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Matura Tamás             A magyar-kínai termékforgalom alakulása 2012-ben

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2013. március 4-én közzétett adatai alapján 
lehetőség nyílik bepillantást nyerni a keleti nyitás politikájának egyik fontos pillére, a 
magyar–kínai kereskedelmi kapcsolatok utóbbi évekbeli alakulásába. A számok tükrében 
első ránézésre magyar szempontból kedvező folyamatok zajlottak a 2012-es évben, hiszen 
csökkent a Kínával szembeni külkereskedelmi deficit, ami az import enyhe csökkenésének, 
illetve az export igen impozánsnak tűnő, forint alapon számolva 20%-os megugrásának 
köszönhető. Kérdés, hogy e folyamatok részleteibe tekintve is ilyen pozitívnak tarthatjuk-e 
a változásokat.

Hogyan számoljuk?

A helyzet átlátását és értékelését jelentős mértékben bonyolítja az a kérdés, hogy a 
kereskedelmi adatokat forint, euró vagy éppen dollár alapon számolva vesszük-e 
figyelembe. Emellett a különböző források (UNCTAD Stat, EUROSTAT) adatai 

között is igen jelentős, gyakran euró százmilliókban mérhető eltérés fedezhető fel.
Ahogy az az alábbi összesítő táblázatból is kitűnik, a különböző számítási módok 

ugyanazon folyamatokat jelentősen eltérő nézőpontba helyezhetik. Erre jó példa, hogy az 
itt közölt KSH-adatok szerint 2011-ben a magyar–kínai termékkereskedelem értéke 
5,6 milliárd euró volt, míg az EUROSTAT vonatkozó adatbázisának export- és import-
adatait összeadva 7,4 milliárd euró jön ki. Ez 32%-os eltérést jelent a magyar adathoz 
képest.

EUR 2011 2012 % változás 
2011/2012 változás 2011/2012

export      1.215.896.464         1.405.264.689 +15,57%      +189.368.225
import      4.398.024.242         4.202.669.867    -4,44%       -195.354.375
∑      5.613.920.706         5.607.934.556    -0,11%           -5.986.150

egyenleg     -3.182.127.778        -2.797.405.178  -12,09%      +384.722.600

HUF 2011 2012 % változás 
2011/2012 változás 2011/2012

export    337.688.342.538     407.389.905.242 +20,64% +69.701.562.704
import 1.226.355.918.109  1.218.034.244.033    -0,68%    -8.321.674.076
∑ 1.564.044.260.647  1.625.424.149.275   +3,92% +61.379.888.628

egyenleg   -888.667.575.571   -810.644.338.791    -8,78% +78.023.236.780

USD 2011 2012 % változás 
2011/2012 változás 2011/2012

export      1.687.507.753         1.811.633.130  +7,36%      +124.125.377
import      6.079.100.900         5.408.523.792 -11,03%       -670.577.108
∑      7.766.608.653         7.220.156.922   -7,04%       -546.451.731

egyenleg     -4.391.593.147        -3.596.890.662 -18,10%      +794.702.485
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http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu
http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=UWUYIW
http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=UWUYIW
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A forint hektikus árfolyammozgásából és az euróhoz, illetve az amerikai dollárhoz 
viszonyított gyengülő trendjéből adódóan az egyes devizanemekkel számolt külkeres-
kedelmi adatok eltérőek: míg forintban az igen jelentősnek mondható 20,64%-kal, azaz 
közel 70 milliárd forinttal növekedett a magyar kivitel, addig ugyanez a növekmény euró-
ban 15,57% (189 millió EUR), dollárban pedig csupán 7,36% (124 millió). Ez az eltérés az 
utóbbi években tapasztalható igen dinamikus keresztárfolyam-mozgások eredménye; így 
az ellentmondás csupán látszólagos az egyes devizákban kifejezett kiviteli többlet számai 
között.

Hasonlóképpen változatosak az importra vonatkozó százalékos adatok, így, nem meg-
lepő módon, a magyar–kínai külkereskedelmi egyenleg is többféleképpen értelmezhető. 
Forintban 8,78%-kal csökkent a magyar deficit Kínával szemben, viszont dollárban szá-
molva a hazai pozíció már 18,1%-kal javult.

