
melése p l . csaknem négyszerese a megfelelő előző 
félév termelésének. A tűzkőnél csökkenő adatok
kal találkozunk. 

Sziuarkah üvelgdo b ozo k, szivctrkapap ír-es o ma

gocskák. Előbbiek termelésében jelentéktelen csök
kenés van, holott a fogyasztás emelkedett, míg a 
szivarkapapír adatai az egész vonalon némi emel
kedést mutatnak. 

• KERESKEDELEM ÉS KÖZLEKEDÉS 

MAGYARORSZÁG KÜLKERESKEDELMI MERLEGE. 
Balance du commerce extérieur de la Hongrie. 

millió pengö-

{ 1913 

1922-27I 
évi értékkel számítva. 

M.St.Sz.1928. 

A külkereskedelmi mérleg alakulására befolyással bíró 
fontosabb tényezők. 

Principaux facteurs de la balance du commerce extérieur de la Hongrie. 

Résumé. A cause des investissements dûs en 

partie à des emprunts étrangers, en partie aux ex

cédents budgétaires, les importations pour inves

tissements ont dépassé de 50 millions ceux de 

1926 (tableau I). L'augmentation a été le plus 

vive aux bois et demi-produits en fer de cou 

siruction. Aux. produits finis, c'est Vimportation 

des machines et surtout, celle des machines d'in

dustrie textile, qui a progressé le plus. On con

state une progression notable pour les entrées 

des métaux bruts et minerais de fer nécessaires éi 

la production industrielle, des engrais destinés 

à augmenter la production agricole et des outilla

ges (i conduites de vapeur, de gaz et d'eau, achetés 

pour moderniser les villes. 

Les tableaux il et III ont trait aux articles 

de luxe et à l'indice d'importations et d'exporta

tions. Les entrées d'article de luxe ont augmenté 

de 50%, dont la plupart étaient des articles en 

S(,ie ou mi-soie. L'importation en fruits du Midi, 

produits de tabac, articles sculptés et aulos s'est 

sensiblement élevée. En somme, la formation des 

prix des marchés mondiaux a élé beaucoup plus 

favorable pour le commerce extérieur de la Hon

grie qu'en li)2(>. Les indices d'importations et 

d'exportations se sont rapprochés, parce gue dans 

l'importation, l'indice du charbon et des articles 

textiles a baissé et (pie, dans l'exportation, celui 

du seigle (t des animaux de boucherie a augmenté. 

Í 

Az 1926. évben megkezdődött és az 1927. év
ben folytatódott beruházások Magyarország import
já t sem hagyhatták érintetlenül. A beruházásoknak 
a behozatalra való hatását azonban általában na
gyobbra beesülték, mint amilyen az volt. Az I. 

számú táblázat tünteti fel azokat a változásokat, 

amelyek a beruházás céljaira szolgáló árukból az 

A BEHOZATALI ÉS KIVITELI ARUK 
ÉRTÉK-INDEXE 1913AS ÉRTÉKALAPON. 
Indice de valeur des articles d'importation er d exporta h on. 

Sur la base de la valeur de 1913. 
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1926. évről az 1927. évre jelentkeztek, az import
plusz 50 millió pengő volt. A legnagyobb az emel
kedés az építkezések folytán a fánál. A bárdolt-
és fűrészeltfa importja több mint 21 millió pen
gővel emelkedett, ami az importnak — az 1926. 
évhez képest — cirka egyharmadrésszel való 
emelkedését mutatja. Ugyanilyen arányú a beho-
zatal növekedése a nyersfa csoportjában. A nyers
anyagok között a mezőgazdasági többtermelést 
előmozdító különféle trágyák importja emel

kedett, érdekes, hogy ugyanekkor a nyers foszfát 
behozatala elég jelentékeny mértékben csökkent. 
A félgyártmányok között a vasfélgyártmányok és 
a nyersfémek behozatalának erős növekedéséről 
kell megemlékeznünk. A vasfélgyártmányok leg
nagyobb része építkezés céljaira érkezett. A nyers
fémek importja arra val l , hogy a fémipar ebben 
az évben jobban volt foglalkoztatva, min taz 1926. 
esztendőben. A nyersfémimport mellett a vasérc
behozatal emelkedése is azt bizonyítja, hogy a be-

I« Magyarország behozatala a beruházás céljaira szolgáló árukból az 1926. és 1927. években. 
Importations pour investissements de la Hongrie en 1926 et 1927. 

