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A MAGYAR ÉLELMISZEREK VERSENYPOZÍCIÓJÁNAK ALAKULÁSA AZ 
EURÓPAI UNIÓ PIACÁN

Bozsik Norbert

Összefoglalás

A cikk Magyarország és az Európai Unió közötti élelmiszerexport alakulását elemzi. 
A dolgozat célja a magyar élelmiszerek versenyképességének értékelése az EU piacán. A 
magyar-EU élelmiszer-kereskedelem dinamikusan növekedett az elmúlt időszakban, a 
dolgozat azonban rámutat az élelmiszerexportunk problémás területeire. Az elemzések 
adatai az Európai Bizottság COMEXT adatbázisán alapulnak a 2004–2016 időszakra 
vonatkozólag. Az élelmiszerek versenyképességének értékeléséhez az ár-minőség versenyké-
pességi módszert alkalmaztam. A két változó függvényében négy versenyképességi kategó-
riát lehet elkülöníteni. Az elemzés alapján két termékcsoport tartozik a sikeres minőségi 
verseny szegmensébe: a hús, húskészítmények és a cukor, cukorkészítmények. A sikeres 
árverseny kategóriába a gabona, gabonakészítmények termékcsoport tartozik. A siker-
telen minőségi verseny szegmense tartalmazza a kávé, tea, kakaó, fűszerek csoportját. 
A sikertelen árverseny kategóriába két termékcsoport tartozik: 2008-tól a tejtermékek, 
tojás, és 2010-től és a hal, rák, puhatestűek. Néhány termékcsoport esetében (az állati 
takarmányok; az italok, illetve a dohány és dohányáruk) nem azonosítható be egyértelmű 
versenyképességi pozíció. 

Kulcsszavak: ár-minőség verseny, COMEXT, élelmiszer-kereskedelem, EU, verseny-
képesség
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Development of competitive position of the Hungarian agri-food  
products on the market of the European Union

Abstract

The article analyzes the development of agri-food export between Hungary and the Euro-
pean Union since EU accession. The goal of paper is to evaluate the competititveness of the 
Hungarian agri-food products on the EU market. The agri-food trade with the EU has 
increased dynamically, however, the analysis pointed out the problems of the Hungarian 
agri-food export. The data came from the COMEXT database of the European Com-
mission, regarding the period between 2004 and 2016. To evaluate the competitiveness 
of agri-food product groups the price–quality method was chosen. Application of the two 
variables allowed to categorize the product groups into four segments. Two of the Hun-
garian agri-food product groups were part of the successful quality competition segment, 
that is meat and meat preparations as well as sugar, sugar preparations. Successful  price  
competition  segment  encompassed  the group  of  cereals and cereal preparations. The 
coffee, tea, cocoa and spices product group belongs to the unsuccessful quality competition 
segment. The unsuccessful price competition segment contains two groups, that is dairy 
products and eggs (from 2008) as well as fish, crustaceans molluscs preparations (from 
2010). In case of some product groups (the feeding stuff for animals, the beverages, and 
the tobacco, tobacco manufactures)  the competitiveness can not be detected exactly. 

Keywords: price-quality competition, COMEXT, agri-food trade, EU, competitive-
ness 

JEL: F14, L16, Q17
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Bevezetés 

Magyarország a kedvező természeti adottságainak köszönhetően kiváló beltartalmú 
élelmiszereket állít elő, melyek külföldön is kedveltek. Az élelmiszeripar hazánk egyik 
legjelentősebb gazdasági ágazata. Magyarországon az élelmiszer, ital- és dohányter-
mékek gyártása a teljes feldolgozóipari kibocsátás mintegy 10%-át teszi ki. Jelen-
leg a harmadik legnagyobb súlyú ágazat a feldolgozóiparon belül, ami jól mutatja 
kiemelkedő jelentőségét. Az ágazat a foglalkoztatásban is jelentős szerepet tölt be. 
Az élelmiszeripar pozitív külkereskedelmi mérlege fontos szerepet játszik a magyar 
gazdaság külkereskedelmi egyenlegének stabilizálásában. Az EU-csatlakozás adta új 
kereskedelmi helyzet és feltételrendszer komoly hatást gyakorolt a hazai termelők, 
feldolgozók, értékesítők és fogyasztók helyzetére. Az összes kereskedelmi akadály 
megszűnésével ma már élelmiszeripari termékeink korlátlanul kerülhetnek be az 500 
milliós belső piacra. Érthető tehát, hogy az ágazat kereskedelmi forgalma az Európai 
Unióval jelentősen növekedett 2004 óta. Azonban a kereskedelmi liberalizációval 
együtt a verseny is erősödött. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a 2004-es 
csatlakozás során több kelet-európai ország is jelentős mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari potenciállal rendelkezett. Nem véletlen tehát, hogy az ágazat külkereskedelemi 
helyzete felemás képet mutat. A dolgozat az élelmiszeripari termékeink európai uniós 
piaci pozíciójának alakulását veszi górcső alá. 

