskedelem bő háromnegyed része – az exportnak és az importnak egyaránt 
75,8 százaléka – az Európai Unió országaival zajlik. A román kivitel célországai 
közül a rangsor elején 2017-ben (akárcsak a megelőző években) Németország állt 
(22,9 százalékos részesedés a teljes exportból), a második Olaszország (11,2%), a 
harmadik Franciaország (6,8%), majd Magyarország (4,7%) következik, megelőzve az 
Egyesült Királyságot (4,1%), Bulgáriát (3,4%), Törökországot (3,3%), Lengyelországot 
(3,1%), Spanyolországot (3,0%) és Csehországot (2,9%). Az import oldalán a követ-
kező rangsort kapjuk: a legfontosabb partner e téren szintén Németország (20,0%), 
második itt is Olaszország (10,0%), a harmadik helyen pedig Magyarország (7,5%) 
áll, míg a további helyezések rendre Lengyelország (5,4%), Franciaország (5,3%), 
Kína (5,0%), Hollandia (4,0%), Törökország (4,0%), Ausztria (3,3%) és Oroszország 
(3,3%). Már ebből a néhány részesedési arányból jól látszik, hogy Románia külke-
reskedelme szempontjából Magyarország milyen fontos partner: a román export 
és import terén a vezető uniós gazdaságokkal versenyez a „dobogós helyekért”. 
Ezeket az adatokat a 3. és 4. ábrán jól nyomon lehet követni.

https://hu.tradingeconomics.com/romania/wages
https://hu.tradingeconomics.com/romania/government-debt-to-gdp
https://hu.tradingeconomics.com/romania/current-account
https://hu.tradingeconomics.com/romania/balance-of-trade
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2017.pdf
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3. ábra
A román export célországai 2017-ben

4. ábra
A román import eredetországai 2017-ban

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2017.pdf
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2017.pdf
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MAGYARORSZÁG SZEREPE A ROMÁN 
KÜLKERESKEDELEMBEN

További érdekes tényekre bukkanunk, ha hazánknak a román külkereskede-
lemben betöltött szerepét, jelentőségét az ország többi szomszédjáéval 
összevetve vizsgáljuk. A Romániával határos államok közül az export terén az 

elsőség Magyarországé (4,7%), majd Bulgária (3,4%), Moldova (1,5%), Szerbia (1,2%) 
és Ukrajna (~0,7%) következik. A román importban szintén Magyarország (7,5%) vi-
szi el a pálmát, a további sorrend: Bulgária (2,9), Ukrajna (1,1%), Moldova (1,0%) és 
Szerbia (0,8%). Mindebből egyértelműen látszik, hogy Románia szomszédai közül 
egyik sem játszik olyan kiemelkedő partneri szerepet, mint Magyarország.

Romániának a szomszédai felé irányuló kiviteléből hazánk mintegy 40 szá-
zalékkal részesedik, ami öt ország esetén igen magas arány. A román importban 
betöltött szerepünk pedig még ennél is dominánsabb: több mint 56 százalékos. 
Azaz Románia többet importál Magyarországról, mint a vele szomszédos többi 
országból együttvéve. A csak a szomszédokkal folytatott román árukereskedelem 
százalékos megoszlása az 5. és a 6. ábrán látható (100% = az összes szomszédos 
országgal történő árukereskedelem).

5. ábra
Románia szomszédos országokba irányuló exportjának megoszlása 2017-ben

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2017.pdf
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6. ábra
Románia szomszédos országokból érkező importjának megoszlása 2017-ben

Nem lehet szó nélkül elmenni a mellett, hogy hazánk gyakorlatilag a nagy gazda-
sági erőt képviselő európai államokkal (Németország, Olaszország, Franciaország) 
hasonló súlyú partnere Romániának a külkereskedelem terén, ráadásul jó néhány 
olyant megelőzve, mint például az Egyesült Királyság, Hollandia, Spanyolország 
vagy Lengyelország.

