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Versenyképesség a nemzetközi 
narancskereskedelemben
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ÖsszeFoglalÓ MegállaPÍtások,  
kÖVetkeztetések, JaVaslatok

a tanulmány a nemzetközi narancskereskedelem versenyképességét vizsgálja 
az 1993–2018 közötti időszakban globális adatok alapján. a kutatás a megnyilvánu-
ló komparatív előnyök módszerét alkalmazza a friss gyümölcs, illetve az abból ké-
szült narancslé kereskedelmi adatainak elemzéséhez. a vizsgálat eredményeiből ki-
derül, hogy mely országok a világ legnagyobb narancs-, illetve narancslétermelői és 
exportőrei, valamint a cikk rámutat, hogy ezen államok a feldolgozott termék, vagy 
pedig a friss gyümölcs kereskedelmére koncentrálnak. Ugyan a világ legnagyobb na-
rancstermelő országa brazília, a gyümölcs nemzetközi kereskedelmében részt vevő 
top 10 ország között mégsem szerepel, ami rámutat arra, hogy az állam főleg feldol-
gozásra összpontosít. brazília a világ narancsléexportjának 50-60 százalékát adja 
minden időszakban. a friss narancs exportpiacát tekintve nem tapasztalható magas 
koncentráció, azonban spanyolország részesedése folyamatosan erősödik, mellette 
pedig Dél-afrika és egyiptom említhető meg feltörekvő országokként. az elemzések 
szerint a nemzetközi narancskereskedelemben a friss narancs tekintetében egyip-
tom komparatív előnye nőtt a legnagyobb mértékben, és az utóbbi időszakokban a 
legmagasabb eredményekkel rendelkezett, az országot Dél-afrika, görögország és 
spanyolország követte. a narancslé kereskedelmének vizsgálatában nem meglepő, 
hogy brazília rendelkezett a legnagyobb komparatív előnnyel, bár annak mértéke fo-
lyamatosan csökken. a komparatív előnyök dinamikus elemzésével nagymértékű 
csökkenés figyelhető meg az előnyök túlélési esélyeiben, rámutatva ezzel a folyama-
tosan élesedő versenyre a nemzetközi narancspiacon.

beVezetés

A 21. század globális világában, ahol 
szinte bármilyen élelmiszeripari cikk elér-
hető néhány mozdulattal, csaknem magától 
értetődőnek tekintjük azon áruk hozzáfér-
hetőségét, amelyek termesztésére hazánk-
nak, de még a környező országoknak sem 
adott a lehetőség. Ilyen terméknek számít 
a szubtrópusi éghajlatot igénylő narancs 
is, amely étrendünk egyik legalapvetőbb 
gyümölcsévé vált frissen és narancslé 
formájában egyaránt. Narancs vagy na-

rancslé szinte minden élelmiszerboltban 
vásárolható, azonban ennek esélye aligha 
lenne adott számunkra a nemzetközi ag-
rárkereskedelem hiányában. Ugyanakkor 
jogosan merül fel a kérdés, hogy az említett 
portékák honnan és milyen úton kerülnek 
a hazai üzletek polcaira. 

A kutatás a globális narancskereske-
delem versenyképességének elemzésével 
foglalkozik. Ehhez egyrészt a cikk nap-
rakész adatok feltárásával rálátást biz-
tosít a nemzetközi narancskereskedelem 
legnagyobb szereplőinek pozícióira az 
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1993–2018-as időszakban. Itt a szakiro-
dalommal összefüggésben érdekes kérdés, 
hogy mely országok mely termékek ese-
tében versenyképesek. Másodszor a cikk 
vizsgálja, hogy egyes termelő országok a 
szektor mely részére specializálódnak, azaz 
a gyümölcs feldolgozására (majd ez utáni 
exportjára) vagy annak friss állapotában 
történő kereskedelmére. Ennek a kérdésnek 
a vizsgálata a megnyilvánuló komparatív 
előnyök szakirodalmának feldolgozási szint 
szerinti részéhez járul hozzá. Harmadszor 
a cikk vizsgálja a megnyilvánuló kompa-
ratív előnyök tartósságát is, amely szintén 
fontos része az eddigi szakirodalmaknak. 
Összességében tehát a motiváció egy újabb 
termékcsoport vizsgálatával gazdagítani a 
témában eddig megjelent szakirodalmakat.

A cikk kezdetben bemutatja a téma em-
pirikus hátterét, melyet a felhasznált adatok 
és az alkalmazott módszertan ismertetése 
követ. A negyedik pont foglalkozik a nem-
zetközi narancskereskedelem versenyké-
pességével, amelyben először a gyümölcs 
rövid történetét és a termesztési mutatókat 
ismerteti. Ezt követően a cikk bemutatja a 
kereskedelem legnagyobb szereplőit (na-
rancs és narancslé tekintetében), illetve 
a legbefolyásosabb országok komparatív 
előnyeit elemzi a Balassa-index és a túlélési 
ráták segítségével. Az ötödik pont összefog-
lalja az eredményeket és következtetéseket 
von le.

iroDalMi áttekiNtés

A versenyképességet a kereskedelmen 
keresztül vizsgáló kutatások egy szűk, de 
egyre növekvő részét képezik a nemzetközi 
és hazai szakirodalomnak. A következők-
ben regionálisan megbontott betekintést 
adunk a megjelent tanulmányokról, a tel-
jesség igénye nélkül.

Európai viszonylatban Bojnec és Fer-
tő (2008) a mezőgazdasági termékek 
versenyképességét vizsgálta nyolc kelet-
közép-európai országban, melyek közé 
Magyarország is tartozik. Mivel ezen or-

szágok feldolgozóipara kevésbé mondha-
tó fejlettnek a nyugati régiókhoz képest, 
a mezőgazdasági alapanyagok mutatói 
sokkal nagyobb értékekkel rendelkeztek, 
mint a magasabban feldolgozott termékeké. 
Emellett a cikk szerint az EU-csatlakozás 
nagy hatással volt a régió élelmiszeripari 
termékeinek komparatív előnyeire, noha 
az agrárkereskedelem mértéke növekvő 
tendenciát mutatott az adott államokban. 
Ezt igazolja Bojnec és Fertő (2014) későbbi 
tanulmánya is, amelyben az Európai Unió 
országaiban a mezőgazdasági és élelmi-
szerexport komparatív előnyeit elemezték 
2000 és 2011 között, melybe beletartozik 
a 2004-es és a 2007-es bővítés. A szerzők 
arra az eredményre jutottak, hogy az EU27-
országokban az agrárexporttermékek több-
sége viszonylag hátrányos helyzetben van a 
globális piacokon, azonban az Európai Unió 
kibővítése, bár enyhén, de pozitív hatás-
sal volt az országok komparatív előnyeire. 
Ezenkívül a versenyképességi eredmények 
stabilitása a nyugati országokban erőseb-
ben mutatkozik, mint a keleti államokban. 

