
2015. tavasz 117

Tavaly volt tíz éve annak, hogy a 
legnagyobb körű bővítés kereté-
ben tíz közép- és kelet-európai 

(KKE) ország csatlakozott az Európai 
Unióhoz (EU). Mindkét fél számára 
markáns és meghatározó folyamatokkal, 
következményekkel járó történelmi, sőt 
sorsfordító jelentőségű eseményre került 

akkor sor. Ezen események és követ-
kezményeik tükrében már számos meg-
állapítás és következtetés vonható le a 
keleti kibővítési folyamat eredménye-
iről, hatásairól. Az már a csatlakozás 
előtt is egyértelmű volt, hogy a KKE-
országok számos lehetőséghez jutnak 
az uniós tagság révén. A nagyszámú 
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Az uniós tagság révén a visegrádi országok is számos lehetőséghez jutottak: részesei lehettek 
a közös agrárpolitika (KAP) támogatásainak, piaci intézkedéseinek, vidékfejlesztési politi-
kájának. Általánosságban elmondható, hogy érdemi kereskedelmi forgalombővülésre került 
sor 2004 után. Így az EU-tagság sok előnnyel járt. A mezőgazdasági termékek külkereske-
delmével kapcsolatban megnyílt az út a kiteljesedés előtt, s így új kereskedelmi kapcsolatok 
kiépítése és stabilizálása vált lehetővé.

Tanulmányunkban bemutatjuk, hogyan változott az uniós csatlakozás után a visegrádi or-
szágok közötti agrár-külkereskedelem, és milyen tendenciák figyelhetők meg. Több mutató 
alkalmazásával elemeztük az országok közötti áruáramlás értékeit, folyamatait, és vizsgáltuk 
az egyes piacok versenyképességének a sajátosságait.

The Visegrad Countries have been provided several possibilities as a result of the membership 
in the EU: they could be part of the payment system of the Common Agricultural Policy, its 
market arrangements and rural development policy as well. In general, it can be concluded 
that the trade among new member countries has substantially expanded after 2004. So the 
accession to the European Union has brought a lot of advantages. In the case of foreign trade 
of agricultural products the possibility of expansion has opened after the integration, and so 
would be able to build and stabilise new trading relations. 

Our study details how the agricultural trade among the V4 have been changed after the 
EU accession and what tendencies can be observed. We analysed with various methods the 
values and process of intra agri-trade as well as the specialities of the competitiveness of the 
different markets.

* * *
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közös és közösségi politika révén része-
sei lehettek a közös agrárpolitika (KAP) 
támogatási, piaci intézkedési és – a má-
sodik pillér keretében – vidékfejlesztési 
politikájának. Ezen intézkedések jelen-
tős mértékben javították Magyarország 
és a többi KKE-ország ágazatainak a 
pozícióját. A KAP alapelvei sorába tar-
tozó pénzügyi szolidaritás értelmében az 
uniós szakpolitikai intézkedések kereté-
ben megvalósuló közös finanszírozás és 
az azzal járó jelentős forrásbővülés meg-
kerülhetetlenül befolyásolta az ágazat 
működését. A hatásokkal kapcsolatban a 
végbemenő folyamatok értékelése során 
több megközelítésre is lehetőség nyílik. 
Több ágazati és általános mezőgazdasági 
hatást és azok következményét lehet ér-
tékelni. Az egyes területeken megjelenő 
adaptációs folyamatoknak számos ösz-
szefüggésük és makro-, valamint mikro-
gazdasági hatásuk van, melyeket a hazai 
szerzők már több esetben elemeztek és 
értékeltek.

A több hatás- és eredményvizsgálat kö-
zül azonban – meglátásunk szerint – az 
egyik a leginkább meghatározó. A hazai 
termelők és termelés eredményességét 
az mutatja, hogy milyen mértékben fej-
lődött az agrár-külkereskedelem. Miként 
változott az aránya és jelentősége, milyen 
transzformációk és módosulások zajlot-
tak le a keretében? A jelen tanulmányban 
erre kívánunk fókuszálni. Arra keressük 
a választ, hogy az egyes kereskedelmi 
kapcsolatok vonatkozásában milyen ha-
tások és következmények mutathatóak 
ki, illetve agrár-külkereskedelmi tekin-
tetben milyen tanulságokat lehet megfo-
galmazni.

Általános agrárkereskedelmi 
hatások

Az EU-tagsággal járó fontos és nagy ha-
tású következmény, hogy az egységes 
belső piac adta mozgástér következtében 
nemcsak a szabályozási környezet vált 
EU-konformmá és egységessé, hanem a 
vele kapcsolatban lévő piaci és értékesí-
tési folyamatok is. Az EU fejlődését és 
gazdasági teljesítményének a bővülését 
alapjaiban elősegítő, kibővült és fokoza-
tosan fejlődő belső piac az immáron 28 
tagúra bővült és egységes versenyfelté-
telekkel működő közösségen belül több 
kedvező – illetve egyes relációkban ke-
véssé pozitív – folyamat okozója. Ebben 
a tanulmányban nem kívánjuk elemezni 
a tágabb gazdasági és társadalmi össze-
függéseket, noha több esetben is feltár-
ható az agrártermékek kereskedelméhez 
kapcsolódó direkt vagy indirekt hatás. 
E folyamatok alaposabb tanulmányozá-
sához – különösen a szomszédos orszá-
gok vonatkozásában – az egyes hivatalos 
értelmezések1 mellett a már több szerző 
által is készített elemzések is kiindulási 
pontot biztosíthatnak.2

A kereskedelmi hatások mélyebb össze-
függéseinek elemzése előtt indokolt rend-
szerezni a kialakulás egyes szakaszait.3

A KAP keretében az 1960-as évektől 
kiépült közös piaci szervezetek az erő-
teljes közösségi preferencia révén meg-
nehezítették a magyar agrárexportnak a 
közösségen belüli megjelenését. Magyar-
ország – az 1973-ban kezdődött GATT-
tagság ellenére – állami kereskedelmű 
országnak minősült, így az EK hátrá-
nyos, sőt diszkriminatív feltételekkel 
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korlátozta a kereskedelem folyamatait. 
E rendszerben Magyarország csak tech-
nikai könnyítéseket tudott elérni, és a 
juhhús tekintetében sikerült – szektorális 
megállapodás hatására – javítania a piac-
ra jutás feltételeit.

A megváltozó nemzetközi politikai 
folyamatok hatására az 1980-as évek kö-
zepétől lehetségessé váltak az átfogó ren-
dezésre törekvő tárgyalások. Az Európai 
Közösségekkel 1988 szeptemberében 
megkötött együttműködési megállapodás 
már a kapcsolatok normalizálásáról és a 
kereskedelmi diszkriminációk leépítésé-
ről, valamint a legnagyobb kedvezmény 
elvének érvényesítéséről szólt.

Azonban 1989-ig kellett várni arra, 
hogy a felgyorsuló és történelmi hord-
erejű politikai folyamatok hatására – a 
nemzeti folyamatokat támogatandó – az 
EU jelentős agrárkereskedelmi preferen-
ciákat4 nyújtson, ami az általános prefe-
renciarendszer (GSP)5 kiterjesztése révén 
valósult meg.