A szolgáltatások nemzetközi kereskedelme terén Romániának az EU-hoz fű-
ződő viszonya még az árukénál is nagyobb kötődést mutat. Az elmúlt években a 
teljes szolgáltatásexport 79-80 százaléka az európai közösségbe irányult, míg az 
import oldalán ez az arány 78-79 százalék körüli. Tény azonban, hogy a szolgál-
tatások külkereskedelmének az értéke jelentősen elmarad az áruforgalométól: az 
export nagyjából bő negyede, az import pedig csak kb. tizede annak. Ugyanakkor e 
területen is Németország, Olaszország és Franciaország vezeti a partnerlistát, de az 
Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok is ott van az élbolyban. Magyar-
ország e rangsorban általában a tizedik-tizenkettedik helyen állt az elmúlt években, 
de az elemzés fő tárgyát képező szomszédországcsoporton belül ugyanúgy első 
mindkét irányban.

A Románia irányába megnyilvánuló, az ország EU-tagságából (is) adódó, egy-
re növekvő befektetői bizalom a működő tőke beáramlásán is jól lemérhető. Bár 
a számos elemzőcég esetén igen sokféle adat jelent meg ezzel kapcsolatban, a 
trend és a fő jellemzők egyértelműen hasonlóak, egy irányba mutatnak, és első 
ránézésre kedvező értékelést adnak az országról. A csatlakozás évében meglévő 
62,9 milliárd dollár értékű külföldi működőtőke-befektetés (FDI) 2016-ra 73,9 milli-
árd dollárra nőtt. Bár ez 17,5 százalékos növekedés, évenkénti bontásban azért elég 
hullámzó volt az évtized alatt a teljes állomány értéke. Például a csúcsidőszaknak 
2012–2013 számított, azóta közel 10 milliárd dollárral csökkent az országban lévő 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_comert_international_nr.12_2017.pdf
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelServiceCountry_TS.aspx?nvpm=1|642||||||S00|1|3|1|2|2|1|2|1|1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelServiceCountry_TS.aspx?nvpm=1|642||||||S00|1|3|1|1|2|1|2|1|1
https://www.investmentmap.org/TimeSeries_Country_fdi.aspx
https://www.investmentmap.org/TimeSeries_Country_fdi.aspx
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külföldi befektetések összértéke. Az elmúlt néhány évben aránylag stabilan, évi 
4-5 milliárd dollár értékben érkezett külföldi beruházás Romániába. Mivel befektetői 
szempontból Románia tipikusan célország, és a teljes működőtőke-kivitelének a 
nagysága nem éri el az 1 milliárd dollárt, annak részletes vizsgálatára nem térünk ki 
az elemzés keretében.

Az országban aktív befektetők rangsorában a közel 1 milliárd eurónyi FDI-
állománnyal Magyarország a tizennegyedik-tizenötödik helyen áll, jelentősen 
megelőzve Románia összes szomszédos országát (ha értékében nem is olyan elő-
kelő adatokkal, mint az árukereskedelem terén). Tőlünk jócskán lemaradva Bulgária 
rendelkezik még mérhető FDI-állománnyal, de az kb. egyhatoda a magyar befekte-
téseknek. Tény, hogy a régió általában is még tőkehiányos, ezért nem is igen lehet 
csodálkozni, hogy az itt fekvő országok – köztük Románia szomszédjai – nem je-
leskednek a működőtőke-befektetői rangsorok tekintetében.

Magyarország és Románia szoros gazdasági kapcsolatát jól mutatja a közismert 
nagyvállalataik markáns jelenléte egymásnál. A nagy magyar „blue chip” vállalatok 
– a Mol, az OTP, a Richter Gedeon – erős piaci szereppel bírnak a román piacon. Je-
lenleg körülbelül 12 ezer magyar tőkével működő vállalkozás van Romániában, ami 
a számszerűséget tekintve mintegy fele a német (~20 ezer) és harmada az olasz 
tőkével (~32 ezer) működő vállalkozásoknak. A Magyarországon – bár nem annyira 
közismert módon és olyan nagyságrendben – jelen levő román befektetők közül 
például a legjelentősebb a médiaszolgáltatási szektorban erős pozíciót magáénak 
tudó DIGI romániai tulajdonosa (RCS&RDS SA).

