
 
Horvátország külkereskedelmi áruforgalmi adatai változásának érdekességei 

 

Horvátország külkereskedelmi áruforgalma az idei év első 8 hónapjában jelentősen 

átalakult, a legjelentősebb változás az energiahordozók területén figyelhető meg, ahol 

mind a behozatal, mind az export területén komoly növekedés figyelhető meg. Az LNG 

világpiaci árának emelkedése miatt az USA fontos horvát kereskedelmi partnerré vált. 

A hazánkkal folytatott kétoldalú áruforgalomban szintén az energiahordozók 

részaránya emelkedett, dacára annak, hogy a kőolajexport jelentősen csökkent. 

 

2022 első 8 hónapjában az Egyesült Államokból származó horvátországi behozatal először 

haladta meg az Oroszországból származó importot, úgy, hogy annak értéke ötszöröse az 

Oroszországból érkező áru értékének. Az Állami Statisztikai Hivatal (Drzavni Zavod za 

Statistiku - DZS) adatai szerint az Egyesült Államokból származó import értéke elérte a 15,56 

Mrd kunát (2,07 Mrd euró), megelőzve ezzel számos európai országot. Míg a tavalyi USÁ-

ból származó behozatal alig haladta meg a 2 Mrd kunát (266,67 M euró). 

 

A teljes import 93,5%-át a cseppfolyósított gáz (LNG) teszi ki, 14,5 Mrd kuna (1,93 Mrd 

euró) értékben. Sajnos a DZS adatai nem tartalmazzák azt, hogy az importált LNG-ből 

pontosan mennyi maradt Horvátországban. Indikatív adat, hogy a Magyarországra 

irányuló export 5  
Mrd kunával (666,67 M euró) emelkedett és az év első nyolc hónapjában 11,63 Mrd 

kunát (1,55 Mrd euró) tett ki, amiből 5,2 Mrd kuna volt (693,33 M euró) a gázexport. 

 

Tavaly ugyanebben az időszakban Horvátország összesen 75 M kuna (10 M euró) értékben 
exportált LNG-t. Érdekesség, hogy a Magyarországra irányuló kőolaj export az év első nyolc 
hónapjában 1 Mrd kuna (133,33 M euró) volt, míg tavaly ugyanebben az időszakban a 
magyar finomítókba 3,7 Mrd kuna (500 M euró) értékű kőolaj érkezett Horvátországból. 

 

Horvátország villamosenergia exportja tavaly 600 M kuna (80 M euró) volt, ami idén 1,73 
Mrd kunára (230,67 M euró) emelkedett, ami nagyban köszönhető az elektromos áram 

világpiaci árának jelentős növekedésének is. Az említett időszakban Horvátország 4,46 Mrd 
kuna (594,67 M euró) értékben importált villamos energiát Magyarországról, ami tavaly 

ugyan ebben az időszakban „csak” 1 Mrd kuna (133,33 M euró) volt. 
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