Balogh és Jámbor (2017) szintén az Eu-
rópai Unió országait vizsgálta, azonban a 
bortermelő vidékekre fókuszáltak a 2000 
és 2013 közötti időszakban. A vizsgálat 
alapján kiderült, hogy 16 bortermelő or-
szág közül Bulgária, Franciaország, Ciprus, 
Görögország, Olaszország, Portugália és 
Spanyolország rendelkezett komparatív 
előnyökkel, azonban ezen államok közül 
csak Spanyolországnak, Olaszországnak és 
Franciaországnak stabil a piaci részesedése. 
Emellett Magyarország a kilenc komparatív 
hátránnyal rendelkező ország között foglalt 
helyet. 

Lingard (2003) Koszovó agrárterméke-
inek versenyképességét elemezte, és rámu-
tatott a gabonafélék komparatív előnyére, 
noha a tej és a burgonya piacán hátrány 
mutatkozott. Ezek alapján megállapítot-
ta, hogy az országnak nem éri meg tejből 
és burgonyából exportálni a nemzetközi 
piacokra.
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Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) 
öt tagországát (Oroszország, Kazahsztán, 
Fehéroroszország, Örményország, Kir-
gizisztán) vizsgálva elmondható, hogy a 
gabonatermelés oroszországban és Kazah-
sztánban mind az EAEU belső piacán, mind 
a globális piacon versenyképes (Maslova 
et al., 2019). A 2014–2016-os periódusban 
a versenyképességet növelő fő tényezők a 
belföldi termelési árak csökkentése és a 
termelési volumen növekedése volt. Ezen 
szempontok lehetővé teszik az EAEU-
országok számára, hogy a jövőben nagyobb 
részesedést szerezzenek a gabona és a fel-
dolgozott termékek nemzetközi piacán. 

Ázsia területén a Szaúd-Arábiában 
termesztett datolyapálma piaca folyama-
tosan növekszik, ezzel pedig egyre ver-
senyképesebb termékké válik (El-Habba 
és Al-Muhlin, 2013). Akmal et al. (2014) 
Pakisztán basmatirizs-exportjában a ver-
senyképesség gyengülésére következtetett, 
ami maga után vonja a változtatások szük-
ségességét. Astaneh et al. (2014) tanulmá-
nya alapján Irán csonthéjas gyümölcsei 
egyre kedvezőbb helyzetben vannak a 
megnyilvánuló komparatív előnyeik sze-
rint a mezőgazdasági piacon. Kuldilok et 
al. (2013) vizsgálata alapján a legnagyobb 
piaccal bíró thaiföldi tonhalexport verseny-
képességének csökkenése megállt. 

Naseer et al. (2018) a világ tizenöt leg-
nagyobb mandarinexportőr országának 
versenyképességét vizsgálta a 2007–2016 
közötti időszakban, különös figyelmet for-
dítva Pakisztán helyzetére. Kutatásukat a 
megnyilvánuló szimmetrikus komparatív 
előnyök (RSCA) segítségével végezték, va-
lamint panel regressziós elemzést hasz-
nálva kísérletet tettek a termelékenység 
növekedése, illetve a reálárfolyam man-
darintermesztésre gyakorolt hatásának 
tanulmányozására. Az eredmények eltérő 
RSCA-mintákat mutattak a kiválasztott 
országok között, továbbá csak öt nemzet 
(Marokkó, Spanyolország, Pakisztán, Tö-
rökország, Peru) rendelkezett kompara-

tív előnnyel a mandarinexportban, míg a 
többi állam viszonylagos hátrányban volt. 
Mindemellett Pakisztán eredményei szem-
léltették a legnagyobb változást az RSCA-
értékben, ami rámutatott a mandarin ipar-
ág fejlődésére.

Törökország azon országok közé tarto-
zik, amelyek fontos helyet foglalnak el az 
olívaolaj és az étkezési olajbogyó exportjá-
ban, emellett ugyanezen termékeknek az 
organikus termelésben is jelentős szere-
pük van az állam számára (Kilic és Turhan, 
2020). Az étkezési olajbogyó esetében a 
vizsgált 8 vezető exportőr nemzet közül 
Törökország exportteljesítménye erős volt 
Egyiptommal és Argentínával összeha-
sonlítva, azonban Spanyolországgal, Gö-
rögországgal és Marokkóval szemben nem 
mutatkozik ugyanilyen előny. 

Afrikában Chingarande et al. (2013) a 
Kelet-afrikai Közösség (EAC) tagállamai-
nak versenyképességét vizsgálta, amellyel 
Kenya, Tanzánia és Uganda esetében több 
mint 400 termék kereskedelmében kompa-
ratív előnyt mutattak ki, valamint Ruanda 
és Burundi eredményei is számottevők. 
Ugyanakkor a tagállamoknak szüksége 
van a GDP nagyobb mértékű emelkedésé-
re, amely meghaladja a népesség növeke-
dési ütemét a fenntartható gazdasági fej-
lődés biztosítása érdekében. Ugyanebben 
a régióban Ndayitwayeko et al. (2014) is 
alátámasztja az előzőleg említett kutatás 
eredményét, tehát a tartomány Uganda 
és Kenya vezetésével versenyképes volt a 
globális kávéexportot tekintve 2000 és 
2012 között. Beyene (2014) tanulmánya 
Észak-Afrika, szubszaharai Afrika, Közép-
Kelet-Afrika versenyképességét elemezte 
az 1995–2012-es időszakban, mely szerint 
Afrika szubszaharai térsége komparatív 
előnyökkel rendelkezett.

Korinek és Melatos (2009) a Dél-ameri-
kai Közös Piac, azaz a Mercosur országait 
tanulmányozta, és a kávé, a margarin, va-
lamint a növényi olajok esetén komparatív 
előnyöket mutattak az eredmények 1998 
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és 2004 között. Beyene (2014) vizsgálata 
alátámasztja az előző elemzés következte-
téseit, miszerint a megnyilvánuló kompa-
ratív előny több országban is jelentkezett 
Latin-Amerika és a Karibi térséget illetően. 

Ha Közép-Amerika régióit vesszük ala-
pul, Málaga és Williams (2006) Mexikó 
versenyképességi mutatóiból azt a követ-
keztetést vonta le, hogy a mezőgazdasági 
és élelmiszerexport esetében túlnyomórészt 
komparatív hátrány figyelhető meg a külön-
böző termékek között, kivéve a zöldség- és 
gyümölcsexportban, ahol tisztán látszódik 
a komparatív előny. Észak-Amerikát illető-
en Kanada a mezőgazdasági szektorban, va-
lamint a feldolgozott élelmiszerek esetében 
exportorientált országnak számít, azon-
ban ezen ágazatokban csökkenő tendencia 
mutatkozik (Sparling és Thompson, 2011).  
A szektor kihívása a nagyobb hozzáadott 
érték növelése az elsődleges termékeket 
illetően, amelyek belépnek az exportpiacra. 
Sarker és Ratnasena (2014) vizsgálata is alá-
támasztja a kanadai agrárexporttermékek 
viszonylagos hátrányát, illetve az elemzés-
sel csak a búzánál volt megnyilvánuló kom-
paratív előny. 

