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A horizontális és vertikális ágazaton belüli 
agrárkereskedelem meghatározó tényez i: 

Bulgária és Románia esete
JÁMBOR ATTILA

Kulcsszavak: ágazaton belüli kereskedelem, meghatározó tényez k, Bulgária, 

Románia.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A tanulmány az ágazaton belüli agrárkereskedelem országspeciÞ kus meghatáro-
zó tényez it elemzi Bulgária és Románia Európai Unióval folytatott kereskedelmé-
ben. Mivel az elméleti téma mez gazdasági vonatkozásai korlátozottak, a cikk friss 
adatokkal és a horizontális és vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem megha-
tározó tényez inek azonosításával kíván hozzájárulni a szakirodalomhoz. Az ered-
mények szerint a bolgár és román agrárkereskedelem jelent sen megváltozott a 
csatlakozás után, amely els sorban a termékszerkezetben történt változásokra ve-
zethet  vissza. Az ágazaton belüli agrárkereskedelem alapvet en vertikális jelleg  a 
vizsgált országokban, különböz  min ség  termékek cseréjére utalva ezzel. A teljes 
ágazaton belüli agrárkereskedelemre kimutatható alacsony értékek azonban arra 
utalnak, hogy Bulgária és Románia agrárkereskedelmének többsége továbbra is ága-
zatok között zajlik. A felállított ökonometriai modell eredményei szerint továbbá a 
tényez ellátottság és a horizontális ágazaton belüli agrárkereskedelem között nega-
tív, míg el bbi és a vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem között bizonytalan 
kapcsolat áll fenn, ami azt jelenti, hogy hasonló tényez ellátottságú országok hason-
ló min ség  termékekkel, míg az eltér ek többféle termékkel kereskednek. Az ered-
mények arra is rávilágítanak, hogy a gazdaságok méretkülönbsége pozitívan hat az 
ágazaton belüli agrárkereskedelemre, vagyis az eltér  gazdasági méret  országok 
nagyobb arányban kereskednek ágazaton belül. A távolság és az ágazaton belüli ag-
rárkereskedelem mindkét oldala között a cikk negatív kapcsolatot azonosít, vagyis a 
földrajzi közelség ösztönzi az agrárkereskedelmet. A fenti megállapítások többnyire 
összhangban állnak a korábbi régiós vizsgálatokkal.

BEVEZETÉS

Az elmúlt évtizedekben az ágazaton belüli 
kereskedelem szerepe folyamatosan n tt a 
nemzetközi kereskedelemben (Brülhart, 
2009). Az Európai Unió (EU) b vülésé-
nek következtében egyre szorosabbá váló 
gazdasági kapcsolatok az ágazaton belüli 
kereskedelmet is megnövelték a tagor-
szágok között. Az elmúlt két évtizedben 

Kelet-Közép-Európában is jelent sen átala-
kult az agrárkereskedelem és n tt az EU-
tagországokkal folytatott ágazaton belüli 
kereskedelem aránya. 

A téma fontossága ellenére a nemzetközi 
és hazai szakirodalom többsége ipari ter-
mékek ágazaton belüli kereskedelmének 
vizsgálatára koncentrál, míg a mez gaz-
dasági termékeket jellemz en nem veszik 
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Þ gyelembe. Ennek oka talán az lehet, hogy 
a mez gazdasági piacok sokak szemében 
továbbra is tökéletesen versenyz nek szá-
mítanak, noha a legfrissebb cikkek éppen 
azt bizonyítják, hogy ennek ellenkez je igaz 
(Sexton, 2013). A szakirodalom többsége to-
vábbá nem veszi Þ gyelembe a horizontális/
vertikális bontás jelent ségét.

A tanulmány célja, hogy azonosítsa a 
horizontális és vertikális ágazaton belüli 
agrárkereskedelem meghatározó tényez it 
Bulgária és Románia EU-27-tel folytatott 
agrárkereskedelmében 1999–2010 között. 
A cikk kétféleképpen kíván a meglév  szak-
irodalomhoz hozzájárulni: (1) mez gazdasá-
gi termékekre fókuszál az ipari termékek he-
lyett; (2) megkülönbözteti a horizontális és 
vertikális ágazaton belüli kereskedelmet.

Az írás az alábbi logika mentén épül fel. 
Az els  fejezet áttekinti a téma elméleti hát-
terét és a legfrissebb empirikus eredménye-
ket, míg a második a mérési módszereket 
mutatja be. A harmadik fejezet az ágazaton 
belüli kereskedelem alapvet  tendenciáit 
szemlélteti a vizsgált mintán, majd a ne-
gyedik fejezet a hipotéziseket és a modell-
speciÞ kációt ismerteti. Az ötödik fejezet az 
eredményeket és azok elemzését tartalmaz-
za, míg az utolsó fejezet összegez.  

