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A nemzetközi kereskedelem liberalizálására tett törekvések sikeresen 
csökkentették az áruáramlás útjában álló tarifális korlátokat. A nem-tarifális 
korlátozások kereskedelemet akadályozó hatása azonban kompenzálhatja 
a vámcsökkentés pozitív hatásait. A Világbank Csoport 188 országban 
folytatott felméréseinek adatai lehetővé teszik a határátlépés 
adminisztrációs költségei által jelentett akadályok elemzését. A tanulmány 
célja annak vizsgálata, hogy a ezek a költségek nem válnak-e nem-tarifális 
belépési korlátokká. 

A rangkorrelációs vizsgálat azt mutatja, hogy világviszonylatban laza 
pozitív kapcsolat áll fenn az alkalmazott vámtételek és a határátlépési 
költségek között. Megállapítható, hogy nem fenyeget az a veszély, hogy az 
adminisztrációs költségek mesterséges emelésével igyekeznek a kiesett 
vámvédelmet és bevételt kompenzálni az alacsony vámszintű országok. A 
vámok szintje az alacsonyabb GDP-vel rendelkező országokban magasabb, 
míg a vámok és az import határátlépési költségek között közepesen erős 
pozitív kapcsolat mutatható ki. Valamivel szorosabb a pozitív kapcsolat az 
export és az import határátlépési adminisztrációs költségek között, ami arra 
enged következtetni, hogy kevésbé a szándékos akadályteremtés, mint 
inkább a túlszabályozás és a hatékonyság hiánya okozza a magas 
adminisztrációs költségeket. 

A magas terrorfenyegetettségű országokban a fokozott biztonsági 
követelmények erős költségnövelő hatása azt eredményezi, hogy ezen 
országok ráfordításai a legmagasabbak között vannak. A magas 
adminisztratív költségek 2-10 %-os vámmal egyenértékű terhet jelentve 
jelentősen rontják az országok versenyképességét a nemzetközi piacokon 
és akadályozzák bekapcsolódásukat a globális ellátási láncba. 

 
Bevezetés 
 
A tarifális korlátok nyilvánvaló, publikus és jól mérhető akadályt jelentenek 
a nemzetközi kereskedelemben. Alkalmazásuk célja a merkantilista 
gazdaságpolitika óta elsődlegesen a hazai termelők védelme, mivel a piacra 
belépéskor fizetett adó rontja a külföldi áruk versenyképességét. Piacvédő 
szerepe mellett a vám jelentős költségvetési bevételi forrást is jelenthet. 
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Mindezekből következően a nemzetközi kereskedelem liberalizálására 
irányuló törekvések fő irányvonalát képezte a tarifális korlátok leépítése, 
melynek köszönhetően a vámok szintje jelentősen lecsökkent, így egyre 
kisebb akadályt jelentenek a nemzetközi kereskedelem útjában. 

Az áruk országok közötti mozgásában azonban nem a vámok jelentik az 
egyetlen akadályt. Az országok számos egyéb szabályozóeszközt 
használnak külkereskedelmi forgalmuk irányítására, köztük mennyiségi 
korlátozásokat, önkéntes exportkorlátozást, engedélyezési rendszert és 
egyéb adminisztratív korlátozásokat. Az adminisztratív korlátozások 
jelentős része vámmal egyenértékű korlátozásnak tekinthető, mivel az áruk 
vámterületre történő bevitele esetén költséget generál, így az import árukat 
drágítja, hasonlóan a vámokhoz.  

A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a határátlépési adminisztrációs 
költségek nem válnak-e nem-tarifális belépési korlátokká, és nem 
kompenzálják-e a vámcsökkenésből adódó előnyöket. 

 
Adatok és módszerek 
 
A tanulmány a Világbank adatait használja a ténylegesen alkalmazott, 
kereskedelmi forgalommal súlyozott vámok; (The World Bank Data, 2018), 
a Világbank adatsorát az egy főre eső GDP (The World Bank, 2018), 
valamint a Világbank Doing Business felmérésének az áruforgalomnak az 
országhatár átlépésével foglalkozó fejezetének adatait az adminisztrációs 
költségek vizsgálatához (Doing Business, 2018). 