Ausztrália esetében Linehan et al. (2012) 
az ország mezőgazdasági termékeinek ver-
senyképességében a marhahús, a gabona, a 
tejtermékek és a bárányhús exportpiacán 
számít a legnagyobb növekedésre a jövőben, 
amelyben Kína felvásárlói részesedése ki-
emelkedő. Disdier et al. (2015) Ausztrália és 
Új-Zéland kínálatában az italok, zöldségek, 
gyümölcsök, valamint a tejtermékek piacán 
realizálták a legnagyobb versenyképessé-
get, ami az agrárkereskedelem liberalizá-
lását követően fontos piacok elérhetővé 
válásának köszönhető.

Számos cikk vizsgálja a megnyilvánuló 
komparatív előnyök tartósságát is. Bojnec 
és Fertő (2012) az Európai Unió keleti bő-
vítésének hatását vizsgálta az agrár-élel-
miszeripari export teljesítményét tekintve 
túlélési modellek segítségével. Eredménye-
ik rámutattak az agrár-élelmiszerexport 

jelentős növekedésére a 12 új és a 15 ko-
rábban csatlakozó EU-tagállam között.  
A tartósságelemzés megerősíti az új tagál-
lamok mezőgazdasági és élelmiszeripari 
exportjának magasabb túlélési arányát, 
sőt, az EU15 földrajzi piaci szegmensénél 
is magasabb eredmények születtek. Bojnec 
és Fertő (2017) további, világviszonylatban 
vizsgált adatai alapján a hosszú távú túl-
élési ráták Hollandiában, Franciaország-
ban, Belgiumban, az Egyesült Államokban, 
Argentínában és Új-Zélandon mutatták a 
legmagasabb értékeket. A szerzők szerint a 
gazdasági fejlettség szintje, a mezőgazdasá-
gi foglalkoztatás aránya, a mezőgazdaság-
nak nyújtott támogatások és a differenciált 
fogyasztói mezőgazdasági és élelmiszeripa-
ri termékek növelik a tartósság valószínű-
ségét, míg a mezőgazdasági földterületek 
nagysága és az export diverzifikációja csök-
kenti azt. Bojnec és Fertő (2018) cikkükben 
a gazdasági válság hatását vizsgálták az 
Európai Unió agrártermékei komparatív 
előnyeinek tartósságára, és arra jutottak, 
hogy a válság alapvetően csökkenti a meg-
szerzett előnyök tartósságát. Fertő és Szerb 
(2018) a magyar kukoricaexport tartósságát 
vizsgálta az 1996–2015 közötti időszakban. 
Elemzésük szerint a magyar kukoricaex-
port meglehetősen rövid élettartamát a 
gravitációs modell standard változói, mint 
a piac mérete, a gazdasági fejlettség szintje 
és a távolság jelentősen befolyásolja. Emel-
lett az eredmények szerint míg az Európai 
Unióhoz való csatlakozás csökkenti, addig a 
gazdasági válság növeli annak valószínűsé-
gét, hogy a magyar kukoricaexport tartósan 
képes lesz komparatív előnnyel bírni. 

Mindezen elemzések eredményei alap-
ján több dolog is megállapítható. Egyfelől 
világos, hogy a legtöbb vizsgált ország vala-
mely terméke rendelkezett megnyilvánuló 
komparatív előnnyel. Másodszor, a feldol-
gozott élelmiszeripari termékek az esetek 
többségében nagyobb komparatív előnnyel 
bírtak, mint a mezőgazdasági alapanyagok. 
Harmadszor, a hivatkozott szakirodalmak 
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többsége alapján az is világos, hogy a re-
gionális, helyi agrárkereskedelemben ál-
talában magasabb a komparatív előnyök 
szintje, mint a globális agrárkereskede-
lemben. Végül, de nem utolsósorban az is 
látható, hogy az elemzések többségében a 
komparatív előnyök kevéssé bizonyulnak 
tartósnak hosszú távon. 

aNyag és MÓDszer

A megnyilvánuló komparatív előnyök, 
angolul Revealed Comparative Advantage 
(RCA) módszertanának felhasználásával 
mérhető a különböző termékek és az or-
szágok közötti kereskedelem versenyké-
pessége, amelynek képlete Balassa (1965) 
elképzelése alapján terjedt el:

ahol x jelöli az export értékét, i a meg-
adott országot, j az adott terméket, t egy 
bizonyos termékcsoportot, valamint n egy 
meghatározott országcsoportot jelent.

A képlet alapján a komparatív előnyök 
módszertana úgy értelmezhető, hogy ha egy 
adott ország termékének és termékcsoport-
jának hányadosát elosztjuk a meghatározott 
államcsoport termék és termékkategóriájá-
nak arányával, megkapjuk a megnyilvánuló 
komparatív előnyök (RCA) értékét, tehát a 
Balassa-indexet. Egy nemzet szemszögéből 
akkor beszélhetünk arról, hogy komparatív 
előnye van, ha az RCA eredménye egynél 
nagyobb értéket vesz fel. 

A kiadványban a Világbank (WITS) 
adatbázisának HS6 szintű bontásában ta-
lálható kereskedelmi mutatók szolgálnak 
a számolás alapjául. Az 1993–2018-as idő-
szakra a HS1988/92 rendszer adatai állnak 
rendelkezésre. A szükséges információk 
birtokában az adott országcsoport a világ-
ra, valamint a termék esetében a narancs 
(080510), valamint a narancslé fagyasz-
tott (200911) és fagyasztási eljárás nélküli 
(200919) kereskedelmére vonatkozik. 

A megnyilvánuló komparatív előnyök 
mutatójával azonban számos probléma is 

felmerült, ilyen például az érték aszimmet-
rikus tulajdonsága, miszerint a komparatív 
előnyök eredménye egy és végtelen között 
bármekkora értéket felvehet, azonban a 
komparatív hátrányt kifejező eredmény 
csak nulla és egy között lehet. Mindemellett 
a számítás nem veszi figyelembe a megha-
tározott országok gazdaságpolitikai intéz-
kedéseit, noha ezen rendelkezések erősen 
befolyásolják a nemzetközi kereskedelem 
helyzetét. 