1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

A hagyományos kereskedelemelméletek 
állandó skálahozadékot, homogén termé-
keket és tökéletes versenyt feltételeznek, 
valamint az ágazatok közötti kereskedelmet 
a komparatív el nyök alapján próbálják 
megmagyarázni. Az 1960-as évek óta azon-
ban a világ kereskedelmének egyre növekv  
része ágazatokon belül és nem ágazatok kö-
zött zajlik, ebb l következ en a hagyomá-
nyos modellek egyre kevésbé bizonyultak 
hatékonynak az új kereskedelmi minták 
elemzésében és az okok feltárásában.

Az 1970-es években egyre több kutatás 
foglalkozott a témával, megalapozva az ága-
zaton belüli kereskedelem elméletét, amely 
adott ágazatba tartozó termékek exportját 

és importját jelenti párhuzamosan. Az els  
átfogó munkát Helpman és Krugman (1985) 
nevéhez szokás kötni, akik megalkották 
az ágazaton belüli kereskedelem elméleté-
nek keretrendszerét, amely a chamberlini 
monopolisztikus versenyelméleten alapult. 
Ez a modell a monopolisztikus versenyt 
kombinálja a Heckscher-Ohlin elmélettel, 
magában foglalva a tényez ellátottságból 
fakadó különbségeket, a horizontális ter-
mékdifferenciálást és a növekv  skálaho-
zadékot. A szerz páros kimutatta, hogy a 
komparatív el nyök ágazatok közötti keres-
kedelemhez vezetnek a specializáció foly-
tán, míg az ágazaton belüli kereskedelem 
mozgatórugója a növekv  skálahozadék.

Falvey (1981) úttör  munkájának ered-
ményeképpen került be a szakirodalomba 
a horizontális és vertikális ágazaton belüli 
kereskedelem közötti megkülönböztetés. 
A horizontális ágazaton belüli kereskedelem 
homogén és azonos min ség , de különbö-
z  tulajdonságú termékek kereskedelmére 
utal, míg a vertikális ágazaton belüli keres-
kedelem eltér  min ség  és árú termékek 
kereskedelmét jelenti. Ennek alapján két 
ország közötti kereskedelemnek három for-
mája lehet: ágazatok közötti, horizontális 
és vertikális ágazaton belüli.

A két ország közötti horizontális differen-
ciálás annál valószín bb, minél hasonlóbb 
a tényez ellátottságuk, míg a vertikális ter-
mékek az eltér  tényez ellátottságból adód-
nak (Falvey – Kierzkowski, 1987). A szerz k 
szerint a vertikálisan differenciált termé-
kek el állítása során használt t ke-munka 
arány kapcsolatban áll a termék min ségé-
vel, vagyis magasabb min ség  termékeket 
t kével jobban ellátott, míg alacsonyabb 
min ség eket munkával jobban ellátott 
országok állítanak el . Ebb l következ en 
a vertikális ágazaton belüli kereskedelem 
azért jelenik meg, mert a t kével relatíve 
jobban ellátott ország magasabb min ség  
termékeket exportál, míg a munkával rela-
tíve jobban ellátott ország az alacsonyabb 
min ség  termékekkel teszi ugyanezt.
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A fentiekb l az is következik, hogy az ága-
zaton belüli kereskedelem aránya növekszik 
az országok tényez ellátottságában meglé-
v  különbségek növekedésével. 

Számos tanulmány foglalkozik az ága-
zaton belüli kereskedelem elemzésével ál-
talánosságban (Gabrisch, 2009; Jensen 
– Lüthje, 2009; Leitao, 2012), ám a téma 
mez gazdasági vonatkozásai igen korlá-
tozottak. Fert  (2007) a hazai ágazaton 
belüli agrárkereskedelem mintáit vizsgálta 
az EU-15-tel 1992–1998-as adatok alapján 
és rámutatott, hogy a horizontális és verti-
kális kereskedelem meghatározó tényez i 
különböznek. El bbi negatív kapcsolatot 
mutatott az egy f re jutó jövedelemkülönb-
séggel, az átlagos GDP-vel, a távolsággal 
és a jövedelmek eloszlásával, míg utóbbi 
pozitívan korrelált a jövedelemmel és a 
távolsággal. Leitao és Faustino (2008) 
a portugál feldolgozóiparban vizsgálták 
az ágazaton belüli kereskedelem megha-
tározó tényez it és arra jutottak, hogy a 
GDP/f ben és az energiafogyasztásban 
megjelen  különbségek pozitívan, míg a 
Þ zikai t kében, az országok méretében és 
a távolságban lév  különbségek negatívan 
hatottak az ágazaton belüli kereskedelem-
re. Leitao (2011) az USA ágazaton belüli ag-
rárkereskedelmét pozitívan meghatározó 
tényez ként az átlagos GDP-t, a külföldi 
m köd t ke-beruházást és a kereskedelmi 
egyenleget azonosította, míg negatívan be-
folyásoló tényez  az egy f re jutó GDP-ben 
lév  különbség volt. Rasekhi és Shojaee 
(2012) a vertikális és teljes ágazaton be-
lüli kereskedelem országspeciÞ kus meg-
határozó tényez it vizsgálták Irán és f bb 
kereskedelmi partnerei vonatkozásában 
és kimutatták, hogy a vertikális kereske-
delemre pozitívan a földellátottság, míg 
negatívan a kereskedelemben részt vev  
országok mérete hatott.