Felmerül a kérdés, hogy melyik devizán alapuló számítást érdemes figyelembe ven-
nünk. Hazai szemszögből természetszerűleg a forintban kifejezett értékek a mérvadóak, 
így az export dinamikus növekedése és az import elhanyagolható csökkenése együtt 
78 milliárd forinttal csökkentette a magyar deficitet Kínával szemben, ami akár ör-
vendetesnek is tekinthető. Ugyanakkor a részletekben kevésbé pozitív folyamatokat 
fedezhetünk fel.

Export

A KSH termékszintű, MKN (magyar kombinált nómenklatúra) szerinti exportada-
tait közelebbről megvizsgálva és az egyes termékek, termékcsoportok kivitelének 
2011-ről 2012-re történt változását sorba állítva kiviláglik, hogy a 69 milliárd 

forintnyi teljes magyar kivitelnövekedés 44,6%-át, 31 milliárd forintot egyetlen ter-
mékcsoport, a robbanómotor adta (840734 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy 
forgódugattyús közútijármű-motor, több mint 1000 cm3). A statisztikáról szóló 1993. évi 
XLVI. törvény 18.§ (1) bekezdése értelmében konkrét cégekre vonatkozó információt nem 
adhat ki a KSH, viszont ilyen típusú terméket hazánkban nem sok cég exportál; lényegé-
ben biztosra vehető, hogy az Audi Hungária Motor Kft. kivitele növekedett Kína irányába 
(nem mellesleg a Volkswagen-csoport ottani gyáraiba, ami valójában vállalaton belüli ke-
reskedelem). Ezt a feltevést erősíti a Kínai Társadalomtudományi Akadémia kutatójának, 
a közép-európai térségért felelős Chen Xin professzornak a tanulmánya is, amely külön 
kiemeli az Audi és a General Motors (sebességváltó mechanikák) kivitelének jelentőségét, 
és hogy régiónk államainak „nemzeti” exportja valójában igen csekély Kína irányába.

Az export növekményének másik 21%-a, azaz 15 milliárd forint áramfejlesztő gépek 
(8502 Elektromos áramfejlesztő egység és forgó áramátalakító) megnövekedett kivitelé-
nek a következménye, amely jó eséllyel a General Electric magyarországi tevékenységéből 
adódik.

További 12 százalékpontnyi, 8,4 milliárd forintos növekedés származott a 
Magyarországon gyártott közúti járművek és alkatrészeik (87 Közúti járművek és ezek 
alkatrészei) kivitelének erősödéséből, amelynek hátterében szintén az Audi sejthető.

http://ies.cass.cn/en/UploadFiles_8765/201209/2012092714312515.pdf


Matura Tamás             A magyar-kínai termékforgalom alakulása 2012-ben

2013. március 22.            5

Természetesen bizonyos termékek esetén csökkent a hazai kivitel volumene, de még a 
legjelentősebb abszolút visszaesést elkönyvelő termékcsoport (86 Sínhez kötött járművek 
és részeik; sínpálya felszerelései; mechanikus közlekedési jelzőberendezések; konténerek) 
exportja is mindössze 8,2 milliárd forinttal, 10,8 milliárdra csökkent. E kiviteli tevékeny-
ség mögött jórészt a mátranováki Bombardier forgóvázakat előállító gyára áll.

Gyakran hallani magyar oldalról, hogy a hazai mezőgazdaság Kínába irányuló 
exportja kitörési pontot jelenthetne. A KSH adatai szerint egyfelől valóban igen látvá-
nyosan, közel 69%-kal növekedett a magyar mezőgazdasághoz valamiféleképpen kötődő 
termékek kivitele Kínába. Ugyanakkor a jelentős százalékos növekedés leginkább az igen 
alacsony bázisnak köszönhető, hiszen a 2011-es, alig több mint 2 milliárd forint értékű 
kivitel nőtt 3,4 milliárdra 2012-ben. Az év folyamán 712 millió forinttal nőtt az élő ál-
latok exportja (I. Élő állatok, állati termékek  [01-05]), 342 millióval az élelmiszereké 
(IV. Élelmiszer-készítmények, italok, dohány  [16-24]), mindeközben viszont 345 millió 
forinttal csökkent a növényi termékek kivitele (II.  Növényi termékek  [06-14]).