A Balassa-indexek kiszámítását köve-
tően érdemes megvizsgálni a megnyilvá-
nuló komparatív előnyök (vagy hátrányok) 
tartósságát, amelyet a legelterjedtebb nem 
parametrikus módszerrel, a Kaplan–Meier-
féle S(t) túlélőfüggvény becslésével vizsgál a 
cikk. Bojnec és Fertő elmélete (2008) alap-
ján azt feltételezzük, hogy a minta n függet-
len megfigyelést tartalmaz, ahol i=1, 2, …, 
n, ti a túlélési idő és ci   egy cenzoráló indi-
kátorváltozó, amelynek értéke 1, ha a hiba 
előfordul (ebben az esetben, ha megszű-
nik az export), egyébként nullával egyenlő  
i megfigyelésre. Továbbá valószínűsítjük, 
hogy m < n a megfigyelt hibára. A rang-
sorolt túlélési időket a következő módon 
jelöljük: t1 < t2 < … < tm. A hiba kockázatát  
tj időpontban ni, a megfigyelt hibák számát 
dj jelöli. Ebben az esetben (t < t1 konvenció-
val) a Kaplan–Meier-függvény:

globális treNDek 
a NeMzetkÖzi 

NaraNCsterMelésbeN és 
kereskeDeleMbeN

Az 1. ábra alapján megfigyelhető, hogy a 
világ narancstermelésének 75 százaléka az 
alábbi tíz országra koncentrálódik: Brazília, 
Kína, India, az Egyesült Államok, Mexikó, 
Spanyolország, Egyiptom, Indonézia, Tö-
rökország és Irán. Ennek az az oka, hogy a 
narancs termesztése – más citrusfélékhez 
hasonlóan – folyamatos napsütést és csa-
padékot igényel. Ehhez szubtrópusi éghajlat 
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szükséges, amely a Föld északi és déli fél-
tekén a mérsékelt öv 23,5. és 40. szélességi 
foka közé eső része, ahol az évi középhő-
mérséklet 10–20 °C (Morton, 1987). Így 
annak ellenére, hogy a gyümölcs eredetileg 
Kelet-Ázsiából származik, ezen területek 
mellett mára már több afrikai, európai és 
amerikai ország nemzetközileg jelentős 
termelőnek bizonyul (FAO, 2019).

Az előbb felsorolt országok közül Brazí-
lia, valamint az Egyesült Államok a meg-
termelt gyümölcs nagy részét feldolgozásra 
használja, különböző gyümölcsleveket, na-
rancslevet, valamint sűrítményeket készí-
tenek belőle. Az 1. ábrán látható, hogy a 
tíz legnagyobb narancstermesztő ország 
közül az Egyesült Államok, valamint Spa-
nyolország kivételével mind fejlődő ország. 
Ugyanakkor az ábrán szereplő országok 
gazdasága, valamint kereskedelme egy-
általán nem koncentrálódik a narancs 
termesztésére, tehát nincsenek kitéve az 
ágazati kockázatoknak. Ha az agrártermé-
kekre összpontosítunk, Brazília esetében a 
szójával, Indonéziában pedig a pálmaolajjal 
való kereskedelem a meghatározó. A többi 

ország pedig leginkább a kőolaj (Egyiptom, 
India, Irán), valamint az elektronikai és 
autóipari eszközök (Spanyolország, Kína, 
USA) exportjára fókuszál (OEC, 2018).

A 2. ábra alátámasztja azt az állítást, 
hogy a narancstermő vidékek napjainkra 
a világ különböző régióira is kiterjedtek. 
A citrusfélék származási területeinek ter-
melői részesedését meghaladta Amerika 
(ezen belül pedig az USA és Brazília a leg-
jelentősebbek), amely a világ narancster-
melésének 40,4 százalékát teszi ki, majd 
ezután következik Ázsia 37,6 százalékkal. 
A gyümölcs termesztése tehát Ázsia mellett 
62,4 százalékban a többi négy kontinensen 
is folyik.

A világ narancskereskedelme az elmúlt 
25 évben – ugyan csökkenő ütemben – 
növekvő tendenciát mutat (3. ábra). Az 
export 2018-ra közel négyszeresére nőtt 
az 1993-as értékhez képest (1,4 milliárd-
ról 5,2 milliárd dollárra). Ez az emelkedés 
ugyanakkor majdnem minden szektorban 
megfigyelhető a technológiai fejlődés, a né-
pességnövekedés, valamint a globalizáció 
következményeinek eredményeként. Így a 

1. ábra
A narancs termesztésének megoszlása a világon 2018-ban

(Distribution of orange cultivation in the world in 2018)

Forrás: saját szerkesztés FAO (2019) adatok alapján



gazdálkodás • 65. évfolyam • 3. szám, 2021 (256–274) 262

nemzetközi agrárexport értéke megközelí-
tőleg hatszorosára (245 milliárdról 1,4 billió 
dollárra), valamint a világkereskedelem 
egésze is közel hétszeresére bővült ezen idő-
szak során (2,6 billióról 18 billió dollárra).

A globális narancskereskedelem tekinte-
tében továbbá érdemes megvizsgálni a leg-

nagyobb exportőr országok részesedését. Az 
1. táblázatot vizsgálva megfigyelhető, hogy a 
legnagyobb termelőterületek jelentős része 
szerepel a top 10 exportőr államok között is, 
ilyen például Spanyolország, amely mind-
egyik időszakban az első helyet foglalja el, 
valamint az export arányaiban is (minden 

2. ábra
A narancs termelésének megoszlása a világon 2018-ban, régiónként

(Distribution of orange production in the world in 2018 by region)

3. ábra
A világ narancs-, agrár- és teljes kereskedelmének alakulása, 1994–2018 (1993=1)

(Development of orange-, agricultural-, and total trade in the world, 1994-2018 (1993=1))

Forrás: saját szerkesztés FAO (2019) adatok alapján

Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján
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időszak között kb. 2-3%-os) növekvő ten-
denciát mutat. Emellett az Egyesült Államok 
szintén nagyobb részesedéssel (2-6%) ren-
delkezik az időszakok alatt, ugyan az utolsó 
periódusban dél-Afrika vette át a helyét. 

A világ narancsexportjának megoszlá-
sa koncentráltnak nem mondható, hiszen 
az időszakok során a felsorolt államok 
9-36%-ban elégítik ki a világ narancsellá-
tását, azonban a tíz legnagyobb értékben 
exportáló nemzet részesedése folyama-
tosan növekszik. A vizsgálat során még 
fontos kitérni Brazília helyzetére, amely 
ugyan a legnagyobb mennyiségben termel 
narancsot, egyik időszakban sem került be 
a top 10 országok közé, ebből is következ-
tethetünk arra, hogy a dél-amerikai ország 
a gyümölcs feldolgozására fókuszál.

A friss eladás mellett azonban a narancs-
ból készített gyümölcslevek fogyasztása, 
így eladása és kereskedelme is jelentős. 
A narancsléexport értéke 2018-ban ösz-
szesen meghaladta az 5,4 milliárd dollárt. 
A narancsexporttal szemben a narancslé 
eladásában erős koncentráció mutatkozik 
(1. és 2. melléklet).

Ahogy az már említésre került, Brazília 
a friss gyümölcs eladása helyett inkább 
a feldolgozásra fókuszál, így az előállított 
narancslevek és -koncentrátumok sokkal 
nagyobb mennyiségben és értékben kerül-
nek eladásra a nemzetközi piacon. Ezzel az 
ország a világ narancslé-kereskedelmében 
2018-ig folyamatosan 50-60 százalékos ré-
szesedéssel bírt, ugyan az időszakok so-
rán ebben csökkenő tendencia mutatkozik  
(1. melléklet). A dél-amerikai állam a na-
rancsexportban a fagyasztott formában 
való eladásra összpontosít, ami nem lehet 
véletlen, hiszen a világot több mint 50 szá-
zalékos arányban látja el. A távoli orszá-
gokba így juttatható el a legegyszerűbben 
és megfelelő minőségben az áru, kiküsz-
öbölve, hogy szállítás során megerjedjen. 