2. MÉRÉSI MÓDSZEREK

Az ágazaton belüli kereskedelem szak-
irodalma sokféle mérési módszert ismer-

tet. Az els  ezek közül a megjelenés id -
rendjét tekintve a mára klasszikussá vált 
Grubel-Lloyd (GL) index, amely formálisan 
a következ  alakot ölti (Grubel – Lloyd, 
1975): 

ahol X
i
 és M

i 
az export és import értéke 

az i-edik termékcsoport esetén egy adott 
országban. A GL-index értéke 0 (tökéletes 
ágazatok közötti kereskedelem) és 1 (töké-
letes ágazaton belüli kereskedelem) között 
mozoghat, iparágak szintjére pedig a követ-
kez képpen aggregálható:

, ahol

ahol w
i
 jelenti az i iparág súlyát a teljes 

kereskedelemben. Az ágazaton belüli keres-
kedelem magas szintje két ország között a 
gazdasági integráció magasabb fokára utal. 
A GL-indexet 1975 óta számos kritika érte, 
dönt en az alábbi okok miatt (Fert , 2004): 
(1) aggregációs vagy szektoriális torzítás; 
(2) a kiegyensúlyozatlan kereskedelemb l 
származó torzítás; (3) a földrajzi torzítás; 
(4) a horizontális és vertikális kereskedelem 
együttes kezelése; (5) a dinamika kimu-
tatására való alkalmatlanság. A negyedik 
probléma kivételével a részletes ismertetés-
t l terjedelmi korlátok miatt eltekintünk, 
azokról b vebb leírást találhatunk Fert  
(2004) munkájában.

A GL-index negyedik problémáját a 
horizontális és vertikális kereskedelem 
együttes kezelése adja. Ennek a problémá-
nak a feloldására azóta a szakirodalomban 
számos lehet ség kínálkozik. Ezek közül 
a leginkább az egységérték alapján tör-

(1)

 (2)
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tén  megkülönböztetés terjedt el Abd-el 
Rahman (1991) nyomán. Az egységérték 
mögött meghúzódó alapvet  feltevés, hogy 
a relatív árak viszonylag jól kifejezik egy 
termék relatív min ségét. Ennek alapján 
a szakirodalomban általánosan elterjedt 
nézet szerint a horizontálisan differenciált 
termékek homogének (egymás tökéletes 
helyettesít i) és azonos min ség ek, míg a 
vertikálisan differenciált termékek külön-
böz  min séggel és ezeket kifejez  árakkal 
rendelkeznek (Falvey, 1981). 

Greenaway et al. (1995) módszere (GHM-
módszer) szerint egy termék akkor számít 
horizontálisan differenciáltnak, ha az ex-
port egységértéke az import egységértéké-
hez viszonyítva 15%-os intervallumon belül 
van az SITC öt számjegy  bontásán belül. 
Formálisan a bilaterális kereskedelemben 
horizontálisan differenciáltnak számít egy 
termék, ha megfelel az alábbi kritériumnak 

 = 0,15 esetén:

ahol UVX i termék exportegységértékét, 
UVM pedig i termék importegységértékét 
jelöli. Ha a fenti feltétel nem teljesül, a 
GHM-módszer vertikálisan differenci-
ált termékr l beszél. Érdekesség, hogy 
a 15%-os sávhatár felemelése 25%-ra 
sem változtatja meg alapvet en a kapott 
eredményeket (Greenaway et al., 1995), 
noha a szakirodalomban az eredeti 15%-
os sávhatár használata terjedt el. Blanes 
és Martin (2000) továbbfejlesztették a 
GHM-módszert és a vertikális ágazaton 
belüli kereskedelmet tovább bontották 
magas és alacsony jelleg re. A fenti felté-
telt felhasználva a szerz páros azt javasol-
ja, hogy a 0,85 alatti relatív egységérték 
esetén beszéljünk alacsony, míg az 1,15 
feletti relatív egységérték esetén beszél-
jünk magas vertikális ágazaton belüli ke-
reskedelemr l. 

