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Összefoglalás
A mezőgazdaság kibocsátása és bruttó hozzáadott értéke folyó áron 2010 
óta folyamatosan emelkedik, a kibocsátás 2015-ben megközelítette a  
2,5 ezer milliárd forintot, a bruttó hozzáadott érték pedig meghaladta az 
ezer milliárd forintot. A kibocsátás volumene azonban elmaradt az egy 
évvel korábbitól – ebben a kukorica terméscsökkenése játszott döntő 
szerepet –, de az elmúlt öt év átlagát így is meghaladta. Az állattenyésztés 
jelentősen bővülő volumennel és értékkel emelte a mezőgazdaság telje-
sítményét. A ráfordítások volumene nőtt, a támogatások és a jövedelem 
viszont mérséklődött az előző évhez képest. A fizetett munkaerő-ráfordí-
tás évek óta emelkedik, azonban a teljes felhasznált munkaerő mennyisé-
ge csökkent. Az előzetes adatok szerint az Európai Unió mezőgazdasági 
kibocsátása valamelyest mérséklődött, többek között a tej- és a sertéski-
bocsátás visszaesése következtében. 

Bővült az állatlétszám, csökkent a termésmennyiség 
A mezőgazdasági kibocsátás értékének és volumenváltozásának megálla-
pítását az éves terméseredmények megfigyelése teszi lehetővé.  
2015-ben több jelentős növény termésmennyisége is elmaradt az egy 
évvel korábbi magas, több esetben rekord- vagy rekord közeli termés-
eredményektől, ugyanakkor a főbb állatfajok állománya és az állati termé-
kek termelése is számottevően bővült. 

Gabonából 2015-ben 2,7 millió hektárról 14,1 millió tonnát takarítottak 
be. A betakarított terület kissé csökkent, de a megelőző 5 év átlagához 
hasonló volt. A termésmennyiség 15%-kal csökkent, ami a kukorica 
visszaeső termésmennyiségének a következménye, e növényből 6,6 mil-
lió tonnát, az előző évinél 29%-kal kevesebbet takarítottak be. Ez csak az 
egy évvel korábbihoz képest jelentős elmaradás, összességében átlag 
közeli volt a mennyiség. Búzából 2015-ben az előző évinél 7,5%-kal 
kisebb területen (egymillió hektár) valamelyest többet, 5,3 millió tonnát 
arattak. Napraforgóból és repcéből együttesen – 833 ezer hektáron –  

2,1 millió tonna termett. Mindkét növényt nagyobb területen termesztet-
ték 2015-ben, mint egy évvel korábban. A napraforgó mennyisége a 
2014. évi rekordtermést megközelítette, a repcéé viszont számottevően 
csökkent, azonban így is átlagon felüli az össztermés. Cukorrépából 911 
ezer tonnát, az előző évinél 15%-kal kevesebbet termeltek. Burgonyából 
rekord alacsony, mindössze 452 ezer tonna volt a betakarított termés.  
A zöldségfélék mennyisége nőtt, több mint 1,6 millió tonna termett.  
A gyümölcsfélék mennyisége (778 ezer tonna) elmaradt az előző évitől, 
az almatermés közel negyedével alacsonyabb volt, mint előző évben.  
A szőlőtermés 2015-ben 472 ezer tonna volt, 16%-kal több, mint előző 
évben.

A szarvasmarha-állomány emelkedése folytatódott, 2015-ben 2,3%-kal 
több jószágot (821 ezer darabot) tartottak a gazdák, mint egy évvel 
korábban. A sertésállomány 2015-ben nem változott, 3,1 millió darabot 
írtak össze. A baromfiállomány 4,5%-kal nőtt, összesen 40,3 millió volt 
az állatlétszám 2015 decemberében.

Az év során levágott vágóállatok összsúlya 6,6%-kal haladta meg az 
előző évit, összesen 1,5 millió tonna volt 2015-ben. A vágósertés meny-
nyisége (587 ezer tonna) 5,4, a vágóbaromfié (783 ezer tonna) 8,1, a 
vágómarháé (87 ezer tonna) 8,8%-kal emelkedett. A főbb állati termékek 
közül tehéntejből 3,5%-kal többet, 1,9 millió litert termeltek. A tyúktojá-
sok száma is emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, összesen közel 
2,6 milliárd darabot termeltek az év során.