Brazílián kívül több olyan állam rendel-
kezik magas exportaránnyal, ahol valószí-
nűleg nincs narancstermesztésnek megfelelő 
környezet, ilyen például Németország, Bel-
gium és Franciaország. Jelentős részesedé-
sük feltehetően annak köszönhető, hogy a 
legnagyobb narancstermesztő és -exportőr 
országokból importált, feldolgozatlan gyü-

1. táblázat
A világ legnagyobb narancsexportőrei a teljes narancsexport százalékában 1993–2018 

között
(The world’s largest orange exporters as a percentage of total orange exports (1993-2018))

Időszak

1993–1996 (%) 1997–2003 (%) 2004–2010 (%) 2011–2018 (%)

Spanyolország 4,1 Spanyolország 7,1 Spanyolország 9,1 Spanyolország 11,5

Egyesült Államok 1,7 Egyesült Államok 2,9 Egyesült Államok 3,1 Dél-Afrika 5,7

Dél-Afrika 0,8 Dél-Afrika 1,5 Dél-Afrika 3,1 Egyesült Államok 5,6

Marokkó 0,7 Marokkó 1,1 Egyiptom 1,9 Egyiptom 4,6

Görögország 0,6 Görögország 1,0 Hollandia 1,5 Hollandia 2,1

Hollandia 0,5 Hollandia 0,8 Görögország 1,1 Törökország 1,7

Ausztrália 0,4 Ausztrália 0,8 Marokkó 1,0 Görögország 1,5

Olaszország 0,3 Olaszország 0,5 Törökország 0,8 Ausztrália 1,4

Izrael 0,2 Törökország 0,4 Ausztrália 0,8 Olaszország 1,0

Törökország 0,2 Izrael 0,4 Olaszország 0,7 Kína 0,9

Top 10 9,4 16,4 23,1 35,9
Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján
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mölcsöt, narancslevet vagy -koncentrátu-
mot a helyi vállalatok további feldolgozásra 
szánják és különböző márkanevek alatt ér-
tékesítik azokat. Ilyen például a német szék-
helyű Valensina, vagy pedig a hazánk élel-
miszerüzleteiben is megtalálható Hohes C  
(European Fruit Juice Association, 2018).

A legjelentősebb importőr országokat 
tanulmányozva további rálátást kapunk 
a nemzetközi kereskedelem alakulására 
(2. táblázat). Noha az import is növekvő 
mértékben koncentrálódik, de ez a folyamat 
az utolsó időszakban lelassult. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy a narancsimport-
ban több ország játszik jelentős szerepet. 
Ugyanakkor elmondható, hogy a világ tíz 
legnagyobb importőre stabil pozíciót foglal 
el a kereskedelemben, hiszen minden peri-
ódusban majdnem ugyanazok az államok 
sorakoznak fel, ilyen például Németország, 
Franciaország, valamint az Egyesült Ki-
rályság is. 

Az 1. és 2. táblázatot megfigyelve szem-
betűnő, hogy Hollandia mindkét helyen 

szerepel. Ez az export szempontjából vethet 
fel kérdéseket, hiszen földrajzi elhelyezke-
dése alapján nincsenek narancstermelés-
hez megfelelő adottságai. Az, hogy a Be-
nelux államok egyike a világ legnagyobb 
narancsexportőrei közé tartozik, feltehető-
leg Európa legnagyobb, Rotterdamban ta-
lálható kikötőjének köszönhető. A tengeren 
túlról érkező szállítmányok itt kerülhetnek 
Európába és valószínűleg innen szállítják 
tovább a különböző tagállamokba. 

Ugyan a friss gyümölcs felvásárlópiacán 
alacsony a koncentráció, a narancsból előál-
lított levek importjában erősnek mondható a 
top 10 országok részesedése (3. és 4. számú 
melléklet). A feldolgozott terméket beszerző 
államok pozíciója már évek óta stabilnak 
mondható, ilyen például Nyugat-Európa, 
amely több nemzetközi kereskedelemre vo-
natkozó jelentés szerint a világ legnagyobb 
fagyasztott narancslé vásárlója (Tetra Pak, 
2020). Ezen nyugat-európai országok közé 
tartozik Németország, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, illetve Belgium. 

2. táblázat
A világ legnagyobb narancsimportőrei a teljes narancsimport százalékában 1993–2018 

között
(The world’s largest orange importers as a percentage of total orange imports (1993-2018))

Időszak

1993–1996 (%) 1997–2003 (%) 2004–2010 (%) 2011–2018 (%)

Németország 1,1 Németország 1,8 Németország 2,6 Franciaország 3,1

Franciaország 0,8 Franciaország 1,6 Franciaország 2,5 Németország 3,0

Hollandia 0,7 Hollandia 1,1 Hollandia 2,2 Hollandia 2,8

Japán 0,6 Egyesült 
Királyság

1,1 Oroszország 2,0 Oroszország 2,8

Egyesült Királyság 0,6 Hongkong 1,0 Egyesült 
Királyság

1,5 Hongkong 1,9

Hongkong 0,6 Japán 0,7 Szaúd-Arábia 1,0 Egyesült 
Királyság

1,7

Kanada 0,4 Kanada 0,7 Kanada 1,0 Kína 1,6

Szaúd-Arábia 0,3 Oroszország 0,6 Belgium 0,9 Dél-Korea 1,5

Svájc 0,2 Belgium 0,5 Hongkong 0,9 Kanada 1,4

Svédország 0,2 Szaúd-Arábia 0,5 Dél-Korea 0,8 Szaúd-Arábia 1,3

Top 10 5,5 9,7 15,4 21,1
Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján
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A narancslé kereskedelmének koncentrá-
ciójában azonban csökkenő tendencia mu-
tatkozik mind az export, mind az import 
tekintetében. A kereskedelem és termelés 
körülbelül 10 évvel ezelőtt Brazíliára és az 
Egyesült Államokra (Florida) koncentrá-
lódott. Ebben az időszakban az említett 
országok együttesen 640 millió doboznak 
megfelelő narancsot voltak képesek megter-
melni (egy doboz 40,8 kg narancsot tartal-
maz). Az utóbbi néhány évben azonban az 
átlagos termelés Brazíliában megközelítőleg  
244 millió, Floridában pedig 70 millió do-
bozra volt elegendő, ami a 10 évvel ezelőtti 
termelésnek körülbelül a felét teszi ki. Ez 
részben a termelési költségek hirtelen nö-
vekedésének, illetve a betegségek következ-
tében kapott alacsonyabb hozamoknak is 
köszönhető. Továbbá a növekvő költségek 
mellett ma már sokkal több narancsra van 
szükség egy tonna narancslé előállításához 
a magasabb gyümölcstartalom iránti igény 
növekedése miatt, mint amire 10 évvel ez-
előtt szükség volt. Brazíliában jelenleg 290 
doboz narancs szükséges 1 tonna narancslé 
előállításához, néhány évvel ezelőtt ez 250 
doboz volt. Ezen probléma 40 dobozos költ-

ségnövekedést jelent tonnánként a narancslé 
előállításában (Neves et al., 2019). Emellett 
pedig a gyümölcslevek iránti fogyasztói igé-
nyek is megváltoztak (egészségtudatosabb 
vásárlás, cukortartalom ellenőrzése), ami 
bizonyos mértékben szerepet játszhat keres-
leti oldalról a narancslé piacán. Az Európai 
Gyümölcslégyártók Szövetségének (Europe-
an Fruit Juice Association) 2018-as jelen-
tése szerint a globális gyümölcsléfogyasztás 
több mint 1 százalékkal csökkent a megelőző 
évekhez képest, és további csökkenésre szá-
mítanak (European Fruit Juice Association, 
2018).