A feltétel ellen rzése után a GHM-index 
kiszámításának képlete (Greenaway et al., 
1995):

ahol X és M az export és import értékeit je-
lölik, p jelenti a horizontális vagy vertikális 
kereskedelmet, j a termékcsoport ( j = 1, ... 
n) és k a kereskedelmi partner. 

A horizontális és vertikális kereskedelem 
elkülönítésének másik leginkább elterjedt 
módszerét Fontagné és Freudenberg (1997) 
dolgozták ki (FF-módszer). A szerz páros 
el ször deÞ niálta az egyirányú (ágazatok 
közötti) és kétirányú (ágazaton belüli) ke-
reskedelmet, majd az ágazaton belüli keres-
kedelmet bontották tovább horizontális és 
vertikális komponensre. DeÞ níciójuk alap-
ján a kereskedelem akkor kétirányú, ha a 
kisebb áramlás (pl. import) értéke legalább 
10%-át adja a nagyobb áramlás (pl. export) 
értékének. Formálisan:

Ha a kisebbik áramlás értéke 10% alatt 
van, akkor a kereskedelem egyirányú. A 
fenti feltétel vizsgálata után az FF-index 
meghatározásának képlete:

A (6) képlet nagyon hasonló a (4) kép-
lethez és az index számításának menete is 
hasonló. El ször tehát megvizsgálják az (5) 
feltételt, majd kiszámítják az FF-index érté-
két a GHM-módszerhez hasonlóan a 15%-os 

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)
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egységérték Þ gyelembevételével, így a ke-
reskedelem végül az alábbi három csoport 
valamelyikébe sorolható: horizontális két-
irányú kereskedelem, vertikális kétirányú 
kereskedelem, egyirányú kereskedelem. 
A GHM- és FF-módszerek csoportképzésé-
nek feltételeir l és a csoportokról ad össze-
foglaló áttekintést az 1. táblázat.

Fontagné és Freudenberg (1997) empi-
rikus vizsgálataik alapján állítják, hogy 
az FF-index a GL-típusú indexekhez (pl. 
GHM-index) képest magasabb mér szá-
mot ad, mert az átfedési küszöb (kisebb/
nagyobb áramlás hányadosa) a teljes ke-
reskedelmi áramra vonatkozik, amelyet 
korábban kétirányúként kezeltek. A szer-
z páros szerint az általuk kidolgozott index 
inkább kiegészíti, mintsem helyettesíti a 
tradicionális GL-típusú indexeket, mivel 

k az egyes kereskedelmi típusok relatív 
súlyát mérték az összes kereskedelemben. 
Összességében megállapítják, hogy a GHM-
mérce a GL-index és az FF-index között 
helyezkedik el logikailag.

Az eddig ismertetett mutatók mindegyike 
az ágazaton belüli kereskedelem arányát 
méri annak szintje helyett, amely Nilsson 
(1997) szerint sokkal jobb mutató. A szerz  
javaslata szerint az ágazaton belüli keres-
kedelmet osztani kell a kereskedelembe 
kerül  termékcsoportok számával, amely 
termékcsoportonként egy átlagos ágazaton 
belüli kereskedelmet eredményez. Nilsson 
(1997) indexe horizontális és vertikális 
kereskedelmi bontásban kifejezve pedig 
formálisan: 

ahol a számláló megegyezik a GHM-index 
számlálójával, az n pedig a kereskedelem-
be kerül  termékcsoportok számát jelöli. 
Nilsson (1997) amellett érvel, hogy ez a 
módszer sokkal pontosabb eredmények-
re vezet az ágazaton belüli kereskedelem 
nagyságát illet en, mint a GL-index alapú 
módszerek. 

Annak érdekében, hogy a számítások 
elvégezhet k legyenek, a cikk az Eurostat 
adatbázis HS6-os rendszerét használja az 
alapadatok letöltéséhez. Agrárkereskede-
lem alatt a HS1-24 kategóriákba tartozó 
termékek kereskedelmét értjük, ami 964 
terméket eredményez a hatos szint  bon-
tásban. A cikk az 1999–2010 közötti id -
szakot öleli fel, míg az EU alatt az EU-27 
országait értjük. 

3. AZ EU-27-TEL FOLYTATOTT 
AGRÁRKERESKEDELEM 

VÁLTOZÁSA

A bolgár és román agrárkereskedelem 
nagymértékben megváltozott az EU-
csatlakozás után (1. ábra). Az EU-27-be 
irányuló bolgár agrárexport és agrárimport 
2006-ról 2010-re közel háromszorosára, 
míg egyenlege ötszörösére n tt, viszont 
2007-ben és 2008-ban negatív egyenle-
ge volt. Romániánál az agrárkereskede-
lem egyenlege a vizsgált id szakban végig 

1. táblázat 
A kereskedelem típusai a GHM- és FF-módszerek alapján

Kisebb áramlás/nagyobb áramlás

Exportegység-
érték/
importegység-
érték

 10% < 10% Összesen

 15% Horizontális kétirányú 
kereskedelem

Egyirányú 
kereskedelem

Horizontális 
kereskedelem

> 15% Vertikális kétirányú 
kereskedelem

Vertikális kereskedelem

Összesen Kétirányú kereskedelem Összes kereskedelem

Forrás: Fert  (2004) alapján

 (7)
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negatív maradt, és 2006 után er teljesen 
n tt a deÞ cit (a 2008-as mélypont közel 
2 milliárd euró volt a 2006-os 800 millió 
euróhoz képest).