A z á r ú m e g n e v e z é s e 

Désignation des marchandises 

1926 1927 
1927-ben több (+) 
v a g y kevesebo (- ) 
Plus (-J-) ou moins 

(—) en 1927 

A z á r ú m e g n e v e z é s e 

Désignation des marchandises 
1000 P 

Nyersanyagok — Matières premières 
Tenyészló — Chevaux de reproduction 
Tenyészbika — Taureaux de reproduction 
Tenyésztehén — Vaches de reproduction 
Tenyészsertés — Truies et verrats, reproduct 

Homokkő, márvány, granit — Grès, marbre, granit . . . 
Kénkovand — Pyrite 
Vasérc — Minerai de fer 
Nyers foszfát — Phosphates brutes 
Chilisalétrom — Salpêtre du Chili 
Egyéb trágya — Autres engrais 

Egetett mész — Chaux cuite 
Ût- és járdaburkolati kő — Pierres de pavage pour rues 

et trottoirs 

166.460 
139.54-
121.104 

7 0 ,0 
14,513.192 

1,027.044 
1.581.348 
6,665.094 
2,774.804 

389 572 
954.605 
771.738 
427.611 

1,566 236 

71 35') 
122.500 
294.640 
156.470 

20,202.477 
1,576.458 
1,079 501 
7,246.085 
2,215.034 

543729 
2,579.651 
1,095.410 

168.346 

1,402.921 

— 95.110 
17.048 

+ 173.536 
+ 149.440 
+ 5,689.^5 
+ 549.414 
— 501.847 
+ 580 991 

Ô59 770 
+ 154 157 
-f- 1,625.046 
+ 323.672 
— 259.265 

163.315 
Összesen — Total 

Félgyártmányok — Demi-produits 

Kénsavas ammonium (trágya) — Sulfate d'ammonium (engrais) 

Bárdolt- és fürészelt fa — Bois éguarri et scié 
Nyers- és ócskavas — Fer brut et ferraille 
Vas-félgyártmányok — Demi-produits en fer 
Nyersfémek — Métaux bruts 
Fém-fél gyártmányok — Demi-produits en métaux . . . . 

31,105.386 

534.560 
167.746 

56,671.943 
7,581.721 
7,329.780 

29,526.835 
2,455.946 

38,754.572 

773.579 
229 667 

77,701.165 
7,354 465 
9,482.067 

31.819.995 
2,447.609 

+ 7,649.186 

- f 239 019 
4- 61921 
+ 21,029.222 
— 227.256 
+ 2,152.287 
- f 2,293.160 

8.337 

Összesen — Total 

Gyártmányok — Articles fabriqués 

Vasszerkezetek — Constructions en fer . . . . . . . . 

Csövek nem nemesfémből — Tuyaux de métaux non précieux 
Gőz-, gáz- és víz vezetékszerel vények — Armatures pour 

Gépek és elektrotechnikai cikkek — Machines et appareils 

104,268.531 

2,274.255 
1,605.557 

214.120 
96.596 

3,534.365 
248.834 

879.346 

46,772.788 

129,808.547 

2,976.173 
1,925.032 

338 639 
156 642 

4,180.683 
136.162 

2,107.651 

60,565.200 

+ 25,540 016 

-l~ 701.918 
- f 319.475 
+ 124519 
+ 60.046 
+ 646 318 
— 112.672 

+ 1,228.305 

4- 13,792412 
Összesen — Total 55,625.861 72,386.182 4- 16,760.321 

Együtt — Ensemble ! 190,909 778 240,949.301 + 49,949 523 



II. Magyarország behozatala fényűzési cikkekből az 1926. és 1927. években. 
Importation en articles de luxe de la Hongrie, en 1926 et 1927. 