A vámok esetében a ténylegesen kivetett, forgalommal súlyozott 
vámtételek pontosabban tükrözik a tényleges import terhet, mint a 
tarifában szereplő nominális vámtételek. Némi torzítást az alkalmazott 
vámok használata is eredményez, mivel a magas nominális vámtétel 
forgalomterelő hatással bírhat, megakadályozva vagy minimumra 
csökkentve az adott áruk importját, így ezek nem jelennek meg a 
ténylegesen kivetett vámok között, bár az árukereskedelemre jelentőst 
hatást gyakorolnak. Az elemzés a legutolsó ismert adatot használja, mely a 
legtöbb ország esetében 2016-os adat. Azon országok esetében, ahol nem 
áll rendelkezésre semmilyen vámtétel, a 2016-os alacsony és közepes 
jövedelmű országok vámtételeinek átlagával, 10,2%-kal egészült ki az 
adatbázis, mivel az érintett országok ebbe a kategóriába tartoznak. 

A GDP adatok az országonként rendelkezésre álló legfrissebb adatok. 
Tajvan esetében a világbanki adatbázis nem rendelkezik adattal, így ennek 
forrása a CEIC (CEIC, 2018). A terrorfenyegetettség mérésére az Institute 
for Economics & Peace által publikált Globális Terrorizmus Index (GTI) 
rangsora szolgál (Institute for Economics & Peace, 2018). 

A Doing Business adatbázis az áruk exportjával és importjával 
kapcsolatos logisztikai folyamatok költségeit méri fel. Az adatok a 
határátlépésre fordított időt és költségeket tartalmazzák a vámok 
kivételével, a szükséges okmányok beszerzése és a határátlépési 
adminisztratív procedúra területeire lebontva. Az adatbázis az országokat 
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négy adat, az export és import idő-, illetve költségráfordítás egyszerű 
számtani átlaga alapján illeszti a „határt átlépő kereskedelem ráfordításai" 
rangsorba. 

Az elemzés módszerei a korreláció és rangkorreláció vizsgálata, 
középértékek összehasonlítása, illetve K-közép algoritmusú 
klaszteranalízis. 

 
Vámok 
 
A következő négy ábra a kivetett vámtételeket szemlélteti, területi, 
nagyságrendi és jövedelem szerinti megoszlásban. A földrajzi megoszlásból 
látható, hogy a legmagasabb vámszintek Afrikában, a Közép-Keleten és 
Dél-Amerikában találhatók. Feltűnő még a Karib-térségben és Óceániaban 
található kis szigetországok által alkalmazott magas vámszint. 
 
1. ábra. Alkalmazott vámtételek, kereskedelmi mennyiségekkel súlyozott átlag, 

valamennyi termékre %-ban 

 
Forrás: (indexmundi, 2018) 
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2. ábra. 

 
Forrás: saját szerkesztés (The World Bank Data, 2018) 

 
Az országok 85%-a vet ki átlagosan 10,8%-nál alacsonyabb vámokat 

import forgalmára, míg 54%-uk 5,4%-nál is kisebb vámterhet fizettet 
importőreivel. Általánosan megállapítható, hogy a vámok nem jelentenek 
lényegi akadályt az áruforgalom útjában. Ez nem jelenti természetesen azt, 
hogy az országok egyes árucsoportokat nem védenek kereskedelmet kizáró 
védővámokkal. 
 

3. ábra. 

 
Forrás: saját szerkesztés (The World Bank Data, 2018) 

 
Az területi és jövedelmi elosztást ábrázoló ábrák tanúsága szerint, a 

vámok mértékére hatással van az országok jövedelme, így minél magasabb 
a jövedelem, annál alacsonyabb vámmal kívánják az országok belső 
piacaikat védeni, míg az alacsony hazai termeléssel rendelkező országok 
használnak tarifális eszközt az import versenyképességének rontására. 
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Határátlépési költségek 
 
A határátlépési költségek alatt olyan költségek értendők, amelyek az 
áruszállítmányok országhatáron való áthaladásával keletkeznek. A 
beléptetéshez szükséges azonosító és biztonsági vizsgálatokon kívül az 
országok számos egyéb, polgáraik érdekeit védő szabályozást alkalmaznak, 
például egészségügyi, minőségi, környezetvédelmi előírások, szabványok. 
Ezeknek is a határon célszerű érvényt szerezni, ami a határadminisztráció 
megnövekedéséhez és magasabb költségekhez vezet.  