Bár nyilvánosan elérhető KSH-adatok nem állnak rendelkezésre annak megítélésére, 
hogy a Magyarországról Kínába irányuló exportban mekkora a hazánkban letelepedett 
nemzetközi vállalatok, illetve a tisztán hazai tulajdonú vállalkozások aránya, az a sze-
rencsés helyzet állt elő, hogy a KSH igen segítőkészen, egy külön adatkérés/megrendelés 
során keletkezett adatállománynak köszönhetően, mégis rendelkezésre tudta bocsátani a 
kért adatokat. Ezekből az derül ki, hogy 2011-ben a Kínába irányuló magyar kivitelből 
346 hazai tulajdonú vállalkozás 106.470.532 euró értékben, míg 349 külföldi tulajdonú 
vállalkozás 1.109.425.932 euró értékben részesedett. Azaz a nemzetközi nagyvállalatok 
részesedése 91,24 százalék, míg a magyar tulajdonú cégek mindössze 8,76 százalékát 
képviselik a Magyarországról Kínába irányuló áruexportnak.

Ez önmagában még nem baj, hiszen a nemzetközi vállalatok által Magyarországon 
megtermelt és Kínába exportált javak munkahelyeket teremtenek, adót és egyéb bevé-
teleket generálnak a magyar állam számára. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy bőven 
lenne tér a hazai vállalkozások és elsősorban a legtöbb magyarországi munkahelyet fenn-
tartó KKV-szektor kivitelének növelésére. Ehhez azonban olyan kormányzati támogató 
programok beindítására lenne szükség, amelyek elősegítik a tőkeszegény magyar vál-
lalkozások kínai üzletszerzési lehetőségeit, az információcserét és az üzleti kapcsolatok 
általános fejlesztését. Sajnos eddig alig születtek konkrét intézkedések ez irányba, leg-
alábbis a Kínai–Magyar Kereskedelmi Kamara képviselői nem hallottak ilyenekről.

Import

Először is, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Kínából hazánkba irányuló áru-
forgalom szerkezete abszolút modern, azaz a behozott termékek 85-90%-a magas 
hozzáadott értékű áru, nem pedig – a közhiedelemben megragadt – ruhanemű 

vagy cipő. Az adatokból világosan látszik, hogy a tavaly importált kínai termékek 85,4%-a 
gép vagy szállítóeszköz volt (beleértve az elektronikai és egyéb high-tech termékeket), 
míg konkrétan a ruha és cipő behozatala összesen 0,7%-ot képviselt.
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A KSH adatai szerint 2012-ben a megelőző évhez képest elhanyagolható összeggel, 
mintegy 8,3 milliárd forinttal csökkent a magyar behozatal Kínából. Az árfolyamok ko-
rábban már említett és nehezen követhető volatilitása miatt azonban euróban e csökkenés 
195,3 milliónak felel meg, míg dollárban már 670,5 milliós esést figyelhetünk meg. Ez 
első olvasatra a Kínával szembeni magyar külkereskedelmi pozíció jelentős javulását mu-
tatja (hiszen dollárban kifejezve a magyar hiány 18,1%-kal, azaz 794,7 millió dollárral, 
3,6 milliárdra csökkent 2012-ben).

Valójában azonban legalább két negatív következménye lehet a dolognak. Politikai 
szempontból problematikus, hogy igen valószínűtlenné vált – a kínai és a magyar 
kormányzat részéről is többször hangoztatott – azon terv sikeressége, miszerint a ma-
gyar–kínai kereskedelem volumenét több mint két-háromszorosára, 20 milliárd dollárra 
lehetne növelni 2015-re. (Egyébként a magyar kormányzati szereplők általában 9 milliárd 
dolláros magyar–kínai kereskedelmet szoktak emlegetni, ami a kínai statisztikai hivatal 
adatainak megfelel ugyan, de a magyar KSH szerint csupán 7,2 milliárd USD volt a két-
oldalú kereskedelem volumene 2012-ben.)