Á r u k — M a r c h a n d i s e s 
1926 1927 

1 0 0 0 P 

A z 1927. évben 
több (+ ) v . 
kevesebb (—) 
Plus (H-) OU 
moins (—), en 

i927 

Díszítésre való friss virág és levél — Fleurs et feuilles fraîches 
pour or nem 

Déli gyümölcs (a citrom kivételével) — Fruits du Midi (sauf 
le citron) 

Konyak — Cognac , 
Pálinka — Eaux-de-vie 
Pezsgőbor — Vins mousseux 
Sütemény — Gâteaux 
Kaviár — Caviar 
Szivarka, szivar — Cigarettes, cigares 
Illatszerek és kozmetikus szerek — Parfums et articles cos

métiques . . 
Díszbútorok fából — Meubles de laxe, en bois 
Legfinomabb pamutszövetek — Tissus de coton surfins . . 
Gaze, kreppszövet tiszta selyemből — Gaze, tissus de crêpe, 

de soie pure 
Selyem- és félselyemszövet — Tissus de soie et de mi-soie . 
Csomózott szőnyeg, gyapjúból — Tapis à noeuds, de laine 
Szőnyeg selyemből és félselyemből— Tapis de soie et de mi-soie 
Kötöttárú selyemből és félselyemből — Articles tricotés de 

soie et de mi-soie 
Hímzés selyem- és fél selyemszöveten — Broderies sur tissus 

de soie et de mi soie 
Paszomántárúk selyemből vagy félselyemből — Passemen

teries de soie et de mi-soie 
Csipke selyemből és félselyemből -Dentelles de soie et demi-soie 
Szalag selyemből és léi selyemből — Rubans de soie et de mi-soie 
Női felsőruházat — Vêtements de dessus pour dames . . . 
Női fehérnemű, díszítve — Linge féminin, orné 
Női kalapok, díszítve — Chapeaux de dames, parés . . . 
Kikészített prémbőr, finom — Pelleterie fine et préparée . . 
Lakkbőr — Cuirs vernis 
Cipő lakkból, bársonyból, selyemből — Souliers vernis, sou

liers de velours, de soie 
Aranyozott, ezüstözött, asztali és háztartási készletek, kés

pengék, villák és kanalak — Services de table et de ménage, 
dorés, argentés, lames de couteau, fourchettes et cuillers. . 

Motoros kerékpár — Motocyclettes 
Személyszállító automobil — Automobiles pour personnes . 
Szemüveg, látcső, nemesfémfoglalatban — Limettes, longues-

vues en châsse de métal précieux 
Aranymüvesáruk — Orfèvreries 
Ezüstművesáruk — Argenteries 
Brilíiáns, gyémánt, smaragd, csiszolva — Brillants, diamants, 

émeraudes, polis 
Hamiskő. igazgyöngyutánzat hamiskoráll — Fausses pierres, 

imitations de perles fines, coraux imités 
Zsebkés, valódi gyöngyház, elefántcsont, stb. nyéllel — Canifs 

a manche de nacre, d'ivoire, etc., véritable 
Dísztoll, megmunkálva — Plumes a parure, apprêtées . . . 
Ékszerutánzat, vasból, fémből, celluloidból, stb.-ből — Imi

tations de bijoux, en fer, en métaux, en celluloidé, etc. . . 
Díszműáruk : szobrok, reliefek, vázák, stb. — Objets de fan

taisie: statues, reliefs, vases, etc 
Babák és más játékszerek — Poupées et autres jouets . . 
F i l m — Films 
Eredeti festmények és rajzok — Tableaux et dessins originaux 
Művészi becsű szobrok — Statues de valeur artistique . . 
Egyéb luxuscikkek — Autres articles de luxe 

Összesen — Total . . . 