Előfordul azonban, hogy a szabályozás indokolatlan ellenőrzéseket, 
tanúsításokat ír elő. Ilyenek lehetnek a helyi szevek általi kötelező 
bevizsgálás olyan áru esetében, amely már rendelkezik az exportőr 
tanúsítványával, ami a vizsgálatok duplikációját és a folyamatok 
elhúzódását eredményezi.  

Az importban és exportban felmerülő határátlépési adminisztrációs 
költségek alapértelmezetten költségtérítésnek tekinthetők, azaz a 
kereskedő az ellenőrzéseket végző kormányzati szervek működési 
költségeihez járul hozzá befizetéseivel. A költségtérítési szint fordított 
arányban áll a beléptetést végző szervek hatékonyságával.  
 

4. ábra. Import határmegfelelési költségek USD 

 
Forrás: (indexmundi, 2018) 
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5. ábra. Import okmánymegfelelési költségek 

 
Forrás: (indexmundi, 2018) 

 
6. ábra. 

 
Forrás: saját szerkesztés (The World Bank Data, 2018) (Doing Business, 2018) 

 
Az ábrán a trendvonal jól szemlélteti, és a korrelációs vizsgálat is igazolja, 

hogy közepesen erős pozitív kapcsolat van a vámok és a határátlépés 
adminisztratív költségei között. Az alacsonyabb vámokat kivető országok 
nem kívánják nemzetközi áruforgalmukat egyéb eszközökkel sem 
korlátozni, általában gyorsan és egyszerűen léptetik be a szállítmányokat. 
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7. ábra. 

 
Forrás: saját szerkesztés (Doing Business, 2018) (The World Bank, 2018) 

 

Az ábrán a trendvonal azt mutatja, hogy az alacsonyabb egy főre eső 
GDP-vel rendelkező országok gyakrabban operálnak magasabb import 
adminisztrációs költségekkel, mint a magasabb hazai termeléssel bíró 
országok, bár a kapcsolat lazább, mint a vámok esetében. A magasabb 
jövedelemmel rendelkező országok ellenőrző szerveinek működési 
hatékonysága erős valószínűséggel magasabb, ami alacsonyabb 
megtérítendő költséget generál; ez magyarázza a trendvonal folyamatos 
esését. (A negatív tartomány csak statisztikailag értelmezhető, 
gazdaságilag nem.) A 0 értékek vámunión belüli kereskedelmet jeleznek.  

A határátlépés adminisztratív költségei és a beléptetés időtartama között 
viszonylag szoros kapcsolat áll fenn. Ez arra utal, hogy a magas költségek 
és a folyamat elhúzódása a hatékonyság hiányának tudhatók be, bár a 
szándékos akadályozás sem kizárt. 
 

8. ábra. 

 
Forrás: saját szerkesztés  (Doing Business, 2018) 

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Im
p

o
rt

 k
ö

lt
sé

g
 U

S
D

GDP/fő USD

Import költségek és a GDP kapcsolata



Torgyik Judit (szerk.): Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció 

92 

 
Az import határátlépési költségek 27 ország esetében nullával egyenlők, 

és további 60 ország esetében 500 USD alatt maradnak, azaz 
alacsonyabbak az adatbázisban szereplő kiinduló 50.000 USD 
szállítmányérték 1%-ánál. A legmagasabb jövedelemű 53 ország közül 
csupán 3 ország import adminisztrációs költségei haladják meg a 2 
százalékpontnyi vámnövekedésnek megfelelő összeget, és további 11 
ország esetében magasabbak a határ átlépésének költségei plusz 1 
százalékpontnyi vámtehernél. Igaz, ez a fizetendő költségek megduplázását 
jelentheti, mivel az országcsoport 40 országa alkalmaz átlagosan 2%-nál 
alacsonyabb behozatali vámokat.  

37 ország esetében haladja meg az összes import költség az 1000 USD-
t, azaz a kiinduló 50.000 USD érték 2%-át, 16 ország esetében a 3%-át, 
míg 5 ország közel 4%-nyi vámmal egyenértékű terhet ró a bevitelre. A 
határátlépés és az okmányok beszerzésének időtartamát is figyelembe véve 
a finanszírozási költségek és az esetleges demurrage és detention 
(konténerek és kikötői létesítmények megadott időn túli igénybevételének 
többletköltségei) megfizetésének kényszere miatt az adminisztratív 
költségek elérhetik, illetve meghaladhatják az 5%-os szintet.  
 