Az élelmiszer-gazdaság helyzete Magyarországon

A rendszerváltástól az EU-csatlakozásig eltelt időszakban az agrárium helyzetét alap-
vetően negatív tendenciák jellemezték. Az 1990-es évektől a mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar részaránya folyamatosan csökkent a foglalkoztatásban, a bruttó hazai 
termék termelésében. Jól érzékelteti az agrárium visszaesését az a tény, hogy például 
a mezőgazdaságilag művelt terület az 1985. évi 6,5 milló hektárról 2015-re 5,3 mil-
lió hektárra esett vissza, míg a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat GDP-hez 
viszonyított részaránya 16%-ról (1985) 4,4%-ra (2015) csökkent. (Magda, 2017.) A 
termőföld pedig az az erőforrás, amely az élelmiszer-termelés alapja, és hazánk termé-
szeti erőforrásainak kétharmadát, a nemzeti vagyonnak pedig több mint egyötödét 
adja. (Magda, 2010.) 
Az EU-csatlakozás egyik legnagyobb vesztese az élelmiszeripar lett. Több mint 20%-
kal esett vissza az iparág teljesítménye. Ennek egyik oka, hogy az élelmiszeripar beszo-
rult az erősebb érdekérvényesítő képességgel rendelkező mezőgazdaság és a koncent-
rált, erős alkupozícióban lévő kereskedelem közé, ezért az ártárgyalások folyamatos 
vesztese. A másik probléma pedig a támogatások folyamatos csökkenése. Míg az 
EU-csatlakozás előtt az agrárgazdasági támogatások közel 15%-a az élelmiszeriparhoz 
került, ez az arány 2012-re 1,05%-ra esett vissza. (Kapronczai, 2017.) Napjainkban 
az élelmiszer-gazdaság termelési értéke mintegy 2800 milliárd forint (2017), mely 
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a teljes iparkibocsátás 9 százalékát teszi ki. Az élelmiszeriparon belül az élelmiszer-
gyártás a meghatározó. Az élelmiszergyártás a teljes termelési érték 84 százalékát, az 
italgyártás a 15 százalékát, a dohánytermékek gyártása pedig az 1 százalékát adja. Az 
élelmiszer értékesítésének kb 60%-a belföldre, 40%-a az exportra történik. A magyar 
élelmiszeriparban foglalkoztatottak aránya a nemzetgazdaság egészéhez viszonyítva 
meglehetősen stabilnak mondható, és mintegy 140 ezer főt számlál. Az élelmiszeripar 
főbb jellemzőit az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat: Az élelmiszer-gazdaság szerepe a nemzetgazdaságban
Forrás: KSH 2017
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2004 3,6 2,4 3,7 26,1 6,0 223,1 106,5 106,8
2005 3,6 2,3 3,6 25,1 5,8 181,1 102,5 103,6
2006 3,6 2,2 3,1 25,8 5,5 214,8 107,7 103,9
2007 3,4 2,0 3,2 24,2 6,3 360,5 111.5 108,0
2008 3,3 1,9 2,5 27,1 6,7 373,4 110,2 106,1
2009 3,5 2,2 2,5 28,0 7,2 347,6 104,4 104,2
2010 3,5 2,0 3,0 27,5 6,9 464,2 103,2 104,9
2011 3,3 1,9 3,3 28,5 7,2 594,9 106,6 103,9
2012 3,3 1,9 2,8 26,8 10,1 764,9 105,9 105,7
2013 3,4 2,0 2,6 27,7 9,8 814,4 102,8 101,7
2014 3,5 2,0 2,9 28,6 9,1 733,0 99,6 99,8
2015 3,3 1,9 2,3 29,3 8,7 733,7 100,9 99,9
2016 3,3 - 3,7 29,6 8,6 644,8 100,7 100,4
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Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság gazdasági-társadalmi jelentősége lényegesen 
nagyobb annál, mint amit a két ágazatot jellemző GDP- és foglalkoztatásadatok mu-
tatnak, ugyanis az agrobiznisz itt játszik szerepet, amely az inputokkal ellátó ágaza-
tok, a mezőgazdaság, az élelmiszer-gazdaság, illetve a felvevőágazatok tevékenységét 
foglalja magában. (Vidékfejlesztési Minisztérium jelentése 2016.). Az agrobiznisz 
kibocsátása 2015-ban 10485 milliárd forint, bruttó hozzáadott értéke 3419 milliárd 
forint volt, így a kibocsátás  alapján  az  agrobiznisz súlya legalább 15,4%, a hozzá-
adott érték szerint 12,0% volt a nemzetgazdaságban. Az agrobiznisz foglalkoztatás-
ban betöltött szerepe is kiemelkedő, az 592 ezer fő a foglalkoztatottak 13,6 százalékát 
jelenti. 