1989 őszétől vált lehetővé a társulási 
szerződés megkötése. Az 1990. júniusi 
dublini EU-csúcson döntöttek arról, hogy 
tárgyalásokat kezdeményeznek Csehszlo-
vákiával, Lengyelországgal és Magyar-
országgal. Az eredményes egyeztetések 
után 1991. december 16-án, Brüsszelben 
írta alá a három ország az európai meg-
állapodást6 mint a társulási kapcsolatok 
legújabb formájáról szóló egyezményt. 
E dokumentum a későbbi csatlakozás 
előkészítését szolgálta. A jogharmonizá-
ciós kötelezettségek mellett széles körű 
kétoldalú, egyúttal konszolidált kereske-
delmi kedvezményeket nyújtott Ezek kö-
zött jelentek meg az agrárkereskedelmi 

preferenciák. Az ipari termékekre vonat-
kozó szabad kereskedelemmel szemben 
az agrárgazdaságban koncessziós, azaz 
meghatározott, korlátozott és kölcsönös, 
de aszimmetrikus kereskedelmi ked-
vezmények rendszere működött. Ezek 
az engedmények jellemzően vámkvóták 
keretei között nyújtott vám- és lefölözési 
kedvezményeket jelentettek. 2000-től a 
mértékük jelentősen emelkedett, a meny-
nyiségi korlátok mérséklődtek, s ennek 
keretében kiteljesedett a kedvezmények 
mechanizmusa:
• a vámmentes kvóták rendszere – 

„négynullás megoldás”;
• a vámmentesség mennyiségi korláto-

zás nélküli opciója – „kétnullás meg-
oldás”;

• a hagyományos vámkvóták eszköze.7

A korlátozások jelentős mértékű leépü-
lésének köszönhetően a preferenciális ke-
reskedelem ezt követően már lényegében 
egyenrangú része volt a belső piacnak, a 
piaci versenynek. Ez azt jelentette, hogy 
lényegében korlátozás nélkül volt lehe-
tőség az agrártermékeket az EU piacára 
szállítani.

Az EU egységes belső piacával kapcso-
latos kereskedelmi, minőségi, szállítási 
elvárások több esetben okoztak adaptá-
ciós sokkokat. Ezek a negatív adminiszt-
ratív, működési, szabályozási és egyéb 
hatások mégis elengedhetetlenek voltak a 
tényleges kereskedelmi integráció kiépí-
tése során. Hiszen az uniós normáknak 
való megfelelés érdekében megkerülhe-
tetlen volt az EU piaci szokásait, minő-
ségi elvárásait, szállítási és csomagolási 
sztenderdjeit követő, azokhoz igazodó 
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működési környezet kialakítása. Már a 
tárgyalási és társulási folyamatok előtt 
is voltak olyan vállalatok, amelyek képe-
sek voltak az uniós követelményrendszer 
teljesítésére; a problémát a széles körben 
megvalósuló alkalmazkodás okozta.

Az uniós piaci folyamatokra történt 
hosszú és fokozatos felkészülésből szár-
mazó előnyök azonban az egyes KKE-
országok és az Európai Unió kétoldalú 
relációjában jelentek meg. A KKE-
országok egymás közötti áruforgalmá-
ban az EU-szinten megtörtént piacnyi-
tásnál jóval később – csak a csatlakozás 
után – és korlátozottabb módon valósult 
meg a kereskedelmi akadályok lebon-
tása. A szomszédok adta külkapcsolati 
lehetőségeket alig figyelembe vevő és 
lényegében csak az EU-ra összpontosító 
hozzáállás következtében az új tagálla-
mok (EU10) egymás közötti kereskedel-
mi folyamataira robbanásszerűen hatott 
az uniós tagságból következő piacnyitás. 
Ugyanis az addig erősen védett piaco-
kon a kereskedelmi forgalmat korábban 
érdemben és jelentős mértékben féke-
ző intézkedések egy csapásra szűntek 
meg. Az EU elvei szerint megvalósuló 
– a szabad és korlátozásmentes árufor-
galmat biztosító –, egységes belső piaci 
szabályozó mechanizmusba való bekap-
csolódás révén valamennyi tagállamban 
azonos kereskedelmi és értékesítési fel-
tételrendszer épült ki. Ennek keretében 
exponenciálisan bővülő külkereskedelmi 
„felvirágzásnak” lehettünk tanúi a KKE-
országok esetében. Ezek a változások az 
egyes országok számára a versenyképes-
ségi előnyök felerősödését biztosították. 

A nemzetközi árumozgások terén8 az 
egyes tagállamokkal kapcsolatban meg-
állapítható, hogy – legalábbis a külkeres-
kedelem tekintetében – a mezőgazdasági 
ágazat kedvezőbb eredményeket (export-
bővülést) volt képes elérni, mint egyéb, 
pl. ipari ágazatok.

Ez a folyamat döntően a mezőgazda-
sági-élelmiszeripari termékek piacán 
volt markáns, hiszen az ágazat a nemzet-
stratégiai szempontok, a gazdaságossági 
vagy a piaci, illetve az ágazati sajátossá-
gok (pl. foglalkoztatás, jövedelemterme-
lő képesség) következtében valamennyi 
ország esetében a legnagyobb figyelmet 
kapta, így a legerősebb piacvédelemben 
részesült.

A fenti összefüggések alapján szüksé-
gessé válik a magyar agrár-külkereskede-
lemben megjelent hatásoknak, a tízéves 
uniós tagág eredményeinek az értékelése. 
Ennek keretében két fő témakör vizsgá-
lata indokolt. Egyrészt a hazai export és 
import szerkezetének, az abban bekövet-
kezett változásoknak és folyamatoknak 
a bemutatása szükséges. Másrészt, hogy 
milyen folyamatok zajlottak le a régi 
tagállamok (EU15) és a 2004–2007 kö-
zött csatlakozott országok (EU12) között. 
Mivel a „régiek” és az „újak” közti áru-
forgalom közel fele (2000 és 2014 között 
46–57 százaléka) Csehország, Lengyel-
ország és Szlovákia révén valósul meg, 
az ottani folyamatok kiemelt vizsgálata 
indokolt. Az új tagországok kereskedel-
mi aktivitásának nagysága alapján9 az 
elemzésünk a visegrádi országokra10 kor-
látozódik.
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Az agrár-külkereskedelmi folyamatok 
általános vizsgálatát már több szerző, 
más-más megközelítésben is elvégezte. 
A hazai szerzők közül – a teljesség igénye 
nélkül – kiemelendő például Fertő Imre, 
Lionel I. Hubbard vagy Jámbor Attila,11 
akik a Magyarország és az EU15 között 
megjelenő általános versenyképességi sa-
játosságokat vizsgálták. Jámbor Attila az 
ágazaton belüli horizontális és vertikális 
agrárkereskedelem meghatározó ténye-
zőinek alapos elemzésekor12 azt is igazol-
ta, hogy az agrárágazaton belüli kereske-
delem mértéke – az EU-tagság hatására – 
akkor nagyobb, ha egy új tagország a ke-
let-közép-európai régióba exportál. Azt 
is egyértelműsítette, hogy az integráció 
kereskedelemösztönző hatása révén az 
EU-csatlakozás pozitívan hatott az ága-
zaton belüli áruforgalomra. Módszertani 
megközelítésben szükséges még Poór Ju-
dit tanulmányait13 megemlíteni, melyek 
a külkereskedelmi pozíció statikus és 
dinamikus vizsgálatára irányultak, illet-
ve a külkereskedelmi folyamatok speci-
alizációjának a mélyebb összefüggéseit 
tárták fel. Koncepcionális megközelítés-
ben tárgyalja a csatlakozást követő időre 
vonatkozó megállapításokat a tanulmá-
nyában Kiss Judit,14 ugyanakkor Hege-
düs Zsuzsannával már a teljes időszakot 
értékeli.15 Több hazai szerző is elemezte 
a visegrádi reláció szűkebb körre jellem-
ző sajátosságait. Például általánosságban 
szükséges megemlíteni Jámbor Attila és 
Török Áron, illetve Vásáry Miklós mű-
veit.16 Néhány olyan megközelítés is volt, 
amely szűkebb témájú – egyes ágazatok-
ra fókuszáló – elemzésként jelent meg. 

