
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. 



Magyarország külkereskedelmi forgalma az 1928. év február havában. 
Commerce extérieur de la Hongrie en février 1928. 

A z áruk megnevezése 

Désignation des marchandises 

1927 1928 1927 1928 

február — février 

1000 pengő 
„ pengős N 2 > S ^ ' ~ 

< J3 > S <i s *» 

> G 'îi 

— A) Importations. 
1,628.807 1,804.910 8.991 8.765 — 226 912 

8.654 10.334 6 320 8 474 + 2.154 881 
2.296 2.993 4.984 6.060 + 1.076 630 

10.115 9.474 6.027 4.789 1.238 4'98 
10.419 16.950 2255 3.944 + 1.689 410 

1,065.793 1,027.392 3.850 3.877 4- 27 403 
6.908 6.767 2 667 3.194 + 527 332 

44.628 54.155 2.505 3 066 + 561 3'19 
17.635 23.843 2.144 2.901 + 757 302 
6.320 8.312 1.487 2.371 + 884 246 

1.957 3.116 1.418 1.941 + 523 2'01 
43.572 45 100 1.439 1.887 4- 448 V97 

884 1.114 1.416 1.861 4- 445 194 
9.338 10.578 1.477 1.704 4- 227 Ï78 

736 803 1.167 1.566 4- 399 163 

128 173 933 1.542 + 609 l'61 
51.401 80.771 

+ 
28.395 49.986 29.361 38.215 4- 8.854 3973 

952.853 1,294.013 i 
51.401 80.771 ) 
28 395 

1 49.986 
78.441 96.157 4- 17.716 100-00 

3,811.043 1 4,320.027 \ 
4-

— B) Exportations. 

A) Behozatal 

Nyers és megmunkált fa — Bois brut et ouvré 
Pamutszövet — Tissus de coton 
Gyapjúszövet — Tissus de laine 
Nyersdohány — Tabac brut 
Gépek és készülékek — Machines et appareils 
Szén — Charbon 
Pamutfonál és -cérna — Fils de coton et fils retors 
Papiros és papirosáruk — Papier et art. en pap. 
Nyersfémek — Métaux bruts 
Nyersbőr — Peaux, brutes 
Villamosgépek és készülékek — Machines et 

appareils électriques 
Déligyümölcs — Fruits du Midi 
Kikészített bőr — Cuirs préparés 
Vasáruk — Ouvrages en fer 
Selyem és selyemfonál — Soie et fils de soie . 
Selyem- és félselyemszövet — Tissus de soie et 

de mi-soie 

!

db —pièces 
pár — paires 
q — g . . 

Í db —pièces 
Behozatal össz. —Import, totales J pár — paires 

B) Kivitel. 

Liszt — Farines 
Búza — Froment 
Vágó- és igásáll. — Anim. de boucherie et de trait1) 

Ebből — Dont: Szarvasmarha — Bêtes à corne1) . 
Sertés — Porcs1) 
Ló — Chevaux1) 

Tojás — Oeufs 
Baromfi — Volaille 

Ebből — Dont: Élő baromfi - Volaille vivante 
Leölt baromfi — Volaille morte 

Toll — Plumes 
Cukor — Sucre 
Gépek és készülékek — Machines et appa

reils 
Pamutszövet — Tissus de coton 
Tengeri — Maïs 
Villamos gépek és készülékek — Machines et 

appareils électriques 
Lóhere- és lucernamag — Graines de trèfle et 

de luzerne 

!

db — pièces 
pár—paires 
q — Q • • 

i db — pièces 
pár — paires 
q — q . . 

J ) A mennyiség darabokban van kimutatva — La quantité est relevée en tètes. — 2) A z 1927. év február havában az élő baromfi 
259.867 darab, a leölt baromfi 615.519 darab, összesen 875.386 darab. — En février 1927, on a exporté 259.867 volailles vivantes et 615.5m 
volailles mortes; au total 875 386 pièces. — 3 ) A z 1928. év február havában az élő baromfi 274.099 darab, a leölt baromfi 322.720 darab, 
összesen 596.819 darab. — Un février 1928, on a exporté 274.099 volailles vivantes et 322.720 volailles mortes-, au total 596.819 pièces. 

55.300 141.361 2.713 7.113 4- 4.400 1175 
135.899 202 434 4.892 6.883 4- 1.991 1137 

18.427 14.964 5.837 5.393 
4-

444 891 
4.650 2.389 2.680 1.536 — 1.144 2 54 
9 / 0 5 9.234 1.707 2.363 + 65Ö 390 
2.535 2.397 1.392 1.456 + 64 2-41 

21.131 17.384 3.487 3 477 10 575 
2) 11148 *) 7.866 3.087 2.178 — 909 3-60 
2) 2 681 3) 2.761 665 661 — 4 109 
2) 8.467 3) 5.105 2.422 1.517 — 905 2-51 

2.449 3.049 1.484 2.113 + 629 349 
34.516 49.591 1.793 2.047 + 254 338 

5.673 11.632 955 1.911 + 956 316 
978 1.491 954 1.471 + 

+ 
517 243 

58.832 52.425 1.177 1.415 
+ 
+ 238 2 34 

1.920 2.225 1.374 1.322 — 52 219 

4.549 4.554 1424 1.240 184 205 
96 837 ] 

1.843 5.404 25.687 23.955 — 1.732 39'58 
1,051.627 698.890 \ 

18 523 15.801 
1.848 5.4<i4 54.864 60 518 + 5.654 100 00 

1,384.022 1,192.902 + 