Anyag és módszer

Az elemzések adatai az Európai Bizottság COMEXT adatbázisán alapulnak a 2004–
2016 időszakra vonatkozólag.  Ezen belül az Egyesült Nemzetek SITC (Standard 
International Trade Classification) osztályozási rendszere termékcsoportok szintjén 
tartalmazza az export-import adatokat. Az adatbázis mind mennyiségi, mind érté-
kalapon közli a belső (intern) és a külső (extern) kereskedelmi adatokat. Az elemzés-
ben az „élelmiszerek” alatt az élelmiszert, az italokat és a dohány, dohányárukat értjük. 
A versenyképesség a közgazdasági kutatások egyik legfontosabb vizsgálati területe. A 
versenyképesség a versenyben való helytállás képességét, illetve magát a sikerességet 
jelenti. Versenyképesek vagyunk, ha a vevői igényeket (ár, minőség, mennyiség) úgy 
tudjuk kielégíteni, hogy közben folyamatosan profitot tudunk realizálni, biztosítva 
ezzel a vállalat prosperitását. Valójában azonban a szakirodalomban nincs egyetértés 
a versenyképesség definiálása és pontos mérése tekintetében. (Latruffe 2010.) A ma-
gyar élelmiszerek európai uniós versenyképességének megítéléséhez az ár-minőség 
versenyképességi módszert alkalmaztam. A módszer kidolgozója Aiginger (1997) 
arra kereste a választ, hogy  egy ország külpiaci teljesítményét vajon az árversenyké-
pesség (pl. alacsonyabb költség) vagy nem árjellegű versenyképességi tényezők (pl. 
minőség) határozzák-e meg. A módszer az export és import egységértékeken alapszik. 
Ez alapján szegmentálja a piacokat, és tesz különbségeket a tekintetben, hogy a keres-
kedelem alakulása vajon az ár vagy a minőségi versenyképességen alapszik. Azokon 
a piacokon, ahol az árversenyképesség a meghatározó, ott a termékek homogének, a 
termelés technológiája nem országspecifikus. Ezeknél a termékeknél az egységérték 
alakulása az átlagköltséggel van szoros összefüggésben. Azok az országok, ahol a költ-
ségek  alacsonyabbak, nettó exportőrök, ahol magasabbak, azok nettó importőrök. 
Azokon a piacokon pedig, ahol a minőség és a termékinnováció válik a fontosabb 
versenyképességi tényezővé, ott a magasabb költség nyilvánvalóan magasabb egysé-
gértéket eredményez lehetővé téve a magasabb árat a piacon. Így ebben az esetben egy 
ország a magasabb egységérték ellenére is nettó exportőrré válhat a jobb termékminő-
ségnek köszönhetően. (Aiginger 1998,)
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Az elemzés egyik fontos alapfeltétele az ágazaton belüli kereskedelem megléte, en-
nek hiányában nem lehet értékelni az ár-minőség versenyképességet. Az export- és 
importegységértékek kiszámítása az alábbi képlet alapján történik.

ahol, 

- a k termékcsoport export- (import-) egységértéke a magyar külkereske-
delemben egy országgal vagy országcsoporttal (itt: az Európai Unió) 

- a magyar export (import) i termékének értéke, mennyisége j or-
szágba (-ból)

- i termék 6 számjegyig részletezve a Harmonizált Rendszerben (HR)
- n a termékek száma k termékcsoportban
- j ország
- m az országok száma k’ termékcsoportban.