A változások hátterében álló legfonto-
sabb ok a két ország megváltozott agrár-
kereskedelmi termékszerkezete (2. ábra). 
Bulgária és Románia agrárexportjának 
termékszerkezete 1999-hez képest 2010-
ben rendre 42%-os és 53%-os korrelációt 
mutat, vagyis 1999-hez képest alapvet en 
más termékeket exportál a két ország más 
mennyiségben az EU-27-be. Az agrárim-
port termékszerkezete is változott 1999-hez 
képest, Bulgáriában kisebb (81%-os kor-
reláció) és Romániában nagyobb (48%-os 
korreláció) mértékben. 

Ez termékcsoportok szintjén egyrészt 
azt jelentette, hogy az él állatok és húsok 
agrárexporton belüli aránya jelent sen le-
csökkent mindkét országban a csatlakozás 
után (14-16%-ról 6-8%-ra), míg a gabona- és 
olajos növények, valamint Romániában a 

dohány agrárexporton belüli aránya jelen-
t sen megn tt (a gabona- és olajos növé-
nyek agrárexporton belüli aránya mindkét 
országban közel 40%-os volt 2010-ben). 
Másrészr l viszont Bulgária és Románia 
hús- (és tej-) import rré vált, a két termék-
csoport 2010-ben az agrárimport 25-30%-
át tette ki. Másképpen fogalmazva látható, 
hogy a kelet-közép-európai régió más or-
szágaihoz hasonlóan (Ambroziak, 2012) 
a csatlakozás után Bulgária és Románia 
is alapvet en mez gazdasági alapanyago-
kat exportál és feldolgozott élelmiszereket 
importál, rontva ezzel mez gazdaságának 
versenyképességét és agrárkereskedelmi 
egyenlegét. 

Érdemes még megemlíteni, hogy 2007 
Bulgáriában és Romániában az utóbbi 
évtizedek legaszályosabb éve volt, így az 
EU-csatlakozás fenti hatása és a terméski-
esés együttesen okozták a rekord mérték  
hiányt. 

1. ábra
A bolgár és román agrárkereskedelem alakulása az EU-27-tel, 1999–2010 (millió euró)

Forrás: Eurostat (2013) alapján saját szerkesztés
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4. AZ ÁGAZATON BELÜLI 
AGRÁRKERESKEDELEM 

ALAPVET  MINTÁI

A fenti módszereket alkalmazva a hori-
zontális és vertikális ágazaton belüli agrár-
kereskedelem indexei kerültek kiszámításra 
Bulgária, Románia és az EU-27 viszonyá-
ban 1999–2010-re. A 2. táblázat jól mutatja, 
hogy az ágazaton belüli agrárkereskedelem 
alapvet en vertikális jelleg  a vizsgált or-
szágokban minden index szerint, különböz  
min ség  termékek cseréjére utalva ezzel 
(vagyis a fentiekkel összhangban alap-
anyagexport és feldolgozott-termék-import 
zajlik, különböz  áron). A teljes ágazaton 
belüli agrárkereskedelemre (a horizontális 
és vertikális értékek összege) kimutatható 
alacsony értékek azonban arra utalnak, 
hogy Bulgária és Románia agrárkereskedel-
mének többsége továbbra is ágazatok között 
zajlik. A fenti megállapítások összhang-
ban vannak a korábbi régiós vizsgálatokkal 
(Ambroziak, 2012; Fert , 2007; Jámbor, 
2010). Fontos azonban megjegyezni, hogy 

minden index n tt az EU-csatlakozás után, 
utalva a gazdasági integráció kereskedelmet 
ösztönz  hatására. 

A vertikális ágazaton belüli agrárkereske-
delem növekedésének ellenére annak ará-
nya a teljes agrárkereskedelemben mind-
két országnál csökken  tendenciát mutat, 
utalva a termékek alacsony és romló min -
ségére (3. ábra). A legnagyobb csökkenés 
Bulgáriában tapasztalható ezen a téren: a 
vertikális arány az 1999-es 88%-ról 2010-re 
53%-ra apadt. Romániában az ezredforduló 
körül látható komolyabb csökkenés, majd a 
vertikális érték 75-80%-on stabilizálódott 
a csatlakozás után. A 2000-es és 2010-es 
kiugró értékek kivételével azonban a verti-
kális kereskedelem aránya mindkét ország-
ban 80-90% körül mozgott stabilan (vagyis 
a termékcsoportokon belüli kereskedelem 
alapvet en eltér  min ségben/árakon zaj-
lott), így a kiugró értékekb l messzemen  
következtetéseket nem érdemes levonni, 
azok származhatnak egyszer en az alap-
adatok hibájából is. 