Mi az oka ennek a tagadhatatlanul figyelemreméltó és jó magyar pozíciónak 
a román külkereskedelmi partnerségben? A választ nem túl nehéz megtalálni, és 
néhány indok elég egyértelmű. Ilyen például a földrajzi közelség (bár ez minden 
szomszédra jellemző) vagy az elmúlt évtizedek hasonló történelmi szituációja (ami-
re szintén joggal mondhatjuk, hogy a másik négy országé is többé-kevésbé hasonló 
volt). De van egy olyan plusz hazánk esetén, ami a többiek kapcsán nemigen mond-
ható el. Ez pedig a sok-sok évszázados közös történelmi múlt, amely konkrétan 
jelentős területi, gazdasági és a népességben is megmutatkozó átfedést jelent. 
Románia nyugati része az ország megszületése előtt, majd azt követően is sok-
sok évtizeden át a magyar (és azon keresztül az európai) gazdasági és társadalmi 
fejlődés, modernizáció stb. részese volt. Ez jelentősen hozzájárult Románia nyugati 
orientációjának a kialakulásához, a nyugati közösséghez való mai tartozásához, va-
lamint épp ezért az infrastrukturális kapcsolatok is Magyarország felé épültek ki a 
legjobban.

Románia többi szomszédja közül a miénkre valamennyire hasonló paraméte-
rekkel rendelkező országok – Bulgária és Szerbia – eltérő okokból, de nem nagyon 
tudják megközelíteni a magyarok által elért romániai külgazdasági pozíciókat. A bol-
gár–román viszony a történelem során sosem volt egyértelműen partneri, a hasonló 
gazdasági adottság és fejlettség pedig nem hordozott magában olyan lehetőséget 
egyik fél számára sem, amely jelentős mértékben lendített volna a kölcsönös gaz-
dasági kapcsolataik alacsony szintjén. Szerbiával kapcsolatosan hasonló a helyzet, 
de esetében sokkal kisebb az „érintkezési pont”, és a rövidebb határszakasz szinte 

https://www.investmentmap.org/TimeSeries_Country_fdi.aspx
https://www.investmentmap.org/TimeSeries_Country_fdi.aspx
http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=9403
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jelképesen mutatja, hogy a magas szintű kapcsolatok kialakítására ott sem volt túl-
zottan erős érdekeltség. A korábbi Szovjetuniótól a kilencvenes évek eleji változások 
után számos zökkenővel függetlenné vált két ország (Ukrajna és Moldova) pedig a 
fejlettségi mutatók szinte mindegyikében olyan lemaradásban van az Európai Unió 
legkeletibb tagállamától, hogy esélyük sincs arra, hogy annak külkereskedelmében 
jelentős szerephez jussanak – még a Moldovai Köztársaságnak sem, pedig az ro-
mán szempontból mindig egy kiemelten kezelt szomszéd volt.

A külgazdaság terén még egy igen fontos előnyünk van a Romániával szomszé-
dos többi országgal szemben: az, hogy ott igen jelentős számú magyarság él. Ez 
olyan (nyelvi, kulturális stb.) kapcsolódási pontot jelent, amely speciális pozícióhoz 
juttat(ott) minket a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésében. Ez ter-
mészetesen „visszafelé” is igaz valamennyire, hiszen a Romániából ide áttelepült 
jelentős számú magyar szintén előnyt jelent a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésé-
ben. Kissé furcsa hasonlattal élve: olyan ez, mintha a két országnak sok (tíz)ezer 
kereskedelmi ügynöke lenne a másik piacán – ami igen nagy előnyt jelent(het) 
a feleknek. Ez joggal nevezhető egyedülálló tényezőnek az egész uniós térséget 
tekintve is (természetesen a határon túli magyarság számaránya következtében 
nekünk hasonló lehetőségeink vannak a többi szomszédunk kapcsán is). Az is tény, 
hogy a román külgazdaságban elfoglalt helyünkhöz kellett az a „pluszlendület” és 
belülről jövő ambíció, amely a magyar gazdasági érdekeket érintő – akár országos 
szintű, akár a legkisebb vállalkozó által hozott – döntések szinte mindegyikénél egy 
egyedi hozzáadott értéket jelent(het).