9. ábra. 

 
Forrás: Saját szerkesztés  (Doing Business, 2018) 

 
106 ország esetében marad az export határátlépési költség 500 USD 

alatt, ami 1%-nyi vámmal egyenértékű. Az e szint fölötti költség már 
túlzottnak, és versenyhátrányt okozó hatása miatt károsnak tekinthető. 
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10. ábra. 

 
Forrás: saját szerkesztés (Doing Business, 2018) 

 
Mint a ábra is jól illusztrálja, és a 0,771 értékű korrelációs együttható is 

megerősíti, viszonylag szorosnak mondható kapcsolat van a kiviteli és 
behozatali irányú adminisztratív határátlépési költségek között. Ez az 
export oldalon is a hatékony ügyintézés hiányára és fölösleges előírások 
betartatására utal, egyben valószínűsíti a szándékosság hiányát.  
21 ország esetében az export adminisztációs költség meghaladja az 1000 
USD-t, a Kongói Demokratikus köztársaság esetében 9,45%, Irak esetében 
5,8%-os vámszintnek felel meg, amit tovább növel a kiléptetésre fordított 
gyakran hosszú idő. Ezen országok között nagy arányban fordulnak elő 
magas terrorfenyegetettségű, vagy ilyennel szomszédos országok. 

 
A terrorfenyegetettség hatása a határátlépés 
adminisztratív költségeire 
 
A terrorizmus által leginkább sújtott országok határain mindkét irányú 
forgalomban kiemelt jelentőségűek az alapos és kiterjedt, ám költséges 
biztonsági vizsgálatok. Az import szállítmányok alapos vizsgálata 
biztosíthatja, hogy nem tartalmaznak a terror elősegítésére alkalmas 
termékeket, míg az export alapos vizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a veszélyeztetett országból származó árut bármely más ország a területére 
beengedje. 

A GTI rangsorában az első 15 helyen rangsorolt ország sorrendben a 
követkető: 1. Irak, 2. Afganisztán, 3. Nigéria, 4. Szíria, 5. Pakisztán, 
(Jemen,) 6. Szomália, 7. India, 8. Törökország, 9. Líbia, 10. Egyiptom, 11. 
Fülöp-szigetek, 12. Kongói Demokratikus Köztársaság, 13. Dél-Szudán, 14. 
Kamerun. Mivel Jemenre nem állnak rendelkezésre költségadatok, a 12. 
ábra a fenti rangszámokat tükrözi. 
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11. ábra. 

 
Forrás: saját szerkesztés (Doing Business, 2018) (The World Bank Data, 2018) (Institute 

for Economics & Peace, 2018) 

 
A 11. ábra adatainak tanúsága szerint a terrorranglista élén álló országok 

a határátlépési akadályok rangsorának végén helyezkednek el, ami 
kifejezetten magas, 4-10%-os vámmal egyenértékű terhet jelent. Kivétel 
ez alól Törökország. a Fülöp-szigetek, Líbia, és bizonyos mértékig India. 
Ezen országok kedvezőbb ráfordításainak okai valószínűsíthetően a 
terrortevékenység nemzeti jellegével vannak összefüggésben, de ennek 
feltárása további vizsgálatot igényel. Az alkalmazott, súlyozott vámtételek 
szempontjából az országcsoport diverzifikáltabb, a közepes vámszint 
jellemző. 

Különösen magasak az okmányok beszerzésének költségei a terror 
sújtotta országokban, ami a szükséges vizsgálatok és tanúsítások magas 
számára utal. A költségek középértéke több mint háromszorosa a vizsgált 
országok vonatkozó adatának. 
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1. táblázat. A határátlépés adminisztratív költségei a magas 
terrorfenyegetettségű országokban 