2. ábra
Az EU-27-tel folytatott bolgár és román agrárkereskedelem szerkezetének változása 

korrelációs együtthatók alapján

Forrás: Eurostat (2013) alapján saját szerkesztés
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Termékcsoportok szintjén vizsgálva az 
eredményeket látható, hogy mindkét or-
szágban ott n ttek a legjobban a vertikális 
agrárkereskedelem értékei, ahol a legna-

gyobb export- vagy importértékek jelentek 
meg, vagyis dönt en a hús, tejtermékek, 
gabonafélék és olajos növények esetében. 
A horizontális agrárkereskedelem értékei 

2. táblázat
Bulgária és Románia horizontális és vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelmének 

indexei az EU-27 országaival, 1999–2010 

Index Bulgária Románia

1999–2002 2003–2006 2007–2010 1999–2002 2003–2006 2007–2010

GL 0,04 0,05 0,10 0,02 0,03 0,08

GHMH 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

GHMLV 0,02 0,03 0,07 0,01 0,01 0,05

GHMHV 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02

FFH 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02

FFLV 0,04 0,06 0,10 0,02 0,02 0,08

FFHV 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02

NH 115 441 4 585 323 505 5 283

NLV 602 1 426 10 223 565 1 688 14 212

NHV 304 818 2 892 552 1 142 6 013

Megjegyzés: Az adott mutatók fels  indexében megjelen  rövidítések a következ k: H: horizontális, LV: alacsony vertikális, HV: magas 

vertikális. Az N értékeket euróban mérjük.

Forrás: Eurostat (2013) alapján saját szerkesztés

3. ábra
A horizontális és vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem és annak teljes 

agrárkereskedelmen belüli aránya Bulgária, Románia és az EU-27 között, 1999–2010

Megjegyzés: A GHM-módszer alapján

Forrás: Eurostat (2013) alapján saját szerkesztés
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marginális növekedést mutattak a legtöbb 
esetben.  

Gazdaságpolitikai szempontból az ered-
mények világossá teszik, hogy Bulgária és 
Románia EU-27-tel folytatott agrárexport-
jának versenyképessége egyértelm en rom-
lott a csatlakozás után a vertikális ágaza-
ton belüli kereskedelem alacsony indexei 
miatt, azaz amiatt, hogy adott terméket 
alacsonyabb áron lehetett exportálni, mint 
amennyiért ugyanazt a terméket importál-
ni. Ez pedig kereskedelmi versenyhátrányra 
utal. A tény egyébként összhangban áll az 
agrárkereskedelem jövedelmez ségének 
csatlakozást követ  romlásával is.

5. HIPOTÉZISEK ÉS 
MODELLSPECIFIKÁCIÓ

Mivel a szakirodalom alapján a horizon-
tális és vertikális ágazaton belüli keres-
kedelem meghatározó tényez i eltérnek, 
ezért a cikk a továbbiakban azokat külön 
elemzi. A legfrissebb tudományos cikkek 
és ajánlások alapján az alábbi hipotéziseket 
teszteljük.

H1. Minél nagyobb a kereskedelmi part-
nerek tényez ellátottságában lév  különb-
ség, annál nagyobb (kisebb) a vertikális 
(horizontális) ágazaton belüli agrárke-
reskedelem aránya a teljes agrárkeres-
kedelemben. 

A tényez ellátottságban meglév  kü-
lönbségeket általában az egy f re jutó GDP 
egyenl tlenségével szokás mérni Falvey és 
Kierzkowski (1987) modellje alapján. Linder 
(1961) szerint azokban az országokban, ahol 
hasonló a kereslet, hasonló termékek van-
nak, így a vertikális kereskedelem növeli 
a tényez ellátottságban meglév  relatív 
különbségeket. A leginkább elterjedt vál-
tozó ennek mérésére az egy f re jutó GDP 
különbségeinek abszolút értéke (lnDGDPC) 
a kereskedelmi partnerek között. Várakozá-
saink szerint a változó értéke pozitívan kor-
relál a vertikális és negatívan a horizontális 
kereskedelemmel. Az egy f re jutó GDP-t 
vásárlóer -paritáson, amerikai dollárban 

mérik és a Világbank WDI-adatbázisa az 
adatok forrása.