Az export és import egységértékek különbsége, illetve a külkereskedelmi egyenleg 
alapján négy kategória különíthető el. (Bojnec – Fertő 2008.)

1. Sikertelen minőségi verseny esetén a termékcsoportot a kereskedelmi mérleg 
deficitje és az importegységértéknél magasabb exportegységérték jellemzi. (Xj 
< Mj ,  UVx > UVm)

2. Sikeres minőségi verseny esetén a termékcsoportot a kereskedelmi mérleg 
szufficitje és az importegységértéknél magasabb exportegységérték jellemzi. 
(Xj > Mj ,  UVx > UVm)

3. Sikertelen árverseny esetén a termékcsoportot a kereskedelmi mérleg deficitje 
és az export egységértéknél magasabb importegységérték jellemzi. (Xj < Mj ,  
UVx < UVm)

4. Sikeres árverseny esetén a termékcsoportot a kereskedelmi mérleg szufficitje és 
az exportegységértéknél magasabb importegységérték jellemzi. (Xj > Mj ,  UVx 
< UVm). (2. táblázat)
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Export-import egy-
ségérték viszonya 

Nettó export (Xj - Mj  )

Xj < Mj  (kereskedelmi deficit) Xj > Mi (kereskedelmi szufficit)

UVx > UVm Sikertelen minőségi verseny (1) Sikeres minőségi verseny (2)

UVx <  UVm Sikertelen árverseny (3) Sikeres árverseny (4)

2. táblázat: Statikus versenyképességi mátrix
Forrás: Poór (2010) alapján saját szerkesztés

A négy ár- és minőségiverseny-kategória a kétirányú kereskedelemre alkalmazható, 
mivel ezek kielégítik az egységértékek közötti különbség és a kereskedelmi egyensúly 
szimultán feltételeit egy adott termék esetében. Fontos megjegyezni, hogy a „minősé-
gi” jelző itt nem a technológiai értelemben vett jobb vagy rosszabb minőséget jelenti, 
hanem azt, hogy a magasabb ár jobb minőséget feltételez.

Eredmények

A magyar gazdaság az egyik legnyitottabb gazdaság az európai uniós országok között. 
A teljes külkereskedelmünk 80%-át az Európai Unióval bonyolítjuk le. Magyaror-
szág külkereskedelme az EU-csatlakozás óta jelentősen növekedett. Az összes kivi-
telünk a 2004. évi 44,6 milliárd euróról 2016-ra 92,9 milliárd euróra emelkedett. 
Ezen időszak alatt az összes élelmiszerexportunk viszont 2,67 milliárd euróról 6,57 
milliárd euróra nőtt, ami 146 százalékos emelkedést jelent! Kevésbé kedvező azonban 
az a tény, hogy az élelmiszerimport oldalán is jelentős növekedés volt tapasztalható. 
A teljes élelmiszer-behozatalunk 2004-ben még „csak” 1,8 milliárd euró volt, vi-
szont 2016-ban már 4,5 milliárd euróra kúszott fel. A magyar élelmiszerexportnak 
az összes exporthoz viszonyított aránya a 2004. évi 6%-ról 2016-re 7% fölé került 
az értéke. Ez azért is kedvező tény, mert a teljes export értéke is több mint duplájára 
nőtt ezen időszak alatt.

A fő élelmiszerpiacunk már a csatlakozáskor is az Európai Unió volt, azóta azon-
ban arányaiban is egyre inkább az EU vált az élelmiszereink fő felvevőpiacává, és 
2016-ban már 82% volt az Unió részesedése a teljes élelmiszer-kivitelben. A vizsgált 
időszak alatt az uniós élelmiszerexport 2,1 milliárd euróról 5,3 milliárd euróra növe-
kedett, míg az élelmiszerimport 1,5 milliárd euróról 4,2 milliárd euróra emelkedett. 
Külkereskedelmi egyenlegünk mindvégig pozitív volt az EU-csatlakozás óta, de a 
2013. évi 2 milliárd eurós többlet 2016-ra 1,1 milliárdra csökkent. (1. ábra)
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1. ábra: A magyar élelmiszer-kereskedelem alakulása az Európai Unióval (2004–2016)
Forrás: Eurostat-adatok alapján saját szerkesztés 2017