Többek között érdemes kiemelni például 
Poór Judit 2010-es17 és Mészáros Korné-
lia 2013-as tanulmányát,18 melyekben a 
szarvasmarhahús kereskedelmének loká-
lis összefüggéseit elemezték a szerzők.

A nemzetközi szakirodalomban meg-
jelenő tanulmányok készítői jellemzően 
– érthető módon – a saját országuk szem-
szögéből elemezték a külkereskedelmi 
hatásokat. Az utóbbi időben többek kö-
zött Dasa Bartosova és szerzőtársai, Pe-
ter Bielik és Luboš Smutka, illetve szer-
zőtársaik, Stefan Bojnec és Fertő Imre, 
Tomáš Doucha, Miroslava Rajcaniova, 
valamint Lubos Smutka Artan Qinetivel 
és Miroslav Svatošsal vizsgálták az új 
tagállamok, illetve konkrétabban a viseg-
rádi országok vagy csak az egyes tagok 
relációjában megfigyelhető szektorális 
vagy ágazati külkereskedelmi sajátossá-
gokat.19

Anyag és módszer

Meglátásunk szerint annak érdekében, 
hogy az egyes viszonylatokban megjele-
nő hatások vizsgálata pontos és azonos 
megközelítésen nyugvó adatgyűjtés ré-
vén kialakuló adatállomány felhaszná-
lásával valósuljon meg, az EUROSTAT 
kereskedelemre vonatkozó statisztikai 
adatbázisát indokolt alkalmazni. Az EU-
adatok használata lehetővé teszi, hogy a 
nemzeti statisztikai hivatalok egységes 
elvek és közös iránymutatások szerint 
megvalósuló adatgyűjtése és adatszol-
gáltatása révén időben és térben valós, 
összevethető és összemérhető adatokkal 
dolgozzunk.
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A vizsgálatokat az EUROSTAT ComExt 
adatbázisának a SITC- (Standard Inter-
national Trade Classification) rendszer-
ben elérhető, 2000 és 2014 közötti idő-
távra vonatkozó adataira támaszkodva 
végeztük el. Az adatok kezelhetősége 
végett éltünk azzal az egyszerűsítéssel, 
hogy csak az aggregált termékcsoportok-
kal foglalkoztunk, így a SITC-rendszer 
két számjegyű bontását alkalmaztuk, és 
minél részletesebb bontásban keressük 
az adatokat, annál több számjeggyel je-
lölt alosztály érhető el. A két számjegyű 
bontásban megjelenő adatok az egyes 
mezőgazdasági főcsoportokra utalnak. 
Így például a 01 az élő állatokat, a 0101 
csoport az élő lovakat, viszont a 01011010 
már a fajtatiszta tenyészlovakat jelenti.

Az egyes országok statisztikai hivata-
lai által folytatott egységes adatgyűjtési 
és értékelési eljárás ellenére szükséges, 
hogy a vizsgálatok előtt egyes külkeres-
kedelmi és gazdasági folyamatokat olyan 
korlátozó tényezőkként értékeljünk, 
amelyek képesek érdemben befolyásolni 
az adattartalom egységességét és meg-
bízhatóságát, valamint ebből fakadóan 
az abból levonható következtetések mi-
nőségét.
• Az EU-csatlakozás következtében 

az import esetében a korábban az 
Európai Unión kívüli országokból 
érkezett termékek egy része – az EU-
ba lépés, illetve egy uniós országbe-
li importőr székhelye alapján – már 
EU-n belülről származó termékként 
jelennek meg. Ennek hatására nem a 
valódi feladó ország szerepel a sta-
tisztikában mint exportőr. Többnyire 

a multinacionális vállalatok kereske-
delmi tevékenysége, logisztikai és 
számlázási folyamata miatt alakul ki 
ez a helyzet. Példaként a kávét vagy a 
kakaót lehet megemlíteni.

• Az export esetében az uniós csatla-
kozás hatására csak a közösségen 
kívüli áruforgalomnál szükséges a 
belépési és kilépési gyűjtő vámáru-
nyilatkozat kitöltése. Így nem lehet-
séges az EU-n belüli forgalomnak a 
vámáru-nyilatkozat alapján történő 
ellenőrzése és nyomon követése. Ez 
alól csak a jövedéki termékek képez-
nek kivételt.20

• Az országok közötti árumozgás so-
rán óhatatlanul megjelenik – jelen-
tős torzító hatást okozva – a forgal-
mi adóval elkövetett visszaélés. Az 
áfacsalásnak több tényező is kedvez. 
Ezek közül ki kell emelni az egyes 
uniós tagállamok áfakulcsának elté-
rő mértékét.21 A törvénytelen lépése-
ket segíti elő az is, hogy az egységes 
piac eredményeként az áruk szabad, 
korlátozásoktól mentes áramlása 
biztosítja az alapvetően ellenőrzé-
sek nélküli szállítást. A közösségen 
belüli fiktív árumozgások hatása az 
adatgyűjtésnél – és így a statisztika 
értelmezése esetén is – akár jelentős 
torzítást is eredményezhet. A mező-
gazdaság és az élelmiszeripar terén 
zajló folyamatok mélyebb össze-
függéseit mutatja be részletesebben 
Lámfalusi Ibolyáék22 vagy Tanító 
Dezsőék23 tanulmánya.24

• Az előbbiekhez hozzáadódhat a fe-
kete- vagy illegális kereskedelem, 
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mely egyes speciális árucsoportok-
ra kiemelkedő hatást gyakorol.25 De 
ugyanitt kell megemlíteni a megke-
rülő kereskedelmet, mely bár uniós 
szinten legálisan zajlik, a statisztikai 
adatszolgáltatás26 során már nem je-
lenik meg az egyes tagállamoknál.

• Az adatbázisok harmonizáltsága 
ellenére, többek között a korábban 
részletezett hatások következtében 
is, az egyes relációkban megjelenő 
export és import értéke nem minden 
esetben esik egybe. Azaz ugyanazon 
két ország viszonylatában a megje-
lenő áruforgalom a rájuk vonatkozó 
adatbázisokban sem feltétlenül ad 
megegyező értéket.