H2. Minél inkább növekszik a kereske-
delmi partnerek gazdasági mérete közötti 
különbség, annál nagyobb a horizontális 
és vertikális ágazaton belüli agrárkeres-
kedelem aránya a teljes agrárkereskede-
lemben. 

Minél nagyobb a nemzetközi piac mérete, 
annál nagyobb a min ségileg differenciált 
termékek termelése és ezek kereskedelme. 
A kereskedelmi partnerek átlagos GDP-
értékei közötti különbség abszolút értéké-
nek logaritmusát használjuk változóként 
(lnDAVGDP) a fenti hipotézis tesztelésére. 
Az átlagos GDP-értékeket vásárlóer -pa-
ritáson amerikai dollárban mérik és a Vi-
lágbank WDI-adatbázisának GDP-adatai 
alapján számítják. Mind a horizontális, 
mind a vertikális kereskedelemnél pozitív 
kapcsolatra számítunk.

H3. Az ágazaton belüli agrárkereskede-
lem annál nagyobb, minél közelebb van-
nak a kereskedelmi partnerek földrajzilag 
egymáshoz.

Az országok közötti távolságok arányo-
san növelik a szállítási költségeket. Világos, 
hogy minél közelebb vannak egymáshoz a 
partnerek, annál olcsóbb a kereskedelem. 
Az lnDIST változó a távolságot a partnerek 
f városai közötti kilométerben lév  távolság 
abszolút értékének logaritmusaként méri. 
Az adatok forrása a CEPII adatbázisa és 
negatív korrelációt várunk mind a hori-
zontális, mind a vertikális kereskedelem 
esetén.  

A tanulmány a gravitációs modell köze-
lítésmódját alkalmazza az ágazaton belüli 
agrárkereskedelmet meghatározó tényez k 
elemzésére. A fentiek alapján az alábbi mo-
dellt teszteljük:

 (8)
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ahol lnIIT
ijt

 a horizontális és vertikális ága-
zaton belüli agrárkereskedelem logaritmusa, 
i = Bulgária/Románia, j = EU-27, t = id ; 
lnDGDPC

ijt
 a GDP/f  abszolút értelemben 

vett különbségeinek logaritmusa a kereske-
delmi partnerek között vásárlóer -paritáson 
amerikai dollárban mérve, az lnDAVGDP 
az átlagos GDP abszolút értelemben vett 
különbségeinek logaritmusa a kereskedel-
mi partnerek között vásárlóer -paritáson 
amerikai dollárban mérve, az lnDIST pedig 
a kereskedelmi partnerek f városai között 
abszolút értelemben vett távolság logaritmusa 
kilométerben mérve. A várt el jelek a hori-
zontális kereskedelemre: 

1
 és 

3
 < 0; 

2
 > 0, 

míg a vertikálisra: 
1
,

2
 > 0 és 

3
 < 0. 

A Þ x hatások módszerét a paneladatok 
elemzésére jelen esetben nem lehet használ-
ni, mivel a távolságot jelöl  lnDIST változó 
id ben állandó. Így a véletlenhatás-mód-
szert alkalmazzuk és a modellt az általáno-
sított legkisebb négyzetek (GLS) módszeré-
vel futtatjuk le, amely kell en robosztus és 
szigniÞ káns eredményekre vezet.  

6. A HORIZONTÁLIS ÉS 
VERTIKÁLIS KERESKEDELEM 

MEGHATÁROZÓ TÉNYEZ I

A horizontális ágazaton belüli kereske-
delem meghatározó tényez it vizsgálva 

azonnal kit nik, hogy mindhárom index 
szerinti becslés azonos eredményre vezet 
(3. táblázat). Az lnDGDPC és lnDIST vál-
tozók minden esetben negatív el jel ek, 
míg az lnDAVGDP mindenütt pozitív. Az 
összes eredmény szigniÞ kánsnak tekint-
het . Az eredmények összhangban állnak 
a kezdeti várakozásokkal és ezek alapján 
egyik hipotézis sem vethet  el. 

A vertikális kereskedelemre kapott ered-
mények csak két esetben felelnek meg a 
várakozásoknak (4. táblázat). A gazdasá-
gok méretét (lnDAVGDP) és a távolságot 
(LNDIST) jelöl  változók rendre pozitív, 
illetve negatív el jel ek és minden szinten 
szigniÞ kánsak, viszont a tényez ellátottsá-
got jelöl  változó két esetben negatív értéket 
ad (GHMV és NV indexeknél) – igaz, egyik 
esetben sem szigniÞ káns az értéke. A mo-
dell magyarázó ereje egyértelm en jobb a 
vertikális esetnél. A fentiek alapján sem 
vethet  el egyik hipotézis sem.