Az élelmiszeripari szakágazatok értékesítésének többségében a belföldi piac a meg-
határozó, ezzel párhuzamosan az exportértékesítés tíz szakágazatban adja az értéke-
sítés több mint felét. Ide tartoznak a hobbiállat-eledel gyártása, a tea, kávé feldol-
gozása, a máshova nem sorolható egyéb élelmiszer gyártása, a homogenizált diétás 
étel gyártása, az egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, -tartósítás, a dohánytermék 
gyártása, a gyümölcs- és zöldséglé gyártása, az olaj gyártása, az édesség gyártása és a 
készétel gyártása  szakágazatok. (Vidékfejlesztési Minisztérium 2016.)

A hazai élelmiszerek versenyképességnek értékelése kapcsán figyelembe kell venni 
egy fontos gyakorlati szempontot. A vizsgált termékcsoportok súlya a teljes élelmisze-
rexportban igen eltérő, a kivitelünk erősen koncentrált. Az export közel egynegyedét 
a gabona, gabonakészítmények adják (22,11%). Nem véletlenül, hiszen a magyar 
mezőgazdaság adottságai, hagyományai, komparatív előnyei mellett a CAP támoga-
tás és a kiegészítő (agrár)támogatás  (top-up rendszer) is  ezt az ágazatot preferálja. 
(Hegedűs – Kiss 2015.) A jelentősebb exporttermékcsoportok még a hús, húské-
szítmények (16,83%), a zöldségfélék és gyümölcs (13,91%), az állati takarmányok 
(12,53%). Ez a négy termékcsoport teszi ki az export értékének mintegy kétharma-
dát (65,38%). (2. ábra)
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2. ábra: Magyarország és az Európai Unió közötti élelmiszer-kereskedelem főbb  
termékcsoportonként (2016)

Forrás: Eurostat-adatok alapján saját szerkesztés 2017

Az ár-minőségi versenyképesség értékelése

A magyar élelmiszerek ár-minőségi versenyképességének értékelése kapcsán a követ-
kező eredményt kaptuk a 2004 és 2016 közötti időszakra vonatkozólag. A sikeres 
minőségi verseny (2) szegmensébe két termékcsoport tartozik: a hús, húskészít-
mények és a cukor, cukorkészítmények. A 2004 és 2014 közötti időszakban az élő 
állatok csoportja is ide tartozott, azonban 2015-ben és 2016-ban ezek a termékek 
minőségileg versenyképtelennek bizonyultak, mivel az addigi kereskedelmi szufficit 
deficitessé vált. A sikeres árverseny (4) kategóriába a gabona, gabonakészítmények 
termékcsoport tartozik. A zöldség és gyümölcs termékcsoport 2007-től 2016-ig – két 
évet leszámítva (2009 és 2012) – szintén idesorolható. Ebben a két évben ui. a pozitív 
kereskedelmi szaldó miatt minőségileg voltak versenyképesek. A sikertelen minőségi 
verseny (1) szegmense tartalmazza a kávé, tea, kakaó, fűszerek csoportját. Az egyéb, 
táplálkozásra alkalmas termékek és készítmények a vizsgált időszak második felében 
(2010–2016) szintén ebbe a kategóriába sorolhatóak. A sikertelen árverseny (3) ka-
tegóriába tartozik 2008-tól a tejtermékek, tojás és 2010-től a hal, rák, puhatestűek 
termékcsoport. 
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Az állati takarmányok; a dohány és dohányáruk és az italok esetében a vizsgált 13 
év alatt nem azonosítható be egyértelmű versenyképességi pozíció, bár a dohányáruk 
zömében a sikertelen minőségi verseny kategóriába sorolhatók 2010-től. (3. táblázat)

HS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
02 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
03 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3
04 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
05 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4
06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
07 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
08 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 4 4 4
09 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
11 1 3 3 1 3 3 4 2 4 2 2 2 4
12 1 2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1

00 Élő állat, 01 Hús, húskészítmények, 02 Tejtermékek, tojás, 03 Hal, rák, puhatestűek, 04 
Gabona, gabonakészítmény, 05 Zöldségféle és gyümölcs, 06 Cukor, cukorkészítmény, méz, 
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 08 Állati takarmány, 09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és 
készítmény, 11 Italok, 12 Dohány és dohányáru