Nőtt a folyó áras kibocsátási érték
A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátása 2015-ben a mezőgazdasági 
számlarendszer (MSZR) alapján, folyó alapáron 2488 milliárd forint volt, 
1,3%-kal több, mint előző évben. 

Növénytermesztési és kertészeti termékekből 1451 milliárd forint 
kibocsátás keletkezett, ami az előző évivel közel azonos. A volumen csök-
kent, ezt azonban az árak emelkedése ellensúlyozta. Gabonából 641 mil-
liárd, ipari növényekből 305 milliárd forint volt a kibocsátott érték. 
Utóbbiak közül a jelentős arányt képviselő napraforgó kibocsátása 184 
milliárd, a repcéé 68 milliárd forint volt. A friss zöldségek 190 milliárd, a 
friss gyümölcsök, szőlő és bor 165 milliárd forinttal járultak hozzá a teljes 
kibocsátáshoz. 

Az élő állatok és állati termékek kibocsátási értékének növekedése 
tovább folytatódott, 857 milliárd forint volt 2015-ben. Az évek óta tartó 
drágulás megállt a termékcsoporton belül, az árak 2015-ben csökkentek. 
Az értéknövekedés az előző évhez hasonlóan a volumenbővülésből szár-
mazott. Az élő (zömmel vágó-) állatok kibocsátása 602 (ezen belül a 
baromfié 264, a sertésé 215) milliárd forintot tett ki. Az állati termékek 
kibocsátása 255 (közülük a tejé 155, a tyúktojásé 59) milliárd forint volt 
2015-ben. 

A termelőknek nyújtott mezőgazdasági szolgáltatások 126 milliárd, a 
nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek  
– mint például a hús-, tej-, gyümölcs- és zöldségfeldolgozás – 53 milliárd 
forintos értéket képviseltek. Ez utóbbiak a teljes bruttó kibocsátás mind-
össze 2,0%-át képviselték, ami az unió átlagában 9,0, Olaszországban 
pedig 28%.
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A mezőgazdaság teljes kibocsátásán belül a növénytermesztés részará-
nya 58, az élő állatok és állati termékeké pedig 34% volt. Ez az arány a 
2010–2014. évek átlagához képest nem változott.

1. ábra 
A bruttó kibocsátás megoszlása, 2015 (folyó alapáron)

A növénytermesztés mérsékelte, az állattenyésztés emelte  
a kibocsátási volument 
A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának volumene (előző évi áron 
számított értéke) 2015-ben 2,3%-kal csökkent: a növénytermesztés visz-
szavetette, az állattenyésztés pedig emelte. A legjelentősebb hatása egy-
részt a gabonatermesztésnek volt, ami 4,4 százalékponttal mérsékelte a 
kibocsátást, másrészt az élő állatok kibocsátásának, ami 1,4 százalékpont-
tal növelte.

2. ábra
A volumen változásához való hozzájárulás, 2015

A növénytermesztés kibocsátásának volumene 8,0%-kal csökkent, ebben 
döntő szerepet játszott a kukorica volumenének 30%-os visszaesése. A 
csökkenés a magas előző évi bázissal, és a növény számára kedvezőtlen, 
száraz időjárással magyarázható. A zab kivételével a többi kalászos volume-
ne emelkedett, a gabonafélék kibocsátása összességében mégis 15%-kal 
mérséklődött. Az ipari növények kibocsátása 5,8%-kal csökkent, főként a 
repce, a dohány és a cukorrépa alacsonyabb volumene miatt, de a napra-
forgóé is elmaradt az egy évvel korábbitól. A takarmánynövények volumene 
8,7, a burgonyáé 21%-kal csökkent, a kertészeti termékeké viszont  
7,9%-kal bővült. A termelői kedv romlására utalhat, hogy a burgonya beta-
karított területe egy év alatt számottevően kisebb lett. A gyümölcstermelés 
volumene – jelentős drágulás mellett – 4,0%-kal csökkent.

Az élő állatok és az állati termékek termelése 2011 óta bővült, egyedül 
2013-ban mérséklődött. A 2015-ben megfigyelt 6,0%-os éves volumennö-
vekedés jelentős volt. Közel tizedével bővült a baromfikibocsátás, de a ser-
tés- és szarvasmarha-állomány volumene is emelkedett. A legfontosabb 
állati termékek közül a tej és a tojás kibocsátási volumene is magasabb volt 
az előző évihez viszonyítva.  