• Szükséges megemlíteni azt is, hogy 
az újabban tapasztalható vállalatfel-
vásárlások és a multinacionális cégek 
térnyerése révén a vállalaton belüli 
logisztikai folyamat akár több orszá-
gon keresztül valósulhat meg. A spe-
cializáció, valamint a vállalatokon 
belüli szegmentáció és piacfelosztás 
miatt a korábbi nemzeti termékek 
elkészítésének folyamata átkerülhet 
más országokba, ami az új termelési 
helyzet következtében növeli a kül-
kereskedelmi forgalmat.27

Tanulmányunkban több módszert, vi-
szonyszámot és indexet is alkalmazunk. 
Az első ezek közül az export-import 
egyenleg, amely plasztikusan ábrázolja 
az ország exportjának és importjának a 
különbségét.

ijijI/E mxB −=  (1)
BE/I az egyenleg összegét, az xij az adott 
ország exportértékének, az mij pedig az 
importértékének az összegét adja meg.

Vizsgálataink során a másodikként al-
kalmazott mutató az export és az import 
arányát számszerűsíti. Az arány a leg-
egyszerűbb exportspecifikációs mutató, 
mely az országok exportját és importját 
viszonyítja egymáshoz.

ij

ij
I/E m

x
R =

 (2)
RE/I az index értékét, az xij az exportté-
telek – jelen esetben az egyes ország 
exportértékének – összegét, az mij pedig 
az import hasonló értékének az összegét 
adja meg.

Az áruforgalom fajlagos értékének a 
meghatározása során az alábbi metódust 
követtük.

ij

ij
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(3)

SE a fajlagos értékét, a Vij az export ér-
tékét, a Qij pedig az export mennyiségét 
adja meg.

Az elemzés kiterjed a vizsgált orszá-
gok Herfindahl–Hirschman-indexének 
(HHI) a kiszámítására is, mely alapve-
tően az országok külpiaci termékei piaci 
részesedésének a mértékét, koncentrált-
ságát adja meg. Az eljárás során az egyes 
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termékcsoportok exportrészesedését 
négyzetre emeljük, és az így kapott érté-
keket összegezzük. Az indexet a követke-
ző módon képezzük:

∑
=

=
N

1i

2
iSHHI

 (4)
Si az i adott termékcsoport piaci részese-
dése. A mutató értéke ennek megfelelően 
0–1 között mozog. Az egyhez közelebbi, 
nagyobb érték magas fokú koncentráltsá-
got jelez.

A szakirodalmi források szerint a kül-
kereskedelmi vizsgálatok során az egyik 
megkerülhetetlen mutató a Balassa Béla 
által a komparatív előnyök mérésére ki-
fejlesztett formula.28 A B-index képlete a 
következető:
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Ebben az x az export, az i a termékcso-
port, a j a vizsgált ország; ennek megfe-
lelően az xij az adott ország termékszintű,

a ∑i ijx  az összes exportját,

a 
ijj

x∑  a világ, esetleg valamely ország-
                                                              csoport termékszintű,

a ∑∑i j ijx  pedig a teljes exportját jelöli.29

A B-index abból indul ki, hogy az ex-
portszerkezet egyaránt érzékeny a relatív 
költségekre és a nem ár jellegű ténye-
zőkben meglevő különbségekre. Ezért a 
komparatív előnyök várhatóan megha-

tározzák az export szerkezetét.30 Vizs-
gálataink során viszonyítási pontként az 
EU27 országaival folytatott kereskede-
lem értékét határoztuk meg. Ennek segít-
ségével a komparatív előny vizsgálatára 
két lehetőség is rendelkezésre áll. Egy-
részt vizsgálható, hogy az adott termék 
vagy termékcsoport exporton belüli ré-
szesedése miként viszonyul a referencia-
piacon (EU27) belüli exportrészesedés-
hez. Azaz a relatív értékösszegek területi 
összehasonlítására nyílik mód. Másrészt, 
a képlet második fele alapján, vizsgálható 
az is, hogy a forrásországok (V4) termék-
kiviteli aránya miként alakul a teljes ex-
porton (EU27) belül. Komparatív előny 
akkor mutatható ki, ha a termékcsoport 
exportrészesedése nagyobb, mint az ösz-
szehasonlítás alapjáé, illetve ha a vizsgált 
ország részesedése nagyobb, mint a teljes 
exporton belüli értéke.

A Balassa-index számlálója és nevező-
je is 0 és 1 közé esik.31 Az index értéke 
ennek megfelelőn a [0;∞] intervallumban 
helyezkedhet el.32 Amennyiben a B>1, 
az adott ország a vizsgált termék szem-
pontjából komparatív előnnyel rendelke-
zik; ha az index értéke 0 és 1 között van, 
komparatív hátrányról beszélhetünk. 
A mutató a szerkezeténél fogva aszim-
metrikus, hiszen csak alulról korlátos, 
ezért ez a pozitív tartományban ferde el-
oszlást eredményez. A problémát a Bent 
Dalum, Keld Laursen és Gert Villumsen 
által a megnyilvánuló szimmetrikus elő-
nyökre (revealed symmetric comparative 
advantage, RSCA) kidolgozott index-
nek33 megfelelően kezeljük mi is.
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Az indexet több tekintetben is kritika 
érte.34 Ez arra vezethető vissza, hogy szé-
les, nemzetközi környezetben alkalmaz-
zák, és ebből fakadóan nagyon heterogén 
adottságokkal és piaci szabályozókkal 
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 időben 
jelentkező kereskedelempolitikai megál-
lapodások hatására a mutató kiszámít-
hatósága és alkalmazhatósága meglehe-
tősen stabilnak tekinthető. A terjedelmi 
korlátok és a nagyszámú viszonyítási 
pont miatt mi is továbbfejlesztettük a 
mutatót, és országos szinten az egyes ter-
mékcsoportoknak az évi exportforgalom-
ban betöltött szerepe alapján súlyozott át-
laggal korrigáltuk a B értékét, majd ezek-
nek vettük az összegét. Az alábbi képlet 
szerint:

i
j ij

ij
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X
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Ebben a formulában x az export, i a ter-
mékcsoport, j a vizsgált ország; ennek 
megfelelően az xij az adott ország termék-
szintű,

az ∑i ijx az összes exportját,

a Bi pedig az i termékcsoport Balassa-in-
dexét jelenti.