A másik probléma az, hogy a Magyarországra importált kínai termékek végcélja je-
lentős részben nem a hazai fogyasztás, hanem – beépülve itthon előállított termékekbe 
és magyar hozzáadott értékkel gazdagodva – reexportra kerülnek más EU-tagállamok 
irányába. Sajnos a beépülő és továbbexportált áruknak a teljes importon belüli arányát 
még megbecsülni is nehéz, de az jelzésértékű, hogy az egyes importtermékek kapcsán a 
legnagyobb abszolút visszaesés és a legnagyobb abszolút növekedés is az elektroni-
kus eszközök különböző alkatrészeinél következett be 2012-ben. Jelentősen megnőtt, 
45 milliárdról 110 milliárdra emelkedett a rádióhullám elvén működő készülékekhez való 
alkatrészek (8529 Alkatrész rádióhullám elvén működő készülékekhez) behozatala, 20 mil-
liárddal emelkedett a lényegében számítástechnikai alkatrészeket rejtő kategória importja 
is (8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és részegységei; mágneses és optikai leolvasó; 
kódolt adatot átíró gép). A legnagyobb zuhanás is az elektronikai alkatrészek kategóriáján 
belül található: 184 milliárd forinttal, 383 milliárdra csökkent a mobiltelefon-alkatrészek 
behozatala (85177090 [KGM] Más, távbeszélő készülék, mobiltelefon-hálózatokhoz [...] 
mobiltelefon-készülékekhez tartozó alkatrész). E mögött feltehetően a hazai Nokia vagy 
Flextronics termelésének hanyatlása állhat, amely cégek szintén főleg exportra dolgoznak.

Érdekes módon, a fentebb említetteken kívüli elektronikai termékcsoportok esetében 
az ingadozás, azaz a behozatal éves változása meglehetősen alacsony, legfeljebb néhány 
milliárd forintnyi. Ez arra utalhat, hogy azok hazai piaca viszonylag stabil.

a kínaI adatok

Bár magyar szempontból – a fentebb említetteknek megfelelően – a forintala-
pú KSH-adatok a mérvadóak, a kínai fél számára az ottani statisztikai hivatal 
RMB-ben vagy dollárban kifejezett adatai lehetnek fontosak. Ennek különös 

jelentőséget ad, hogy az utóbbi években a kínai kormányzat egyfajta egységként kezd te-
kinteni Közép-Európára (függetlenül attól, hogy egyes térségbeli államok EU-tagállamok, 
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míg mások nem azok). Ennek megfelelően 2012. szeptember 6-án Pekingben megalakult 
a Kína–Közép- és Kelet-Európa Együttműködési Titkárság, amelynek munkájába a kí-
nai kormány 16 országot hívott meg (KKE-16: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 
Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, 
Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia). Mivel a gazda-
sági világválság és különösen az európai válság felerősítette a (közép-)európai államok 
versengését a Kínához fűződő gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok terén, 
érdemes a magyar–kínai kereskedelmi relációt a kínai adatok alapján szintén régiós kon-
textusban vizsgálni.

A kínai statisztikai évkönyv vonatkozó adatsora a következő képet rajzolja ki a KKE-
16 országokkal folytatott kereskedelem kapcsán:

A KKE-16 országok Kínával folytatott 2011-es kereskedelmének adatai (USD)

EX+IM EX IM EX-IM
  1. Lengyelország 12.987.524.312 2.047.975.509 10.939.548.803 -8.891.573.294
  2. Csehország 9.987.333.786 2.317.926.656 7.669.407.130 -5.351.480.474
  3. Magyarország 9.258.238.955 2.452.217.395 6.806.021.560 -4.353.804.165
  4. Szlovákia  5.969.945.994 3.457.346.011 2.512.599.983 944.746.028
  5. Románia 4.400.022.289 946.247.278 3.453.775.011 -2.507.527.733
  6. Szlovénia  1.877.411.860 202.040.417 1.675.371.443 -1.473.331.026
  7. Horvátország 1.620.459.570 79.531.007 1.540.928.563 -1.461.397.556
  8. Bulgária 1.464.897.447 459.281.810 1.005.615.637 -546.333.827
  9. Litvánia 1.422.708.388 87.606.619 1.335.101.769 -1.247.495.150
10. Észtország 1.336.272.215 205.417.486 1.130.854.729 -925.437.243
11. Lettország 1.256.383.011 63.436.323 1.192.946.688 -1.129.510.365
12. Szerbia 474.244.553 77.891.459 396.353.094 -318.461.635
13. Albánia 436.016.851 154.534.087 281.482.764 -126.948.677
14. Macedónia  246.119.145 154.308.487 91.810.658 62.497.829
15. Montenegró 102.037.831 12.055.962 89.981.869 -77.925.907