Fontos azonban megemlíteni azt az objektív tényt is, hogy az aránylag jelentős 
magyar üzleti jelenlét tőkeereje erősen koncentrált: az összes befektető kb. egy ezre-
léke (pl. Mol, OTP, Richter Gedeon, Dunapack, Fornetti, AutoNet, Volánpack, EuroLog, 
OMS) „viszi” a Romániába irányuló magyar FDI-állomány 90 százalékát. Határozott 
véleményem, hogy a sokkal kisebb tőkeerejű, de a számosság tekintetében annál 
jelentősebb kkv-szintű magyar vállalkozásoknak a két ország kapcsolataira meg-
nyilvánuló hatása jóval túlmutat – és nem csak a gazdasági területeken – a konkrét 
számok adta arányokon.

ÉRTÉKELÉS

A közeljövő és a kapcsolódó lehetőségek szempontjából fontos, hogy hazánk 
– az elemzésben leírt tények, összefüggések szem előtt tartásával és azok-
ra is támaszkodva – a lehető legszélesebb körűen bővítse a Romániához 

fűződő gazdasági kapcsolatokat – állami, nagyvállalati és kkv-szinten egyaránt. 
A fejlesztéshez már most is jelentős és működő intézményesített csatornák és 
eszközök állnak rendelkezésre. Például: a magyar kereskedőházak, az EXIM, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara román tagozata, az állami gazdaságdiplomácia 
(külgazdasági attasék) stb. Ezek koncentráltabb, stratégiailag összehangoltabb mű-
ködését éppen a kis- és középvállalkozók tudnák a leginkább segíteni. A Romániával 
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kapcsolatban álló magyar vállalatok jelentős száma, a külgazdasági kapcsolatok 
relatív ereje és az elemzés fókuszába helyezett egyéb tényezők is olyan pluszt 
jelentenek a két ország viszonylatában, amelyek számunkra mindenképpen pozití-
vumokat eredményezhetnek.

Mindehhez még érdemes figyelembe venni a román gazdaságról a Külügyi és 
Külgazdasági Intézetben április 18-án rendezett kerekasztal-beszélgetés román 
szakértőjének (a Banca Transilvania képviseletében jelen lévő Andrei Radulescunak) 
a hazája gazdasági jövőjére vonatkozó észrevételeit is. Álláspontja összecsen-
gett a Romániáról szóló általános megítélésekkel: az ország gazdasági fejlődése 
szempontjából a következő periódusban is optimisták maradhatunk, és érdemes 
fókuszban tartani például a turizmus és az agrárgazdaság lehetőségeit.

A két ország közötti – az elemzésben is említett – speciális, egyedi tényekkel és 
lehetőségekkel megtámogatott gazdasági kapcsolatoknak a helyükön történő ke-
zelése és a jó értelemben vett kihasználása véleményem szerint igen fontos, kiemelt 
érdekünk, ezért kitüntetett figyelemben és gondoskodásban kell részesítenünk ezt 
a relációt. Az országaink között fennálló – nem gazdasági jellegű – számottevő 
probléma megoldására is hasznos „eszköz” lehet, ha a gazdaságdiplomáciára ha-
gyatkozva még szorosabbra fűzzük a kapcsolatainkat, és a jelentős külgazdasági 
pozíciónkra alapozva és azt tovább erősítve érjük el a diplomácia és a kétoldalú 
kapcsolatok egyéb területein is a hatékonyabb érdekérvényesítő képességet. Ez 
nemcsak a két ország viszonylatában és a Kárpát-medencei magyarság szem-
pontjából fontos, de hazánk régióbeli pozíciójára is jótékonyan hathat.

E tényeket és a belőlük fakadó lehetőségeket, feladatokat még inkább felerősítheti 
az a tény, hogy belátható időn belül megvalósulhat Romániának a schengeni öve-
zethez történő csatlakozása is, ami szintén további pozitív lökést adhat a kétoldalú 
gazdasági kapcsolatainknak. Így ugyanis számunkra még inkább elkerülhetetlen és 
használandó eszköz lehet az (is), hogy hazánk a régióban Románia legjelentősebb 
gazdasági partnere (ezért ezt a pozíciót szigorúan őrizni és a mutatókat fokozato-
san javítani kell). Ugyanakkor Magyarország Románia „nyugati folyosója”, és így mi 
(is) tudunk segíteni neki, illetve a kölcsönösen előnyös együttműködésben sikerül 
közösen növekednünk és közelebb kerülnünk az Európa fejlettebb részére jellemző 
gazdasági szintekhez és életszínvonalhoz.
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