Eredmények

Mint az várható volt, az adatbázis tar-
talma35 is megerősítette, hogy az EU27 
irányába megjelenő áruforgalom egy-
értelműen erősödött a tagság hatásá-
ra36 (l. 1. ábra). Noha már a 2000-es évek 
elejétől érzékelhető volt mind az export, 
mind az import területén a bővülés, az 
igazi kiugrást a tagság jelentette közös 
piaci hozzáférés biztosította. Valamennyi 
tagország esetében többszörös forgalom-
bővülés jelent meg. A legjelentősebb ex-
portérték-növekedést (427 százalék) Len-
gyelország tudta felmutatni már a tagság 
kezdetétől; 2000 óta viszont közel kilenc-
szeres az emelkedés. Hazánk esetében a 
teljes időtáv alatt 3,8, a tagság óta pedig 
2,6-szeres az exportnövekedés mértéke. 
Az import esetében is hasonló, de ki-
sebb volumenű folyamat figyelhető meg. 
Magyarország esetében az ezredfordu-
ló óta több mint hatszorosával, a tagság 
alatt pedig két és félszeresével bővült az 
import értéke. Az import esetében is na-
gyobb a lengyel érték: a magyar piacon 
tapasztaltnál Lengyelországban jelentő-
sebb volt az uniós áruk beáramlása.
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Azonban az is érdekes, hogy mennyire 
voltak eredményesek a 2004. évi bővítés 
után a csatlakozó országok (EU12). Mi-
vel ezen országok eltérő adottságokkal 
rendelkeztek a mezőgazdaság nemzet-
gazdasági szerepét, színvonalát, a mező-
gazdasági támogatások összegét tekint-
ve, valamint az ágazat hatékonyságát és 
versenyképességét illetően is, óhatatlanul 
is adódik a lehetőség a csoportosításra. 

Általánosságban elmondható, hogy az 
EU12 országai, annak ellenére, hogy az 
EU15 vonatkozásában már liberalizál-
tabb kereskedelempolitikai megközelítést 
alkalmaztak – hiszen a nagy és fizetőké-
pes piac irányába törekedtek –, a korábbi 
kereskedelempolitikai folyamatok utó-
hatásaként jelentős korlátozásokat alkal-
maztak egymással szemben. Ennek kö-
vetkeztében egy sajátos, torz helyzetkép 

1. ábra
A visegrádi országok agrárexport- és agrárimport-forgalmának alakulása

az Európai Unióval (2000–2014)
(folyó áron, millió euró)

Export

Import

Forrás: EUROSTAT 2015 alapján, saját szerkesztés.
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alakult ki, amely – annak ellenére, hogy 
bizonyos ellenirányú törekvések látszot-
tak37 – egyértelműen magában hordozta 
az EU-tagság hatására szinte robbanás-
szerűen felszínre tört – több esetben – 
kedvezőtlen külkereskedelmi hatásokat.

Először érdemes azt megvizsgálni, 
hogy a régi tagállamokkal kapcsolatban 
milyen hatások érvényesültek. Az agrár-
kereskedelmi egyenleget (1. képlet) te-

kintve markánsan látszódik a visegrádi 
országok esetében az átrendeződés (l. 2. 
ábra).

Az adott periódusban két nagy csoport 
is képezhető. Egyszerűen fogalmazva: a 
külkereskedelmi egyenleg tekintetében 
nyertes és vesztes országok. Az előbbiek 
sorába hazánk és Lengyelország tartozik, 
míg a másik csoportot két északi (köze-
lebbi és távolabbi) szomszédunk alkotja. 

2. ábra
A visegrádi országok agrárkereskedelmi egyenlege és export-import aránya az 

EU15-tel (2000–2014)
(folyó áron, millió euró)

Agrár-külkereskedelmi egyenleg

Export-import arány

Forrás: EUROSTAT 2015 alapján, saját szerkesztés.
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Magyarország egyenlege – némi inga-
dozással – tartósan a pozitív tartomány-
ban maradt, noha 2004 után egy erősebb 
csökkenés volt megfigyelhető. Lengyel-
országnak viszont a csatlakozás hatá-
sára javult a mutató mérlege. Szczepan 
Figiel, Mariusz Hamulczuk, Cezary 
Klimkowski és Justyna Kufel a példa-

mutató lengyel folyamatok okaként, a 
lengyel agrárkereskedelmi bővülés alap-
jaként lényegében az időszak során meg-
valósult eredményes gazdasági átalaku-
lást, a nyitott piaci lehetőséget, valamint 
a nemzetközi (mennyiségi és minőségi) 
előírásoknak megfelelő lengyel termékek 
iránti keresletet határozta meg.38

3. ábra
A visegrádi országok agrárkereskedelmi egyenlege

és export-import aránya a V4-gyel (2000–2014)
(folyó áron, millió euró)

Agrár-külkereskedelmi egyenleg

Export-import arány

Forrás: EUROSTAT 2015 alapján, saját szerkesztés.
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Sajnálatos módon, Csehország és Szlo-
vákia számára a tagság csak elmélyítette 
a negatív folyamatokat, s egyik ország 
sem volt képes a régi tagállamok alkotta 
piacon csökkenti az agrártermékek eseté-
ben meglévő külkereskedelmi deficitjét.

A kereskedelmi folyamatok alakulása 
terén érdekes folyamatokat szemléltet az 
export-import arány39 (2. képlet) alakulá-
sa. A vizsgált relációban Magyarország 
esetén csökkent a kiugróan magas arány 
– azaz az export és az import értéke kö-
zelített egymáshoz –, de a magyar export 
dominanciája (a hazánkba érkező import-
hoz viszonyítva) továbbra is megmaradt. 
Megfigyelhető továbbá az is, hogy a többi 
ország esetében is nőtt az index értéke, 
hiszen az új piacok megjelenésének kö-
vetkeztében megemelkedett a kivitt ter-
mékek ára (2. ábra). Ugyanakkor az is 
egyértelmű, hogy a kereskedelmi korlá-
tok lebontásának hatására egyik ország 
sem képes jelentős piacvédelmet és így 
érzékelhetően magas exportarányt elérni.

Ha csak a visegrádi országokat néz-
zük, már árnyaltabb kép jelenik meg (3. 
ábra). Egyértelműen látható a kétoldalú 
kereskedelmi korlátozások lebontásának 
a hatása, hiszen a 2004. évi „határnyitás” 
következtében jelentősen nőtt a V4-ek 
egymás között lebonyolított exportja. Ez-
zel mind az egyenleg, mind az arány ér-
téke javult. Figyelemreméltó Lengyelor-
szág helyzete, amely a 2004-es „rajtnál” 
jelentősen megugrott, és a többiekhez vi-
szonyítva egyre nagyobb arányban tudta 
javítani az exportpozícióját a V4-orszá-
gok piacán. Ezzel együtt Magyarország, 
illetve Csehország is képes volt a másik 

három állam piacán jelentősebb javulást 
elérni. Az előbbi esetében csak 2010 és 
2013 között mutatható ki pozitív egyen-
leg, míg az utóbbi a teljes időszak alatt 
aktívumot tudott produkálni. Ennek okát 
vélhetően a kedvező földrajzi (a szomszé-
dos lengyel és szlovák piacok), valamint 
a történelmileg adott szlovák kapcsola-
tok irányában kell keresni. Ugyanakkor 
Szlovákiával kapcsolatban megállapítha-
tó, hogy látványosan bennragadt a folya-
matban, és érdemben nem tudott javítani 
a külkereskedelmi helyzetén.