Nőtt a más termelőknek végzett mezőgazdasági szolgáltatások és a 
gazdaságokban nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevé-
kenységek volumene is.

3. ábra
A kibocsátás érték- és volumenváltozása, 2015 (előző év=100%)

Egyaránt emelkedett a ráfordítások volumene és értéke 
A mezőgazdaság teljes kibocsátása az ágazat termeléséről nyújt informáci-
ót, míg a felhasználásról a ráfordítások, azaz a folyó termelőfelhasználás 
tájékoztat, ami mindazoknak az áruknak és szolgáltatásoknak az értékét 
foglalja magába, amelyeket a termelési folyamat során a gazdaságok fel-
használnak. A termékek előállítására és a szolgáltatások nyújtására fordított 
folyó termelőfelhasználás 1479 milliárd forint volt (piaci beszerzési áron) 
2015-ben, 1,4%-kal több, mint az előző évben. 

A ráfordítások volumene 2,3%-kal bővült 2014-hez képest. A legjelentő-
sebb tételek közül a takarmányfelhasználás 5,9, a mezőgazdasági szolgálta-
tási díjak pedig 3,8%-kal emelkedtek. A növényvédőszer-felhasználás vala-
melyest csökkent, a többi tétel azonban nem változott jelentősen az egy 
évvel korábbihoz képest. 

2000-től vizsgálva megállapítható, hogy a növénytermesztéssel kapcso-
latos ráfordítások aránya a teljes folyó termelőfelhasználáson belül emelke-
dett. A műtrágyák, a növényvédő szerek és a vetőmagok súlya számottevő-
en magasabb, mint korábban. Ezzel ellentétben az állati takarmányok a teljes 
összegből csökkenő aránnyal részesedtek.  
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4. ábra
A folyó termelőfelhasználás összetétele, 2015 (folyó alapáron)

A kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás különbözeteként megkapott 
bruttó hozzáadott érték folyó áron valamelyest meghaladta az előző évit, 
1009 milliárd forint volt 2015-ben. Volumene azonban 8,9%-kal elmaradt az 
egy évvel korábbitól. A teljes kibocsátáson belül a bruttó hozzáadott érték 
aránya 40% volt, azaz 100 forintnyi kibocsátáshoz 60 forintnyi ráfordítás 
szükséges. Ez az arány meghaladta az elmúlt öt év átlagát és 2009 óta (2012 
kivételével) folyamatosan növekszik.

A nemzeti számlák alapján1 a nemzetgazdaság teljes bruttó hozzáadott 
értékének a „Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat” nemzetgazdasági 
ág 4,1%-át adta 2015-ben.

5. ábra
A kibocsátás összetétele (folyó alapáron)

Csökkent a jövedelem és a munkaerő-felhasználás, változtak  
a támogatási célok
A mezőgazdasági számlarendszer előírásainak megfelelően kimutatott 
jövedelem fogalmilag és tartalmilag is eltér a köznapi életben használa-
tostól. Egyrészt eredményszemléletű, vagyis az adott elszámolási idő-
szakhoz köthető, függetlenül attól, hogy a bevételek egy része pénzügyi-

leg csak későbbi időpontban realizálódik. Másrészt azt a jövedelmet is 
tartalmazza, amelyhez a saját termelésű mezőgazdasági termékek (,illetve 
házilagos feldolgozásukkal előállított élelmiszerek) fogyasztása juttatja a 
háztartást. 

A jövedelmek forrásaként a 7. ábra bemutatja a bruttó hozzáadott érté-
ket és a jövedelmet növelő egyéb tételeket. (A termelői áras bruttó hozzá-
adott értéket a terméktámogatások egészítik ki alapárasra, az egyéb ter-
melési támogatások – termelési adókkal csökkentett – összege a kibocsá-
tásban nem szerepel, közvetlenül a jövedelmet növeli.)