277.542 480.640 + 203.098 

5,381.955 9,742.527 + 4,360.572 
36.598 61.590 + 24.992 
27.295 43.620 + 16.325 
31.192 54.990 + 23.798 
36.668 45.785 + 9.117 
43.906 48.100 + 4.194 

273.110 2,226.210 + 1,953.100 

851.753 1,052.120 + 200.367 
88.368 104.607 + 16.239 

1,315.254 993.857 321.397 

13,474.199 22,152.643 + 3,678.444 
13,012.894 17,238.533 + 4,225.639 

1,226.445 2,130.541 + + 
904.096 

35.960 57.800 
+ + 21.840 

1,799.569 3,295.400 + 1,495.831 

77.026 52.500 — 24.526 

362 592 684.308 + 321.716 
363.016 290.475 72.541 

1,595.726 1,113.523 — 482.203 
374.963 395.340 + 20.377 
124.476 212.700 + 88.224 
345.041 133.057 211.984 

3,338.812 4,004.440 + 665.628 
2,203.958 2,588.232 + 384274 

558.388 828 731 + 270.343 

281.764 479.214 + 197.450 
1,126.360 1,718.530 + 592.170 
8,317.797 9,411 900 + 1,094.103 

39.776 38.400 1376 
1,218.000 1,318.500 + 100.500 

291.856 634.324 + 342.468 

57.665 54.937 — 2.728 

81.599 326.077 244.478 

55.506 72.775 + 17.269 
148.146 209.620 + 61.474 

381.802 654.790 + 272.988 

562.809 2,264.008 + 1,701.199 
1,332.026 1,421.860 89.834 
1,062.958 1,158.200 + 95.242 

282.762 124.412 158.350 
68.979 66.812 1 - 2.167 

320.924 232.663 88.261 

62,887 435 90,219.291 1+27,331.856 



III. Magyarország 1926. és 1927. évi külkereskedelmi forgalma az 1913. évi egységértékek alapján. 
Commerce extérieur de la Hongrie en 1926 et 1927, suivant les unités de valeur de 1913. 

Á r u k — M a r c h a n d i s e s 

\ 

1926. évi forgalom az 
Mouvement de 1926 

calculé en valeur de 
o o 

11 
co 

1927. évi forgalom az 
Mouvement de 1927 

calculé en valeur de 8 

II 
CO 

Á r u k — M a r c h a n d i s e s 

\ 
1913 1 1926 

o o 

11 
co 

1913 1927 

8 

II 
CO 

Á r u k — M a r c h a n d i s e s 

\ évi értékkel számítva 
1000 P — pengős 

o o 

11 
co évi énekkel számítva 

1000 P — pengős 

8 

II 
CO 

Behozatal összesen — Importations totales . . 657.393 952.061 145 865.206 1,146.797 133 
Ebből — Dont: 

44.779 86.556 193 54.996 92.062 167 
Bárdolt és fürészelt fa — Bois équarri et scié 48.547 56.673 117 65.013 77.701 120 
Gyapjúszövet — Tissus de laine 25.637 50.160 196 34.778 57.369 165 
Papiros és papirosáruk- Papier et art. de papeterie 26.855 34.466 128 31.645 89.417j 125 

22.581 38.941 172 27.236 38.9411 143 
Pamutfonál és -cérna — Fils de coton et fils retors 16.596 35.990 21? 22.023 38.618' 175 

30.636 36.839 120 28.013 32.975; 118 
26.741 29.527 110 33.001 31.820! 96 

Kikészített bőr — Cuirs préparés 
22.301 23.752 106 26.607 26.473Í 99 

Kikészített bőr — Cuirs préparés 14.274 19.856 139 18.641 25.112 135 
Nyers épület- és műfa — Bois bruts de construc-