Az egyes országokra vonatkozóan a 
fentieken túl érdemes megfigyelni a kül-
kereskedelmi áruáramlás fajlagos értéke-
inek alakulását is. Noha ezt az értéket a 
bekövetkezett makrogazdasági szerkeze-
ti és piaci hatások befolyásolták, és nem 
egyértelműen tükrözi a külkereskede-
lemben részt vevő termékkörök esetében 
megjelenő folyamatokat, közelítő jelleg-
gel mégis szemlélteti a változást, s ennek 
révén megfigyelhető, hogy az egyes or-
szágok milyen értékű árut voltak képesek 
exportálni.40

Általánosságban megfigyelhető, hogy a 
fajlagos értékek növekedési trendet mu-
tatnak. Megjelenik az is, hogy a 2008. 
évi gazdasági válságnak az EU15 és a 
V4-ek esetében is korrigáló hatása volt: 
a korábbi, olykor túlértékelt árak korrek-
ciója történt meg az általános gazdasági 
recesszió következtében. Amennyiben a 
2004 és 2014 közötti értékeket vetjük ösz-
sze, megjelenik, hogy a régi tagállamok 
piacán a tagság idején kialakult árak a 
legnagyobb mértékben Lengyelország-
ban nőttek: 14 százalékkal (1. táblázat). 
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Magyarországon lényegében nem vál-
tozott, Csehországban és Szlovákiában 
pedig mintegy 3 százalékkal csökkent. 
Megjegyzendő, hogy a tagság előtt némi 
korrekcióra került sor, amikor a fajlagos 
áremelkedés hatására – a magyart leszá-
mítva – mindenütt növekedett a külkeres-
kedelmi termékek fajlagos értéke.

Ha csak a V4-ek közötti viszonyokat 
vizsgáljuk, határozottan jelenik meg az 
árnövekedés folyamata. E folyamat során 
a cseh értékek kiemelendőek – amelyek-
ben igen jelentős, több mint kétszeres 
áremelkedés figyelhető meg a tagság idő-
szaka alatt –, de a többi ország relációjá-
ban is 8 (Szlovákia), illetve 28 százalékos 
(Lengyelország) emelkedés mutatható ki. 
Hazánk esetében az elmúlt 15 év alatt 39 
százalékkal, a tagság során viszont csak 
17 százalékkal nőtt a V4-országokba 
kerülő mezőgazdasági termékek fajla-
gos értéke. A V4-ek közötti forgalom-
bővülés miatt megjelenő áremelkedés 

arra vezethető vissza, hogy a magasabb 
feldolgozottsági szintű, fajlagosan drá-
gább termékek jelentek meg ezen orszá-
gok piacain. Erre kiváló példaként figyel-
hető meg Lengyelország.

Az egyes országokban lezajlott folya-
matok vizsgálata során arra is érdemes 
kitérni, hogy az export esetében milyen 
mértékű termékszerkezeti koncentráció 
és azzal kapcsolatos változás jelent meg. 
Az EU-tagsággal járó hatások alapján 
ugyanis előzetesen vélelmezhető volt, 
hogy csökkenni fog a koncentráció mér-
téke. Tehát a csatlakozás révén nagyobb 
termékkör kerül az uniós piacra, mint 
a korábbi, korlátozottabb körülmények 
idején. E jelenség mérésére szolgál a ter-
mékek külkereskedelmi áruforgalomban 
betöltött arányát mutató, a piacok kon-
centráltságát számszerűsítő Herfindahl–
Hirschman-index (4. képlet).

Az elvégzett vizsgálatokból megál-
lapítható, hogy az export sem a tagság 

1. táblázat
A fajlagos értékek változása az EU15 és a V4-ekkel folytatott áruforgalom esetében

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EU15

CZ 246 310 323 306 570 366 470 549 703 418 509 573 594 616 554

HU 392 295 253 327 276 196 199 200 263 194 210 283 283 314 552

PL 817 821 829 970 1 006 889 1 083 1 184 1 292 947 1 099 1 347 1 206 1 136 1 139

SK 388 374 381 391 607 607 476 776 855 534 516 711 751 681 588

V4

CZ 427 581 144 124 133 193 191 249 283 218 226 289 311 315 306

HU 454 437 486 565 672 787 676 592 512 545 579 723 733 776 783

PL 756 848 803 718 867 1 100 1 062 1 074 1 137 1 044 1 092 1 189 1 130 1 116 1 106

SK 382 503 456 436 680 716 528 731 884 779 750 839 849 779 735

Forrás: EUROSTAT 2014 alapján, saját szerkesztés.
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előtt, sem utána nem volt egyik ország 
esetében sem kifejezetten koncentrált. 
Az egyes termékkategóriák átlagában 
sem jelenik meg, hogy a vizsgált piacok 
kizárólagos szerephez jutottak volna az 
egyes országok kivitelét illetően (4. ábra). 
Ha mégis, akkor az időszakos volt (pl. a 
cseh és lengyel reláció) vagy csökkenő 
tendenciát rajzolt ki (pl. a szlovák és len-
gyel áruforgalom). Ez megfelel az előze-
tes várakozásoknak, hiszen az Európai 
Unióban az egységes belső piaci verseny 
hatására – különösen a könnyen helyette-
síthető mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek esetében – az erős versenyha-
tások a piaci koncentráció ellen hatnak, 
javítva ezzel a fogyasztók érdekeit. Ha-
zánk esetén az erőteljes lengyel reláció 
tűnik ki, de ez érdemben nem különül el 
a többi vizsgált kapcsolattól. Az előbbiek 
esetében ez azonban a csatlakozás előtti 
– azaz a kereskedelmi egyezményekkel 
védett és/vagy támogatott – időszakra, 
az utóbbiaknál az azt követő periódusra 
vonatkozik. A csatlakozás jelentősen át-
rendezte a termékek piaci megjelenését, 
jelezve a kereskedelmi korlátok változá-
sát és a kereskedelemteremtés vagy – bi-
zonyos esetekben – a kereskedelemtere-
lés erősödő folyamatát.

A trendek utalnak arra is, hogy az in-
tegráció hatásaként megjelenő piaci po-
larizáció valamennyi ország esetében 
érvényesül, azaz az integrációs folyamat 
kedvező hatására egyre csökkenő mér-
tékben koncentráltak a piacok. Ebben a 
folyamatban, ha nem is minden esetben, 
de megjelenik, hogy az egyes bővítési 
körök következtében 2007-ben és 2013-

ban is tovább „laposodott a görbe”, tehát 
– a bővülő piac és így a kereskedelmi 
és adminisztratív könnyítések eredmé-
nyeként – tovább csökkent a koncentrá-
ció mértéke. Magyarország esetében ez 
utóbbi a horvát bővítés – a földrajzi kö-
zelség okán jelentős – hatásával erőtelje-
sen igazolható.

A koncentráció vizsgálatán túl az el-
múlt időszak folyamatainak az alaposabb 
megértését szolgálja az egyes termékek 
és az országok általános versenyképes-
ségi értékeinek a bemutatása. A kom-
paratív előnyök számszerűsítésénél több 
mutató és értékelés is rendelkezésre áll. 
De jelen esetben a Balassa-index eredeti 
összefüggéséből kiindulva vizsgáltuk a 
V4-ek termékforgalmával kapcsolatban 
megjelenő versenyképességi hatásokat. 
A Balassa-index aszimmetrikus arányta-
lanságának a korrekciója után az RSCA-
mutatók összevethető értékeket adnak, 
de az országszintű összehasonlítás érde-
kében aggregált adatokat kellett képezni. 
Az országok szerinti értékeket az egyes 
termékcsoportoknak a teljes áruforga-
lomban betöltött súlya alapján összegzett 
RSCA-értékek révén kaptuk meg (7. kép-
let). Az egyes RSCA-indexértékeket már 
csak az e képlet alapján meghatározott, 
az országok szintjén korrigált módon mu-
tatjuk be a 2. táblázatban. Az így már egy 
értékbe sűrítve fejezi ki az egyes orszá-
gok esetében bemutatni kívánt verseny-
képességi trendek értékeit.