3. táblázat: A magyar élelmiszerek ár-minőségi versenyképessége  
az Európai Unió piacán (2004–2016)

Forrás: saját számítás a COMEXT adatbázis alapján

Következtetések, javaslatok

Az élelmiszeripar a rendszerváltás egyik legnagyobb vesztese lett, a GDP-ből való 
részesedése az elmúlt évtizedekben rohamosan csökkent. Európai uniós összehasonlí-
tásban jelentős az elmaradás, még akkor is, ha bizonyos mutatók némi optimizmusra 
adnak okot. Az élelmiszeripar pozitív külkereskedelmi mérlege azonban ma is fontos 
szerepet játszik a magyar gazdaság külkereskedelmi egyenlegének stabilizálásában. Az 
élelmiszer értékesítésének mintegy 40%-a az exportra történik.

Az EU-csatlakozás óta az új tagországok számára a kereskedelmi korlátozások 
végleg megszűntek, így a kereskedelem egyszerűbb, olcsóbb lett, és dinamizálódott. 
(Kürti et al. 2007, Constantinovits – Sipos 2016.) Magyarország egyre erősödő Eu-
rópa-centrikusságának egyik fő tényezője, hogy a szállítási költségek egyre nőttek. A 
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magyar termékek így egyre nehezebben kerültek be az egyesült államokbeli, kínai, 
indiai vagy a távolabbi ázsiai piacokra. (Juhász – Hartmut 2012.) A fő élelmiszerpia-
cunk már a csatlakozáskor is az Európai Unió volt, azóta azonban arányaiban is egyre 
inkább az EU vált az élelmiszereink fő felvevőpiacává, és 2016-ban már 82% volt az 
Unió részesedése a teljes élelmiszer-kivitelben. A vizsgált időszak alatt (2004–2016) 
az EU-ba irányuló élelmiszerexportunk 2,1 milliárd euróról 5,3 milliárd euróra emel-
kedett, ami 150%-os növekedést jelent. 

A vizsgált termékcsoportok súlya a teljes élelmiszerexportban igen eltérő, a ki-
vitelünk erősen koncentrált. Az export közel egynegyedét a gabona, gabonakészít-
mények adják (22,11%), melyek az EU piacán árversenyképesnek bizonyultak. A 
magyar  mezőgazdaság adottságai, tradíciói és a CAP támogatási rendszere is  ezt az 
ágazatot preferálja. Problémát jelent azonban, hogy a gabonaágazat egyrészt alacsony 
hozzáadott értéket állít elő, másrészt a bevétel erősen függ az időjárás alakulásától. A 
jelentősebb exporttermékcsoportok ezenkívül még a hús, húskészítmények (melyek 
minőségileg versenyképesnek bizonyultak), a zöldségfélék és gyümölcs, illetve az ál-
lati takarmányok. Ez a négy termékcsoport teszi ki az élelemiszerexport értékének 
mintegy kétharmadát. Összességében megállapítható, hogy a kivitelünk jelentős ré-
sze mezőgazdasági termék vagy alacsony feldolgozottságú élelmiszer, melyek alacsony 
hozzáadott értéket képviselnek. A magasabb feldolgozottságú termékek termelése és 
exportja révén nagyobb hozzáadott értéket és több munkahelyet lehetne teremteni, 
ami a vidék népességmegtartó szerepét is erősítené. Így azonban külföldön terem-
tünk munkahelyeket és az ott nő a GDP!  

Nagyobb hozzáadott értékű élelmiszer lenne előállítható saját márkás termékek 
és hungarikumok termelésével. A kormányzati beavatkozásnak kulcsszerepe van a 
versenyképesség növelésében a munkapiaci beavatkozás révén (pl. szakképzés, fog-
lalkoztatás támogatása), a kis- és középvállalkozások helyzetbe támogatásával, illetve 
a termékpályák mentén megvalósuló, a termelést, a feldolgozást és a kereskedelmet 
érintő  együttműködések  hatékony megvalósulása révén. Ezek az intézkedések feltét-
lenül részei kell hogy legyenek egy hosszabb távú élelmiszer-gazdasági stratégiának.  
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