a globális 
NaraNCskereskeDeleM 

VerseNykéPessége

A Balassa-index eredményeit vizsgálva 
egyértelműen látszik, hogy az első és má-
sodik időszakban Marokkó kiemelkedően 
magas értékekkel rendelkezett, ezek az 
eredmények azonban folyamatosan csök-
kennek, hiszen a Balassa-index 55,36-ról 
12,75-re esett az elemzett periódus végére. 
Továbbá a tíz legnagyobb narancsexportőr 
közül 8 ország eredményében is látható a 

3. táblázat
Komparatív előnyök a globális narancskereskedelemben a legmagasabb Balassa-indexek 

alapján 1993–2018 között
(Comparative advantages in the global orange trade, based on the highest Balassa indices 

(1993-2018))

Ország 1993–1996 1997–2003 2004–2010 2011–2018

Egyiptom 8,1 25,9 40,1 70,2

Dél-Afrika 10,9 18,4 23,7 26,2

Görögország 20,9 27,8 22,3 18,6

Spanyolország 18,4 18,1 18,7 15,9

Marokkó 55,4 45,8 32,8 12,8

Törökország 3,2 4,0 3,9 4,8

Egyesült 
Államok

1,2 1,4 1,5 1,8

Hollandia 1,2 1,2 1,6 1,6

Olaszország 0,7 0,7 0,7 0,9

Kína 0,1 0,02 0,1 0,2
Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján
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megnyilvánuló komparatív előny. A vizs-
gált időszakban Egyiptom komparatív elő-
nye nőtt a legnagyobb mértékben (8,16-ról 
70,16-ra emelkedett az index értéke), ami 
feltehetőleg az Egyiptom és Oroszország kö-
zötti szorosabb diplomáciai kapcsolatoknak 
köszönhető, amelyek az országok kétoldalú 
mezőgazdasági kereskedelmének növeke-
déséhez vezettek (Hatab, 2016) (3. táblázat).

A fagyasztott narancslé kereskedel-
mében nem meglepő, hogy Brazília ki-
emelkedő értékekkel (40-60) rendelkezik 
minden periódusban, noha az eredmények-
ben folyamatos csökkenés figyelhető meg  
(4. táblázat). Brazílián kívül Mexikó ese-
tében mutatkozik stabil komparatív előny, 
ami ráadásul növekvő tendenciát mutat, 
majd a következő hét ország értékei folya-

4. táblázat
Komparatív előnyök a globális fagyasztott narancslé kereskedelmében a legmagasabb  

Balassa-indexek alapján 1993–2018 között
(Comparative advantages in the global trade of frozen orange juice, based on the highest Balassa 

indices (1993-2018))

Ország 1993–1996 1997–2003 2004–2010 2011–2018

Brazília 53,8 60,3 53,4 40,6

Mexikó 1,5 1,1 3,7 7,5

Hollandia 4,4 2,9 0,9 1,5

Spanyolország 0,2 0,4 1,3 1,5

Olaszország 0,3 0,5 1,3 1,4

Egyesült Államok 0,7 0,7 1,0 1,0

Dél-Afrika 0,3 1,2 0,9 0,9

Belgium n. a. 3,5 0,5 0,4

Marokkó 5,4 2,3 0,2 0,3

Németország 0,03 0,04 0,07 0,04
Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján

5. táblázat
Komparatív előnyök a globális narancslé (nem fagyasztott) kereskedelmében a  

legmagasabb Balassa-indexek alapján 1993–2018 között
(Comparative advantages in the global orange juice trade (non-frozen), based on the highest  

Balassa indices (1993-2018))

Ország 1993–1996 1997–2003 2004–2010 2011–2018

Brazília 0,2 4,7 16,4 23,4

Costa Rica 27,8 30,4 24,4 18,4

Belgium n. a. 6,1 9,4 9,1

Hollandia 1,2 1,4 3,7 5,0

Spanyolország 4,1 4,1 2,8 2,5

Németország 2,5 2,3 1,1 0,7

Egyesült Államok 1,3 1,2 0,9 0,8

Írország 1,9 3,3 0,9 0,7

Franciaország 0,4 1,1 0,4 0,4

Svájc 0,4 1,3 1,6 0,1
Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján
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matosan ingadoznak az időszakok során, 
valamint Németország helyzetében egyál-
talán nem látszik komparatív előny.

A fagyasztási eljárás nélkül exportált 
narancslé esetében Brazília kezdetben 
nem rendelkezett komparatív előnyökkel, 
azonban értékeiben nagy léptékű emelke-
dés látható (0,2-ről 23,4-re), amellyel meg-
előzte Costa Ricát (5. táblázat). Ezen kívül 
még Belgium, Hollandia és Spanyolország 
Balassa-indexében figyelhető meg minden 
időszakban 1 fölötti érték, a többi ország 
folyamatos változást mutat. 

A statikus elemzés után ezen adatok 
eredményeinek tartósságát vizsgálja ku-
tatásunk a Kaplan–Meier túlélési ráták 
segítségével (6. táblázat). Az értékek az 
időszakra vonatkozóan országonként na-
gyon eltérőek, azonban minden államnál 
elmondható, hogy a friss gyümölcs és a 
belőle készített narancslé kereskedelmé-
nek tartóssága folyamatosan csökkent az 
időszak végéhez közelítve: a periódus elején 
becsült 97-99 százalékról a 2018-as évig 
egyes nemzetek stabilitása 0-37 százalékra 
esett vissza, ami erős versenyre utal a kü-
lönböző régiók szempontjából a nemzetközi 
narancskereskedelemben. Ennek alapján 
elmondható, hogy regionális szinten a na-
rancskereskedelemben feltörekvő országok 
egyre jelentősebb piaci részesedést birto-
kolnak, ezzel nagyobb versenyt generálva a 
környékbeli országokkal (például Brazília 
esetében Mexikó, Egyiptom szemszögéből 
pedig Marokkó, Görögország és Törökor-
szág komoly versenytárs). Az elemzett idő-
szak végére Spanyolország, Görögország 
és Hollandia értékei mutatnak nagyobb 
tartósságot, amelyeknél 50% feletti a be-
csült stabilitás. 

Ha termékszinten elemezzük a túlélési 
mutatókat, hasonló következtetést vonha-
tunk le, mint az országok viszonylatában. 
Az 1993–2018-as időszak elején becsült 
98-99 százalékos értékek minden árucikk 
esetében 1 százalékra csökkentek az utolsó 
évvel bezárólag (7. táblázat). Az országok, 

valamint a termékek viszonylatában tehát 
egyaránt megfigyelhető a verseny erősödése 
az elemzett periódusban.