 Import 
határ-
megfelelési 
költség 
középértéke 

Export határ-
megfelelési 
költség 
középértéke 

Import 
okmány-
megfelelési 
költség 
középértéke 

Export 
okmány-
megfelelési 
költség 
középértéke 

Teljes minta 
188 ország 

 
471 

 
402 

 
168 

 
141 

Terrorfenyegetett 
országok 
14 ország 

 
956 

 
742 

 
514 

 
508 

A terrorfenyegetett 
országok 
középértékei a 
teljes minta %-ában 

 
203% 

 
185% 

 
306% 

 
360% 

Forrás: saját szerkesztés  (Doing Business, 2018) 

 
Országcsoportok, trendek 
 
A K-közép algoritmussal végzett klaszterelemzéssel a vizsgált 188 ország a 
vámok és az export és import határátlépési költségek nagysága 
szempontjából releváns csoportokra bontható. A vizsgálat a vámtételek 
helyett a fizetendő vámteher értékét veszi figyelembe 50.000 USD 
áruértékkel kalkulálva. 

A mutatószámok ugyan korrelálnak, de a megközelítően egyenlő szintű 
korreláció miatt az eredményben nem kerül egyik szempont sem lényeges 
túlsúlyba.  

Az országok 5 változó alapján két klaszterbe történő besorolása már jól 
elkülöníti azt a 115 országot, amelynél alacsony a vámok és a költségek 
értéke egyaránt alacsony. 

A költségeket összegezve hat klaszterbe történő besorolással 
elkülöníthető 2 problémás országcsoport. A 2. klaszter azon országokat 
tömöríti, amelyek a legmagasabb vámszint mellett magas határátlépési 
költségekkel rendelkeznek. Ide tartoznak: Bahamák, Barbados, Közép-
Afrikai Köztársaság, Csád, Egyenlítői Guinea, Gabon, Irán, Szíria és 
Dzsibuti. 

A 4. Klaszter országainak közepesnél magasabb vámszintje a 
legmagasabb határátlépési költségekkel párosul. Ezek: Kamerun, Kongói 
Köztársaság, Grenada, Guinea, Irak, Libéria, Nigéria, Szamoa, Szudán és 
Venezuela. A két klaszter országait megvizsgálva két trend figyelhető meg: 

 A turizmusra specializálódott kis szigetországok valószínűsíthetően 
szándékoltan magas szinten tartják mind a tarifális, mind az 
adminisztrációs terheket.  

 A terror sújtotta országok és szomszédjaik magas határátlépési 
költségeket generálnak a szigorú ellenőrzési kényszer miatt. 
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Következtetések 
 
Az elemzés megállapította, hogy a vizsgált 188 ország esetében nem kell 
attól tartani, hogy az országok piacaiknak a vámok csökkenésével 
mérséklődő védelmét a határok átlépésének adminisztratív költségeivel 
igyekeznek kompenzálni, azaz nem veszítjük el a nemzetközi 
kereskedelemben a vámcsökkenés előnyeit.  

A határátlépés költségei a világkereskedelem vezető régióiban jellemzően 
az alacsony költségtérítési szintnek megfelelőek, minimális ráfordítást 
okozva. 

Az alacsony jövedelmű országok átlagosan magasabb vámszintje 
azonban gyakran párosul magasabb beléptetési ráfordításokkal, tovább 
nehezítve az import áruk piacra jutását. 

A magas belépési adminisztratív költségek számos esetben járnak együtt 
magas kilépési adminisztratív költségekkel, 2-10 % vámmal egyenértékű 
terhet jelentve. Az ilyen szintű export-terhek jelentősen rontják az országok 
nemzetközi versenyképességét és akadályozzák bekapcsolódásukat a 
globális ellátási láncba. 

A mindkét irányban magas határátlépési költségek arra utalnak, hogy a 
folyamat nem kellően szervezett, szükségtelen adminisztrációval jár és a 
vizsgálatokat végző hatóságok működése nem hatékony. Ezen a területen 
megfelelő szervezéssel és a fölösleges szabályozók, valamint a duplikációk 
kiszűrésével viszonylag kis ráfordítással is jelentős előrelépés lenne 
elérhető. 

Amennyiben a határátlépési ráfordítások tudatos szabályozási politika 
eredményeként haladják meg a költségtérítés szintjét, úgy az adott politika 
átgondolásra érdemes, mivel a rövid távú többletbevétel nem kompenzálja 
a hosszútávú bevételkiesést, ami a globális ellátási láncba való 
bekapcsolódás akadályoztatása miatt keletkezik. 
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