11.221 14.513 129 14.497 20.202 139 
Selyem- és félselyemszövet — Tissus de soie et 

7.244 13.013 180 10.631 17.239 162 
9.406 12.949 138 12.895 15.196 118 
6.785 9.390 138 7.868 8.536 108 

Nyersjuta — Jute brut 4.083 5.527 135 6.757 8.509| 126 
5.723 6.191 108 6.041 5.626 93 
3.924 3.791 97 7.169 4.457 62 

Kivitel összesen — Exportations totales . . . 749.165 869.729 116 626.660 800.473 128 
Ebből — Dont: 

105.350 135.627 129 81.239 105.13V 129 
57.595 80.984 141 60.580 78.199 129 

Szarvasmarha — Bêtes à corne 49.664 48.012 97 41.656 45.429 109 
45.957 50.794 111 28.701 40.614 142 
20.135 30 326 151 24.486 33.210 136 
29.972 31.346 105 21.367 29 984 140 

Fogyasztási cukor — Sucre raffiné 22.137 27.869 126 22.250 29 653 133 
21.291 29.991 141 18.008 23 981 133 

Tol l — Plumes 12.715 16.754 132 15 317 20.757 136 
Disznózsír, szalonna — Saindoux, lard . . . 24.372 32.887 135 12.369 17 235 139 

Villamosgépek és készülékek — Machines et 
9.540 11.878 125 10.292 16.669 162 

Villamosgépek és készülékek — Machines et 
17.082 18.169 106 14.755 15.807 107 
20.798 13.645 66 20.207 15.466 77 
11 956 5.220 44 11.986 8.080 67 
19.319 12.912 67 8.938 7.802 87 
26.877 25 036 93 6.528 7.29M 112 

Friss és elk. hús — Viandes fraîches et préparées 19.147 20.692 108 5.031 6.468 129 
8,779 9.038 103 5.095 6.427 126 
2.153 2.942 137 2.946 5.059 172 
2.098 3.217 153 2 362 4 374 185 

Behozatali (—) vagy kivitel (+) többlet — Ex
cédent de Vimportation (—) ou de l'exportation (+) — 346.324 

Behozatali (—) vagy kivitel (+) többlet — Ex
cédent de Vimportation (—) ou de l'exportation (+) + 91.772 — 82.332 — 238.546 — 346.324 A 

ruházási szükségletek nagyobb részét a belföldi a mellett bizonyít, hogy a magyar textilipar még 

termelés látta el. A gyártmányok között termesze- mindig nem érte el a legmagasabb fokot. A gyárt-

tesen a gépek és elektrotechnikai cikkek szerepe mányok között 1 millión felüli összeggel még csak 

a legnagyobb, itt is kiemelkedik a textilipari a gőz-, gáz- és vízvezetékszerelvények szerepelnek, 

gépek importjának rendkívüli fokozódása, ami A városok a felvett kölcsön segítségével régi hiányt 



pótoltak akkor, amikor a beruházási célra szol
gáló kölcsönösszeg egy részét ezekre a beren
dezkedésekre fordították. 

A külkereskedelmi passzívum vizsgálata általá
ban arra az eredményre vezetett, hogy a passzí
vum emelkedésében nagy része van a fogyasztási 
képesség előre nem várt mértékben való növekedé
sének is. A fogyasztásnak ezt a felszökését igazolja 
a II. sz. táblázat is, amely szerint a fényűzés fogalma 
alá sorozható c ikkek importja közel 50 százalék
k a l fokozódott. A fejlődésben a selyem- és fél
selyemáruk vezetnek, ami a nőiruházkodás meg
változásával van összefüggésben s ezért teljes egé
szében nem mondható luxusnak. A selyem- és 
félselyemáru után sorrendben a déligyümölcs kö
vetkezik, ahol a narancsé a vezetőszerep. A szi
var- és szivarkánál közel 2 millió pengő az emel
kedés. Egy millió pengőn felül volt még a növeke

dés a díszműáruknál és a személyszállító automobi
loknál. 