A versenyképesség statikus elemzésével 
rálátást kaptunk a legnagyobb értékben 
kereskedő országok pozíciójára a narancs, 
valamint az abból készített termékeket ille-
tően. A Balassa-indexek mutatói, valamint a 
koncentrációs vizsgálatok is alátámasztják 
azt, hogy a világ legnagyobb narancster-
melő országa (Brazília) a friss gyümölcs 
tekintetében kismértékben játszik szerepet 
a nemzetközi kereskedelemben. Eközben 
viszont a kisebb termelő országok – amelyek 
friss narancsot exportálnak – részesedé-
sének emelkedése mellett több esetben is 
növekszik komparatív előnyük (ilyen például 
Egyiptom, Dél-Afrika és Törökország), míg 
a Balassa-indexek eredményei szerint a na-
rancslével kereskedő államok összességében 
csökkenő tendenciát mutatnak, ami ugyan 
kis léptékű, de erősödő versenyre utal. A na-
rancslé exportpiacában megfigyelhető csök-
kenő koncentrációt tekintve főleg az extrém 
időjárásra, betegségekre (citruszöldülés), 
termelési árak hirtelen növekedésére, vala-
mint bizonyos mértékben a fogyasztói prefe-
renciák megváltozására következtethetünk. 
Összességében elmondható a koncentrációs 
elemzések, valamint a Balassa-indexek mu-
tatói alapján, hogy azon országok, amelyek a 
világ legnagyobb narancstermesztőinek szá-
mítanak, a narancs valamilyen formájával 
(friss gyümölcs, narancslé) valóban keres-
kednek, és a globális narancskereskedelem 
jelentős részét ezen államok képviselik. 

A Balassa-indexek további elemzése, 
azaz a nem parametrikus Kaplan–Meier-
becslés eredményei is bizonyítják a nem-
zetközi narancs- és narancslé-kereskede-
lemben az erősödő versenyt. Érdekes, hogy 
a narancstermelés viszonylag stabilnak 
mondható körülményei is idővel változni 
látszanak, és a korábban megszerzett elő-
nyök nem bizonyulnak stabilnak. Ennek 
számos oka lehet, melyek közül talán a leg-
fontosabbak a klímaváltozás, a szállítási 



269Jámbor – Czirkl: Versenyképesség a narancskereskedelemben

költségek csökkenése és a globálisan átala-
kuló élelmiszer-kereslet. Látható ugyanak-
kor, hogy a szakirodalomnak megfelelően 
a narancslé esetében (feldolgozott termék) 
időben stabilabbak a megszerzett pozíciók, 
mint a narancsnál (alapanyag). Az egyes 
ország/termék dimenziókban előfordul 
néhány kivétel, ilyen például Spanyolor-
szág, Görögország és Hollandia, amelyek 
komparatív előnyei stabilnak mondhatók. 

Az előzetesen ismertetett információk 
alapján elmondható, hogy a jövőre való 
tekintettel a friss narancs piacán további 
növekedésre, míg a narancslé kereskedel-
mének koncentrációjában csökkenésre 
lehet számítani a legnagyobb narancster-
mesztő és feldolgozó országok tekintetében 
az erősödő verseny, a termelési árak nö-
vekedése és az alacsonyabb terméshozam 
következtében. 

7. táblázat
Kaplan–Meier túlélési ráták Balassa-indexekre termékszinten 1993–2018 között

(Kaplan-Meier survival rates for Balassa indices by products (1993-2018))

Év Túlélési függvény 
mindhárom termékre

Narancs Fagyasztott 
narancslé

Narancslé fagyasztás 
nélkül

1993 0,9869 0,9852 0,9865 0,9891

1994 0,9684 0,9664 0,9653 0,9733

1995 0,9463 0,9432 0,9410 0,9545

1996 0,9223 0,9187 0,9155 0,9323

1997 0,8963 0,8931 0,8879 0,9074

1998 0,8689 0,8670 0,8597 0,8796

1999 0,8387 0,8380 0,8278 0,8495

2000 0,8045 0,8039 0,7926 0,8164

2001 0,7694 0,7694 0,7559 0,7823

2002 0,7331 0,7335 0,7205 0,7446

2003 0,6952 0,6968 0,6821 0,7060

2004 0,6561 0,6577 0,6418 0,6680

2005 0,6168 0,6193 0,6019 0,6285

2006 0,5777 0,5802 0,5628 0,5893

2007 0,5353 0,5399 0,5184 0,5468

2008 0,4936 0,4996 0,4764 0,5039

2009 0,4512 0,4575 0,4365 0,4587

2010 0,4080 0,4135 0,3955 0,4143

2011 0,3647 0,3693 0,3548 0,3695

2012 0,3184 0,3227 0,3099 0,3220

2013 0,2708 0,2753 0,2635 0,2733

2014 0,2226 0,2264 0,2168 0,2243

2015 0,1732 0,1770 0,1686 0,1739

2016 0,1221 0,1258 0,1189 0,1216

2017 0,0678 0,0699 0,0647 0,0686

2018 0,0110 0,0112 0,0109 0,0109
Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján
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ÖsszeFoglalás

A Kínából származó, pomelo és man-
darin keresztezéséval nemesített narancs 
napjainkban az egyik legnagyobb mennyi-
ségben termesztett és fogyasztott gyümölcs 
a világon. A cikk a globális narancstermesz-
tés és -kereskedelem helyzetét, valamint 
legfontosabb szereplőit vizsgálta a meg-
nyilvánuló komparatív előnyök alapján az 
1993–2018-as periódusra vonatkozóan.  
A vizsgált időszakban elmondható, hogy 
a nemzetközi narancskereskedelem folya-
matosan nőtt, azonban a teljes és az ag-
rárkereskedelemhez képest csak kisebb 
mértékben. A növekedés egyértelműen a 
népesség növekedésének, a technológiai 
fejlődésnek, valamint az egyre erősödő 
globalizációnak köszönhető. Ugyan a gyü-
mölcs termesztése területileg korlátozott, 
hiszen szubtrópusi éghajlatot igényel, mégis 
alacsonyabb koncentráció figyelhető meg az 
egyes országok tekintetében, ha a termelést 
vesszük figyelembe. Az amerikai kontinens 
számít a legjelentősebb narancstermesztő-
nek Brazíliával és az Egyesült Államokkal 
az élen (40,4 százalékkal). 

A termesztéshez hasonlóan a világ na-
rancsexportjának megoszlása nem számít 
koncentráltnak, azonban Spanyolország, 
dél-Afrika és az Egyesült Államok élenjá-

rók a kereskedelem szempontjából. Ezzel 
szemben a narancslé exportját tekintve ma-
gas koncentráció figyelhető meg a vizsgált 
időszakban, amelyben Brazília teszi ki a 
piac 50-60 százalékát, majd az Egyesült 
Államok és Hollandia következik a rang-
sorban. Utóbbi feltehetően rotterdami ki-
kötőjének köszönheti részesedését, amely 
a friss gyümölcs esetén is számottevő. Ez 
az import részesedéséből is következtethe-
tő, ami jelentős értéket képvisel, azonban 
nyilvánvalóan ez további exportra kerül az 
Európai Unió piacán. 

