Polska utrzymała w 2017 r. pozycję 3 największego eksportera na rynek węgierski

Według danych węgierskiego urzędu statystycznego (KSH) polsko-węgierskie obroty handlowe
wyniosły w badanym okresie rekordowe 9.308,8 mln EUR
Dane polskie
Według Insigos polsko-węgierskie obroty handlowe w 2017 roku wyniosły 8.889,4 mln EUR, co oznacza
wzrost o 9,1% w stosunku do roku 2016. Polski eksport wyniósł 5.389,5 mln EUR (+10%), import 3.499,9
mln EUR (+7,7%), a dodatnie dla Polski saldo 1.889,7 mln EUR.

Polski eksport na Węgry stanowił 2,6% globalnego polskiego eksportu, import z Węgier 1,7%
globalnego importu, a łączne obroty PL-HU 2,2% polskich obrotów handlowych ze światem. Polski
eksport na Węgry stanowił jednocześnie 3,3% polskiego eksportu do państw Unii Europejskiej, import
z Węgier 2,9% importu z państw UE, a obroty PL-HU 3,1% polskich obrotów handlowych z państwami
UE (identycznie jak w 2016 roku).
W 2017 roku Węgry były dla Polski:
•

11. partnerem pod względem wartości polskiego eksportu (po DE, CZ, GB, FR, IT, NL, RU, SE,
ES, US),

•

14. partnerem pod względem wartości polskiego importu (po DE, CN, RU, IT, FR, NL, CZ, US,
BE, GB, ES, SE, SK),

•

13. partnerem pod względem wartości obrotów handlowych (po DE, CN, IT, CZ, FR, RU, GB, NL,
US, ES, BE, SE) oraz

•

9. partnerem pod względem wartości dodatniego salda obrotów (po DE, GB, CZ, FR, UA, RO,
SE).

Polski eksport na Węgry
Najważniejsze grupy towarowe w polskim eksporcie na Węgry w 2017 roku: wyroby przemysłu
elektromaszynowego (40% eksportu), wyroby metalurgiczne (16%), wyroby przemysłu chemicznego
(14%) oraz art. rolno-spożywcze (13%).
Najbardziej dynamicznie rosnące grupy towarowe: wyroby metalurgiczne (wzrost o 28% r/r), wyroby
przemysłu lekkiego (25%), przemysłu drzewno-papierniczego (14%), wyroby różne (12%), art. rolnospożywcze (10%), wyroby przemysłu chemicznego (8%), wyroby ceramiczne (8%), wyroby przemysłu
elektromaszynowego (4%).
Spadki odnotowano w polskim eksporcie następujących grup towarowych: skóry (25%), produkty
mineralne (15%). Najważniejsze towary (CN-4): części i akcesoria samochodów (465 mln EUR),
samochody osobowe (255 mln EUR), aparatura odbiorcza dla TV, monitory, projektory video (227 mln
EUR), miedź (147 mln EUR), pompy powietrzne, wentylatory, okapy wentylacyjne (117 mln EUR),
wyroby walcowane na gorąco (100 mln EUR).
Polski import z Węgier
Najważniejsze grupy towarowe w polskim imporcie z Węgier w 2017 roku: wyroby przemysłu
elektromaszynowego (38% importu), wyroby przemysłu chemicznego (29%), art. rolno-spożywcze
(11%) oraz wyroby metalurgiczne (10%).
Najbardziej dynamicznie rosnące grupy towarowe: wyroby różne (55%), wyroby metalurgiczne (11%),
wyroby przemysłu lekkiego (34%), wyroby przemysłu drzewno-papierniczego (16%), wyroby przemysłu
chemicznego (8%), art. rolno-spożywcze (4%).
Spadki odnotowano w polskim imporcie następujących grup towarowych: skóry (41%), produkty
mineralne (29%). Najważniejsze towary (CN-4): lekarstwa złożone (211 mln EUR), części i akcesoria
samochodów (201 mln EUR), silniki spalinowe (160 mln EUR), samochody osobowe (120 mln EUR).
Dane węgierskie (na podstawie węgierskiego KSH)
Tradycyjnie dane węgierskie różnią się od polskich. Wg danych węgierskiego urzędu statystycznego
(KSH) polsko-węgierskie obroty handlowe wyniosły w badanym okresie rekordowe 9.308,8 mln EUR,
co oznacza wzrost o 10,6% w stosunku do 2016 roku.
Polski eksport wyniósł 5.166,7 mln EUR (+11,8%), import 4.142,1 mln EUR (+9,1%), a dodatnie dla Polski
saldo 1.024,6 mln EUR. Polska utrzymała pozycję 3. dostawcy (na którą awansowała w 2016 roku) na
rynek węgierski (po DE i AT) i jest - podobnie jak w 2016 roku - 8. odbiorcą towarów węgierskich (po
DE, RO, IT, AT, SK, FR i CZ).

Reasumując - wymiana handlowa nadal rośnie i przekroczyła – wg danych węgierskich - rekordowy
pułap 9 mld EUR, przy czym powiększa się dodatnie dla Polski saldo obrotów (utrzymanie trzeciego
miejsca Polski wśród zagranicznych dostawców na rynek węgierski).
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