Az ország külkereskedelmét az 1927. évet meg
előző esztendőkben rendkívül károsan befolyásolta 
az, hogy a világpiacon a világháború előtti értékek
kel összehasonlítva az iparc ikkek értéke sokkal 
nagyobb arányban emelkedett, mint a mezőgazda
sági cikkeké. Ez az „olló" az 1927. évben összehú
zódott. Az import- és exportindex között a különb
ség az 1926. évi huszonkilenc ponttal szemben az 
1927. évben csak öt pont volt. Ebben egyformán 
része van a behozatalnak és a kivitelnek. A beho
zatalt a textiliák, különösen a pamut- és gyapjú
szövet árlanyhulása, valamint a kőszén árcsökke
nése érintette a legjobban, a kivitelben a rozs és az 
állatok értékemelkedése említhető meg. A részletes 
adatokat a III. sz. tábla ismerteti. 

Kádas Károlu dr. 

Magyarország külkeresked 
Commerce extérieur de la 

Résumé. La valeur des importations ayant été 
de 96'2 • millions de pengős en février 1928, et 
celle des exportations, de 60'5 millions, la balance 
du commerce extérieur s'est soldée par un excé
dent d'importations de 35'7 millions. Comparati
vement au mois correspondant de Vannée der
nière, les importations ont augmenté de 17'8 mil

lions et les exportations, de 5'6 millions de pengős. 
L'excédent d'importations, par rapport au même 

mois de 1927, accuse une augmentation de 12'2 

millions de pengős. 

A Vi m portation, comparativement au 
mois correspondant de 1921, en général tous les 
importants articles ont progressé, sauf les bois 
brute et ouvrés et les tabacs. La progression a été 
de près de 2 millions de pengős pour les tissus de 
coton, environ 1 million pour les tissus de laine, 
1 million et demi pour les machines et appareils. 

A Ve x p o r t a t i o n, la farine a progressé 
de 55.000 quintaux à 141.000; Vexcédent de valeur 
y est d'environ 4 millions et demi de pengős. La 
valeur du froment exporté dépasse de deux mil
lions février 1921. Par contre, Vexportation de la 
volaille morte et des bêtes à corne accuse une 

régression considérable d'environ 2 millions de 

pengős. 

îlme 1928 február havában. 
Hongrie en février 1928. 

A folyó év február havában a behozatal értéke 

96*2, a kivitel értéke pedig 60*5 millió pengőt tett, a 

külkereskedelmi mérleg behozatali többlete te

hát 35*7 millió pengő volt. Az előző év ugyanezen 

hónapjához viszonyítva a behozatal 17*8 millió 

pengő értékkel emelkedett, a kivi tel szintén 5*6 millió 

pengő értékkel emelkedett. A behozatali többlet pe

dig a mult év február havához viszonyítva 12*2 

millió pengővel volt több. 

A behozatalban a mult év február havával ösz-

szehasonlítva a legnagyobb értékkel szereplő beho

zatali cikkeknél a nyers és megmunkált fát, továbbá 

a dohányt kivéve általában emelkedés mutatkozott. 

Ez az emelkedés a pamutszöveteknél két millió, a 

gyapjúszöveteknél egy millió pengő körül mozgott. 

Másfélmillió pengő értékkel gyarapodott a gépek és 

készülékek behozatala. 

A kivitelben az exportált liszt mennyisége 55 

ezer métermázsáról 141 métermázsára emelkedett, s 

az értéktöbblet közel négy és fél millió pengőt tett 

k i . A búza értéke két millió pengővel volt több mint 

a mult év februárjában. De nagy visszaeséssel sze

repelt a leölt baromfi és a szarvasmarha kivitele, 

egyenkint egy millió pengő körüli értékcsökkenéssel. 