A nemzetközi narancskereskedelem ver-
senyképességének statikus elemzéséhez a 
Balassa-index mutatószámait vettük alapul, 
amelyek rámutattak a legnagyobb termesz-
tő ország (Brazília) komparatív előnyére a 
narancslé tekintetében. Ellenben a friss 
gyümölcs esetén Egyiptom, Dél-Afrika, 
Görögország, Marokkó, valamint Spanyol-
ország is megelőzte Brazíliát a komparatív 
előnyöket nézve. Ezen eredmények további 
vizsgálatával, a Kaplan–Meier túlélési ráták 
szerint országonként és termékszinten ál-
talánosságban csökkenő értékek mutatkoz-
nak, vagyis a narancs nemzetközi kereske-
delmében fokozódik a verseny, ez alól csak 
Spanyolország, Görögország és Hollandia 
némileg kivétel. 
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Mellékletek

1. melléklet
A világ legnagyobb narancslé (fagyasztott) exportőrei a teljes narancslé (fagyasztott)  

export százalékában, 1993–2018

1993–1996 1997–2003 2004–2010 2011–2018

Brazília 63,1 Brazília 57,0 Brazília 63,3 Brazília 50,4

Hollandia 17,6 Hollandia 10,7 Egyesült 
Államok

7,5 Mexikó 16,2

Egyesült Államok 9,2 Belgium 8,4 Mexikó 7,2 Egyesült 
Államok

7,7

Mexikó 2,8 Egyesült 
Államok

7,3 Olaszország 4,4 Hollandia 4,4

Olaszország 1,1 Mexikó 2,7 Hollandia 2,8 Olaszország 3,9

Marokkó 0,6 Olaszország 1,8 Belize 2,7 Spanyolország 2,5

Spanyolország 0,3 Kuba 1,1 Spanyolország 2,2 Belize 2,3

Németország 0,3 Belize 0,9 Belgium 1,4 Izrael 1,5

Egyesült Királyság 0,3 Spanyolország 0,7 Írország 0,8 Belgium 0,9

Argentína 0,2 Dél-Afrika 0,4 Németország 0,6 Írország 0,7

Top 10 96 91 93 90
Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján
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2. melléklet
A világ legnagyobb narancslé (nem fagyasztott) exportőrei a teljes narancslé (nem  

fagyasztott) export százalékában, 1993–2018

1993–1996 1997–2003 2004–2010 2011–2018

Németország 29 Németország 21 Belgium 28 Brazília 29

Egyesült Államok 17 Belgium 17 Brazília 21 Belgium 23

Spanyolország 9 Egyesült 
Államok

12 Hollandia 12 Hollandia 14

Hollandia 5 Spanyolország 8 Németország 9 Németország 7

Izrael 3 Brazília 6 Egyesült 
Államok

7 Egyesült 
Államok

6

Belize 3 Hollandia 6 Spanyolország 5 Spanyolország 4

Franciaország 2 Franciaország 5 Franciaország 2 Franciaország 1

Ausztria 2 Írország 4 Svájc 2 Egyesült 
Királyság

1

Egyesült Királyság 2 Costa Rica 2 Costa Rica 2 Costa Rica 1

Írország 2 Svájc 2 Ausztria 1 Dánia 1

Top 10 74 84 88 88
Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján

3. melléklet
A világ legnagyobb narancslé (fagyasztott) importőrei a teljes narancslé (fagyasztott)  

import százalékában, 1993–2018

1993–1996 1997–2003 2004–2010 2011–2018

Hollandia 19 Egyesült 
Államok

13 Egyesült 
Államok

18 Egyesült 
Államok

20

Németország 17 Németország 12 Németország 12 Németország 10

Egyesült Államok 15 Hollandia 12 Franciaország 6 Kína 7

Egyesült Királyság 9 Franciaország 7 Egyesült 
Királyság

6 Franciaország 7

Japán 6 Belgium 7 Kanada 5 Japán 6

Kanada 5 Egyesült 
Királyság

6 Japán 5 Kanada 5

Franciaország 5 Japán 4 Kína 5 Hollandia 3

Dél-Korea 4 Kanada 4 Oroszország 4 Ausztrália 3

Svédország 2 Dél-Korea 3 Ausztrália 3 Oroszország 2

Finnország 1 Ausztrália 1 Dél-Korea 3 Dél-Korea 2

Top 10 84 68 68 65
Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján
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4. melléklet
A világ legnagyobb narancslé (nem fagyasztott) importőrei a teljes narancslé  

(nem fagyasztott) import százalékában, 1993–2018

1993–1996 1997–2003 2004–2010 2011–2018

Franciaország 20 Franciaország 13 Belgium 14 Belgium 13

Kanada 11 Belgium 10 Egyesült 
Királyság

10 Hollandia 12

Egyesült Királyság 9 Hollandia 9 Hollandia 10 Franciaország 8

Hollandia 9 Egyesült 
Királyság

8 Franciaország 9 Egyesült 
Királyság

7

Japán 7 Kanada 8 Németország 7 Németország 7

Németország 6 Németország 6 Kanada 4 Egyesült 
Államok

4

Svájc 4 Japán 3 Egyesült 
Államok

2 Kanada 4

Szaúd-Arábia 4 Spanyolország 2 Spanyolország 2 Japán 2

Csehország 2 Svájc 2 Japán 2 Spanyolország 1

Ausztria 2 Szaúd-Arábia 2 Lengyelország 1 Lengyelország 1

Top 10 74 63 60 61
Forrás: saját szerkesztés a Világbank (2019) adatai alapján
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CoMPetitiVeNess iN iNterNatioNal oraNge traDe

by: Jámbor, attila – Czirkl, Dorottya
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Jel: Q17

This article examines the competitiveness of the international orange trade over the 
period 1993-2018 based on global data. The research uses the methodology of comparative 
advantages to analyse the commercial data of fresh orange and orange juice. The results of 
the study revealed that which countries are the largest producers and exporters of orange and 
orange juice in the world and shows that these states focus on trade in processed 
products or fresh fruit. Although Brazil is the world’s largest orange-producing country, 
they are not among the top10 countries in the fruit market, representing that the state 
mainly focuses on processing. Brazil accounts 50-60 percent of the world orange juice 
exports stably. Besides, there is no high concentration in the export market for fresh 
oranges. However, Spain’s share is growing steadily, as well as South Africa and Egypt 
can be mentioned as emerging nations. With further analysis of the international orange 
trade, Egypt’s comparative advantage over fresh oranges has increased the most and 
had the highest results in recent periods followed by South Africa, Greece and Spain. 
Examining the trade in orange juice it is not surprising that Brazil had the largest 
comparative advantage, although its value is constantly declining. With a 
dynamic analysis of comparative advantages, a large decrease can be observed in the 
chance of survival of the advantages.