A fenti eredmények azt mutatják, hogy a 
tényez ellátottág negatív, a gazdaságok mé-
rete pozitív, míg a távolság negatív hatás-
sal van az ágazaton belüli kereskedelemre 
Bulgária és Románia esetén. Más szavakkal 
ez azt jelenti, hogy a vizsgált országok és 
kereskedelmi partnereik közötti jövedelem-
különbség növeli a kereskedelembe kerül  

3. táblázat
Bulgária és Románia horizontális agrárkereskedelmének meghatározó tényez i

Független változók Függ  változók

GHMH FFH NH

lnDGDPC –0,0041**
(–1,97)

–0,0055*
(–1,73)

–1197**
(–1,72)

lnAVGDP 0,0034***
(5,48)

0,0046***
(4,84)

944**
(4,47)

lnDIST –0,0074***
(–3,56)

–0,0096***
(–3,02)

–1905***
(–2,71)

Konstans 0,0060
(0,76)

0,0071
(0,59)

975
(0,36)

MegÞ gyelések száma 648 648 648

R2 0,0953 0,0683 0,0661

Megjegyzés: ***/**/*: szigniÞ káns rendre 1%, 5% és 10% szinten

Forrás: saját szerkesztés Eurostat (2013) alapján
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termékek min ségi differenciáltságát, a 
kereskedelmi partnerek méreteib l adódó 
különbség is a különböz  min ség  és árú 
agrártermékek cseréje irányába hat, míg a 
távolság egyértelm en csökkenti az ágaza-
ton belüli kereskedelem nagyságát. 

ÖSSZEGZÉS

A tanulmány a horizontális és verti-
kális ágazaton belüli agrárkereskedelem 
országspeciÞ kus meghatározó tényez it 
vizsgálta Bulgária, Románia és az EU-27 
között 1999–2010-ben és számos követ-
keztetésre jutott. El ször is világossá vált, 
hogy a bolgár és román agrárkereskedelem 
jelent sen megváltozott a csatlakozás után, 
amely els sorban a termékszerkezetben 
történt változásokra vezethet  vissza. Ezen 
felül látható, hogy az ágazaton belüli agrár-
kereskedelem dönt en vertikális természe-
t , utalva a különböz  min ség  termékek 
kereskedelmére. Az EU-csatlakozás óta 
szigniÞ kánsan növekszik az ágazaton belüli 
kereskedelem aránya, noha az agrárkeres-
kedelem nagy része továbbra is ágazatok 
között zajlik, ami a termelés kiegészít  és 
nem versenyz  jellegére utal.

Másodszor a panelmodellek futtatásá-
val kapott eredmények szerint a ténye-
z ellátottság és a horizontális ágazaton 

belüli agrárkereskedelem között negatív, 
míg el bbi és a vertikális ágazaton belü-
li agrárkereskedelem között bizonytalan 
kapcsolat áll fenn, ami azt jelenti, hogy ha-
sonló tényez ellátottságú országok hason-
ló min ség  termékekkel, míg az eltér ek 
többféle termékkel kereskednek. Harmad-
szor az eredmények rávilágítanak, hogy a 
gazdaságok méretkülönbsége pozitívan hat 
az ágazaton belüli agrárkereskedelemre, 
vagyis az eltér  gazdasági méret  országok 
nagyobb arányban kereskednek ágazaton 
belül. Negyedszer a távolság és az ágazaton 
belüli agrárkereskedelem mindkét oldala 
között negatív a kapcsolat, vagyis a földrajzi 
közelség ösztönzi az agrárkereskedelmet. 

Összességében az eredmények azt mu-
tatják, hogy számos különböz  változó hat 
Bulgária és Románia ágazaton belüli ke-
reskedelmi mintáira. A jöv ben érdemes 
lenne a fenti eredmények kiterjesztése más 
országokra, további változókra és különbö-
z  id távokra. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A cikk az OTKA 83119. számú kutatási 
projekt (A közép-kelet-európai agrárkeres-
kedelem változásai és meghatározó ténye-
z i) és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
támogatásával készült.

4. táblázat
Bulgária és Románia vertikális agrárkereskedelmének meghatározó tényez i

Független változók Függ  változók

GHMV FFV NV

lnDGDPC –0,0003
(–0,05)

0,0004
(0,04)

–1525
(–1,24)

lnAVGDP 0,0089***
(4,69)

0,0153***
(4,94)

2155***
(5,76)

lnDIST –0,0248***
(–3,81)

–0,0438***
(–4,06)

–5038***
(–4,05)

Konstans –0,0229
(–0,89)

–0,0450
(–1,04)

–2325
(–0,49)

MegÞ gyelések száma 648 648 648

R2 0,1073 0,1166 0,1029

Megjegyzés: ***/**/*: szigniÞ káns rendre 1%, 5% és 10% szinten

Forrás: saját szerkesztés Eurostat (2013) alapján
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