16. Bosznia-
Hercegovina 71.329.644 29.894.728 41.434.916 -11.540.188

- CEE-16 52.910.945.851 12.747.711.234 40.163.234.617 -27.415.523.383
Forrás: China Statistical Yearbook 2012

Magyarország viszonylagos pozíciója romlik, hiszen a korábbi években egyfelől 
Lengyelország után a második legjelentősebb külkereskedelmi partnere volt Kínának, 
de Csehország megelőzte e téren 2012-ben, másfelől a legjelentősebb exportáló ország 
címét is elvesztette, így az Szlovákiáé lett. Mindezen folyamatok Budapest jelentőségének 
csökkenéséhez vezethetnek a kínai fél szemszögéből nézve. Az is igaz ugyanakkor, hogy 
a KKE-16 országok számára a Kínával folytatott kereskedelem nem tartozik a legfon-
tosabbak közé, aránya csak kivételesen haladja meg az 5%-ot a teljes külkereskedelmi 
forgalmukon belül.

http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zygy/gyhd/t969491.htm
http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=UWUYIW


A KKE-16 országokkal folytatott árukereskedelem a teljes kínai külkereskedelmen 
belül 1,4%-ot, az Európai Unióval folytatotton belül pedig 7,5%-ot tesz ki. Ez ugyan nem 
tűnik soknak, de a KKE-16 együttesen a 17. legjelentősebb partnere lenne Kínának, meg-
előzve Franciaországot.

ÖsszEgzés

Bár első látásra kedvező adatok láttak napvilágot a magyar–kínai árukereskedelem 
2012-es alakulása kapcsán, a részletes vizsgálat negatív strukturális folyamatokat 
tár fel. Örvendetes, hogy a Magyarországon megtelepült nemzetközi vállalatok 

jelentős mértékben tudták növelni a kínai kivitelüket, ugyanakkor továbbra is szüksé-
ges lenne a hazai KKV-szektor támogatása e téren. A keleti nyitás egyik fő célkitűzése 
éppen az, hogy a hagyományos exportpiacainknak számító nyugati EU-tagállamoknak 
a gazdasági nehézségeik miatt csökkenő keresletét a más, keleti piacokra történő betö-
rés ellensúlyozza. A kiemelt partnernek tekintett Kína esetében ez egyelőre nem látszik 
megvalósulni, a magyar KKV-k részaránya elenyésző az export terén. A keleti nyitás 
stratégiájának kidolgozása és megvalósítása során érdemes lenne különös figyelmet szen-
telni olyan programok, ösztönzők és mechanizmusok létrehozásának, amelyek képesek 
lennének a jelenleg fennálló nehézségeket csökkenteni, áthidalni.

Az import csökkenése és ezáltal a Kínával szembeni külkereskedelmi deficit jelen-
tős mérséklődése sem feltétlenül pozitív végkicsengésű, hiszen jó esély van arra, hogy 
e csökkenés éppen azon vállalatoktól ered, amelyek a kínai importot a hazai munka-
erő segítségével magasabb hozzáadott értékű árukká alakítják, és továbbexportálják más 
EU-tagállamokba. Mindezen folyamatok mögött az EU általános gazdasági és pénzügyi 
gondjai mellett a hazai befektetői és üzleti környezet romló megítélése is meghúzódhat.

Jelenleg még nem elérhetőek a 2012-es évet taglaló kínai adatok, de megjelenésük-
kor érdemes lesz megfigyelni, hogy az ottani statisztikai hivatal szerint hogyan alakult 
Magyarország, illetve a KKE-16 országok Kínával folytatott kereskedelme a kérdéses 
évben.

Matura Tamás             A magyar-kínai termékforgalom alakulása 2012-ben
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