Az értékek vizsgálata alapján elmond-
ható, hogy az uniós tagság előtti idő-
szakban – a hathatósabb piacvédelmi in-
tézkedéseknek betudhatóan – magasabb 
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4. ábra
A V4-országok Herfindahl–Hirschman-indexének alakulása az egyes országok 

és országcsoportok vonatkozásában megjelenő exportforgalomban* (2000–2013)
CZ

HU

PL
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értékek jelentek meg.41 Ezzel együtt meg-
állapítható, hogy a fokozatosan életbe 
lépő kereskedelempolitikai könnyítések, 
az EU-tagságra való felkészülés és a ke-
reskedelmi kapcsolatok azzal együtt járó 
átalakulásának a hatására az index értéke 
valamennyi ország esetében fokozatosan 
csökkent, és a tagság következtében ala-
csony szinten stabilizálódott. Azaz a pi-
acok vonatkozásában megjelent verseny-
képesség értéke – de legalábbis a piaci 
dominancia – csökkent.

Egyértelműen megfigyelhető, hogy a 
V4-ek egymás közötti áruforgalmában 
Csehország és Szlovákia esetében közel 
azonos mértékű és lefolyású értékvál-
tozást lehet kimutatni. Lengyelország-
ban42 és hazánkban nagyobb ütemű volt 
a csökkenés, de ez a két ország is hasonló 
trendeket mutat. Az EU27 irányában – az 
erőteljesebb kapcsolatok, a nagyobb ke-
reskedelmi volumen révén – kisebb mér-
tékű a versenyképességi érték romlása, 
mint a cseh és a szlovák partnereké.

A visegrádi országok körében is jelen-
tős csökkenés, illetve az egész EU relá-

ciójában megjelenő trend figyelhető meg. 
Jelentős versenyképességi értékcsökke-
nést Magyarországgal kapcsolatban lehet 
kimutatni, akár 2000-hez akár 2004-hez 
viszonyítunk. Sajátos helyzetet ábrázol, 
hogy Szlovákia az adaptációs folyamat 
során – a piacokra és egyéb gazdasági 
hatásokra visszavezethető okok miatt 
valamennyi országban megfigyelhető 
ingadozás ellenére – 2014-re jelentősen 
tudott korrigálni, és némi értékjavulást 
lehet felfedezni. A nagyobb és homogé-
nebb piacokhoz képest az egyes országok 
relációjában jelentősebb versenyképessé-
gi értékek mutathatók ki. Az egyes vizs-
gált irányokban érdemi versenyképes-
ségi előnyök látszanak. Ezért az egyes 
országpárok vonatkozásában árnyaltabb 
kép alakul ki. A legjelentősebb átala-
kulást és versenyképességi csökkenést 
Lengyelország és Magyarország kétol-
dalú forgalmában lehet kimutatni: közel 
a harmadára csökkent az index értéke. 
A többi pár vizsgálata alapján általános-
ságban némi korrekció és értékcsökkenés 
megfigyelhető, de az országcsoportokhoz 

Forrás: EUROSTAT 2014 alapján, saját szerkesztés.
*  A V4 keretében az országcsoporton belüli áruforgalmat értjük, amely a többi három partner irányá-

ban valósul meg.

SK
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képest nagyobb arányban sikerült a ver-
senyképesség szintjének a csökkenését 
mérsékelni.

Mindez jelzi, hogy az uniós tagság-
ra való felkészülés folyamata során az 
új tagállamok nem voltak képesek kellő 
mértékben alkalmazkodni az EU piaci 

folyamataihoz, így a tagságot követően is 
megjelenő versenyképességi hátrány le-
dolgozása sem valósult meg, sőt az egyes 
országok a versenyképességi értékeik 
romlása eredményeképpen tovább távo-
lodtak az ideális szinttől.

2. táblázat
A V4-országok egyes relációban vizsgált RSCA-indexének aggreált értékei*

(2000, 2004–2014)

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2004–
2014

átlag
CZ

HU 0,243 0,092 0,116 0,119 0,149 0,167 0,149 0,142 0,145 0,152 0,104 0,109 0,131
PL 0,215 0,186 0,128 0,100 0,079 0,112 0,096 0,087 0,087 0,098 0,118 0,129 0,111
SK 0,140 0,092 0,117 0,090 0,104 0,104 0,134 0,087 0,089 0,081 0,081 0,092 0,097
EU15 0,099 0,043 0,043 0,029 0,037 0,047 0,048 0,038 0,046 0,042 0,045 0,044 0,043
V4 0,065 0,044 0,067 0,037 0,044 0,053 0,064 0,043 0,046 0,043 0,053 0,059 0,050

HU
CZ 0,256 0,239 0,251 0,267 0,280 0,270 0,247 0,174 0,132 0,124 0,131 0,149 0,206
PL 0,166 0,201 0,251 0,173 0,102 0,119 0,134 0,118 0,089 0,093 0,083 0,066 0,130
SK 0,135 0,166 0,155 0,206 0,168 0,120 0,140 0,128 0,102 0,098 0,087 0,068 0,131
EU15 0,069 0,026 0,027 0,024 0,028 0,025 0,024 0,022 0,020 0,020 0,015 0,014 0,025
V4 0,155 0,163 0,177 0,165 0,132 0,100 0,104 0,078 0,048 0,051 0,051 0,059 0,102

PL
CZ 0,194 0,099 0,078 0,071 0,051 0,066 0,078 0,065 0,082 0,084 0,084 0,100 0,078
HU 0,295 0,209 0,210 0,184 0,179 0,174 0,174 0,114 0,091 0,098 0,093 0,085 0,147
SK 0,247 0,111 0,094 0,100 0,076 0,076 0,090 0,076 0,087 0,100 0,116 0,113 0,095
EU15 0,088 0,023 0,022 0,024 0,016 0,010 0,008 0,009 0,010 0,012 0,010 0,011 0,018
V4 0,204 0,110 0,095 0,072 0,061 0,066 0,073 0,061 0,066 0,074 0,079 0,086 0,077

SK
CZ 0,080 0,056 0,052 0,054 0,040 0,042 0,093 0,071 0,094 0,064 0,068 0,075 0,064
HU 0,204 0,051 0,067 0,074 0,041 0,076 0,052 0,042 0,044 0,044 0,060 0,067 0,056
PL 0,308 0,226 0,203 0,211 0,197 0,187 0,148 0,119 0,121 0,121 0,104 0,151 0,162
EU15 0,205 0,096 0,058 0,054 0,071 0,088 0,079 0,056 0,057 0,066 0,078 0,087 0,077
V4 0,031 0,024 0,016 0,010 0,013 0,013 0,014 0,009 0,011 0,011 0,017 0,020 0,014

Forrás: EUROSTAT 2015 alapján, saját szerkesztés.
*  A V4 keretében az országcsoporton belüli áruforgalmat értjük, amely a többi három partner irányá-

ban valósul meg.
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Az adatok értelmezése során az is ki-
derül, hogy az egyes országok esetében 
jobb a versenyképességi helyzet, mint az 
országcsoportok relációjában, még akkor 
is, ha ugyanazon országokból képzett 
csoportról van szó.

Összefoglaló megállapítások, 
következtetések, javaslatok

A visegrádi országok (V4) esetében az 
Európai Unióhoz történt 2004. évi csat-
lakozás több területen is agrárkereske-
delmi nehézségeket okozott, és egyúttal 
kedvezőbb feltételeket is eredményezett. 
A korábbi vámok és egyéb kereskedel-
mi korlátok megszűnése egy csapásra 
növekvő kereskedelmi aktivitást ered-
ményezett. Az integráció eredménye-
képpen megjelent egységes belső piacon, 
az áruk szabad áramlása következtében 
törvényszerűen jelentkezett a kereskedel-
mi forgalom bővülése. Ez a szomszédos 
országokkal kapcsolatban markánsan, 
egyúttal rövid időtáv alatt ment végbe, 
míg a régi EU-tagállamok irányában – a 
társulási folyamat keretében – hosszabb, 
fokozatos forgalombővülésre került sor.

Vizsgálataink azt szemléltették, hogy 
az elmúlt 15 évben bekövetkezett válto-
zások hatására jelentős mértékben bővült 
a V4-országok agrár-külkereskedelmi 
forgalmának az értéke és mennyisége. 
Ezen belül meghatározóak az EU15 és a 
V4-ek piacán elért kedvező folyamatok. 
A vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy 
az EU15 esetében a kereskedelmi egyen-
leg csak Magyarország és Lengyelország 

számára volt pozitív tendenciájú, míg a 
V4-közi áruforgalomban csak Szlovákia 
tudott negatív, ám javuló tendenciájú ér-
tékeket felmutatni. A kereskedelmi for-
galom bővülésében meghatározó szerepe 
volt a visegrádi országok egymás közöt-
ti áruforgalmának. Szemléltettük azt is, 
hogy az egységes belső piac működésé-
nek hatására, a belső piaci verseny erő-
södésének eredményeképpen csökkent 
az országok egyes termékeinek a piaci 
koncentrációja. Megállapításaink sze-
rint a vizsgált relációkban ez a folyamat 
párhuzamosan járt a komparatív előnyök 
csökkenésével és az egyes viszonyla-
tokban kialakult értékek erőteljes kon-
vergálásával. Figyelemre méltó, hogy a 
csatlakozást megelőző, azaz a közös piaci 
működésre felkészítő időszak jelentősen 
befolyásolta az értékek alakulását. Az 
általánosan növekvő kereskedelmi akti-
vitás ellenére csupán Szlovákia és Cseh-
ország viszonylatában lehetett a teljes 
időtávon a komparatív értékek javulását 
kimutatni, a többi relációban a verseny-
képesség értéke csökkent. Az EU-tagság 
tehát piacot és számos lehetőséget terem-
tett, de az országok versenyképességi ér-
tékei, vizsgálataink szerint, ennek hatá-
sára nem voltak képesek javulni.
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2011-ben megegyező, majd azt 2012-ben meg-
haladó forgalmiadószint mágnesként vonzot-
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http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ado/
afa080101_hatalyos/fordad_20120614.html, 
2012. szeptember 6.) Az eljárást kiterjesztet-
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értékesíteni a magyar piacon. Megjegyzendő, 
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74 ipari termék kombinált exportját, az j index 
pedig 11 fejlett ipari ország együttesét jelezte. 
A kereskedelem politikai torzítások mérsék-
lése végett korlátozódott a B-index eredetileg 
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30 Fertő: „A komparatív előnyök mérése”.
31 Ha ∑ =

j ijij 1x/x  , akkor monopóliumról 

van szó, azaz a terméket csak a vizsgált or-
szág szállítja a célpiacra.

32 A tényleges felső határ, ∑∑i j ijx /
iji

x∑

abban az esetben tart a végtelenhez, ha 

iji
x∑ tart a nullához, azaz az ország gazda-

sági súlya az export tekintetében nem jelen-
tős. (Poór: Érték- és áralapú módszerek.)
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37 Az új tagállamok egymás közötti kereskedel-
mi megállapodásainak köszönhetően közvet-
lenül a csatlakozás előtt jelentős integráció 
következett be mind a mezőgazdasági keres-
kedelem, mind pedig az agrárpiacok tekinte-
tében. A Közép-európai Szabad Kereskedel-
mi Megállapodást (Central European Free 
Trade Agreement, CEFTA) 1992. december 
12-én, Krakkóban írták alá, és meghatározó 
célja volt a tagok közötti kereskedelmi forga-
lom növelése. De ennek érdemi felfutására 
végül csak csekély mértékben került sor.

38 Szczepan Figiel, Mariusz Hamulczuk, 
Cezary Klimkowski és Justyna Kufel (2014): 
„Potential Trade Implications of Joining 
the Euro Zone for the Polish Agro-Food 
Sector”. AgeCon Search, http://ageconsearch.
umn.edu/bitstream/182836/2/14th_EAAE_
Congress_Poster_Paper-828.pdf. Letöltés 
ideje: 2014. szeptember 13. 6. o.

39 Az arány használatához szükséges megemlí-
teni, hogy a kereslet és az import visszaesése 
is torzíthatja a mutató értékét. Jelen esetben 
nem korrigáltuk ennek esetleges hatását, a no-
minális értékeket vettük alapul.

40 Módszertani szempontból szükséges meg-
jegyezni, hogy folyóáras adatokat használ-
tunk, amelyek esetében az infláció, valamint 
a cserearány-változás hatását figyelmen kívül 
hagytuk.

41 A helyhiány miatt csak a 2000. évi induló ér-
tékeket jelenítettük meg.

42 Lengyelország esetében megemlítést igé-
nyel, hogy a versenyképességi helyzetére 
nagy hatással vannak a belső fogyasztás, a 
stabil makrogazdasági és államháztartási 
helyzet, a kereskedelmi tekintetben megha-
tározó és egyre jobban kiteljesedő német és 
ukrán kapcsolatok. Ezek együttesen is ered-
ményezik, hogy a lengyel gazdaság általános 
felzárkózási üteme a V4 összehasonlításában 
kiemelkedő. (Kerner Zsolt: „Így hagynak le 
minket a lengyelek”. Index, http://index.hu/
gazdasag/vilag/2012/08/23/igy_hagynak_le_
minket_a_lengyelek/, 2012. augusztus 23.) 
Áttételes hatásuk a kereskedelmi folyamatok-
ban is kedvező hatásokat tudtak eredményez-
ni. Igaz, csökkent a versenyképességi ütem 
a vizsgált relációban, de ezt ellensúlyozta a 
bővülő külkereskedelmi volumen és a piacok 
stabilizálásának és azokon való térnyerésének 
a folyamata.
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