A termelési támogatások nettó összege 2015-ben 506 milliárd forintot 
ért el, ami 4,1%-kal kevesebb az előző évinél. Összetétele az előző évhez 
képest jelentősen módosult az agrártámogatási eszközök módosulásával. 
Az EU-hoz történő csatlakozást követően a termékekhez köthető (ezáltal  
a bruttó hozzáadott értéket növelő) hányad folyamatosan csökkent, a 
2004. évi 45-ről 2014-ben mindössze 6,7%-ra. A növekvő arányú, ter-
mékhez nem köthető egyéb (például földalapú, vidékfejlesztési) támoga-
tások (amely a termelési tényezők jövedelmét gyarapítják) eközben foko-
zatosan emelkedtek. 2015-ben viszont ismét nagyobb szerepet kaptak a 
terméktámogatások. Ez annak köszönhető, hogy a 2015-től érvényes 
Közös Agrárpolitikában (KAP) a tagállamok mozgástere bővült, 
Magyarország pedig a rendelkezésre álló termeléshez kötött támogatási 
keretet teljes egészében felhasználja.  A növénytermesztési és az állatte-
nyésztési támogatások mértéke is többszörösére emelkedett az előző 
évhez viszonyítva.

6. ábra
A termelési támogatások összetételének alakulása

A termelési tényezők (felhasznált föld, tőke, munkaerő) jövedelme az 
elmúlt években főként a növénytermesztés hozamaitól és termékáraitól 
függően változott, ami a vállalkozói jövedelem alakulását is nagyban 
befolyásolta. Ezzel szemben a felhasználási oldalon szereplő költségek 
(munkadíj, bérleti díj és kamat) és az értékcsökkenésre elszámolt összeg 
kevésbé ingadozik. A termelési tényezők jövedelme 2015-ben 1121 milli-
árd forint volt, 7,2%-kal kevesebb az előző évinél.

A nettó vállalkozói jövedelem vegyes típusú, mert a gazdálkodó és 
családja (a nem fizetett munkaerő) munkájának ellenértékét és a gazda-
sághoz tartozó föld és tőke hozadékát együttesen mutatja. Értéke  
2015-ben 14%-kal csökkent, összesen 673 milliárd forint volt.

1 A mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) jól használható a mezőgazdaság teljesítményének és szerkezetének vizsgálatára, azonban nem alkalmas a nemzetgazdaság más ágakkal való összeha-
sonlítására, ugyanis az MSZR egy tevékenység alapú megfigyelés, amely egy meghatározott gazdaságméret felett megfigyeli a gazdaságokat tekintet nélkül arra, hogy azoknak mi a főtevékenységük. 
Az összehasonlításra a nemzeti számlák rendszere alkalmas, amely az adott nemzetgazdasági ágban regisztrált vállalkozások adatait tárja fel és teszi összehasonlíthatóvá a többi ággal. Lásd: 
módszertani megjegyzések. 
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Az uniós csatlakozásunkkal a mezőgazdasági vállalkozók jövedelmén 
belül megnőtt a támogatások aránya. Az elsősorban az időjárástól függő 
kibocsátás ingadozása a jövedelem alakulását is számottevően befolyásolja.  
A gyenge hozamú években a jövedelem összetételében a támogatások sze-
repe megnő. 2014-ben ez az arány a jó termésnek is köszönhetően 67, 
2015-ben viszont 75% volt.

Az éves munkaerőegységben (ÉME)2 kifejezett élőmunka-felhasználás 
4,5%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Teljes munkaidőben kifejezve 
ez 442 ezer ember mezőgazdasági tevékenységének felel meg. A korábbiak-
ban folyamatosan csökkenő ráfordítás az elmúlt években stagnált. A nem 
fizetett munkaerő-felhasználás (311 ezer ÉME) 2015-ben mélypontra került, 
7,5%-kal esett egy év alatt. A fizetett munkaerő-ráfordítás viszont 2012 óta 
folyamatosan emelkedik, 2015-ben összesen közel 131 ezer ÉME volt. 
Megállapítható, hogy a mérséklődő nem fizetett munkaerő egy részét fize-
tett ráfordítással pótolják a gazdálkodók. A mezőgazdasági termelők  
2015-ben 348 milliárd forintot fizettek ki munkavállalóiknak, 8,9%-kal töb-
bet, mint az előző évben.

8. ábra
Munkaerő-felhasználás éves munkaerőegységben

Az MSZR egyik legfőbb célja a mezőgazdasági jövedelmek és azok válto-
zásainak mérése. Az Eurostat három jövedelemmutatót határozott meg a 
tagországok teljesítményének egymáshoz viszonyított, illetve az időbeli 
változások vizsgálatára. Ezek közül a leggyakrabban használt az egy teljes 
munkaidős dolgozóra jutó, mezőgazdasági tevékenységből származó reál-
jövedelem („A” mutató). 2015-ben az „A” mutató 4,4%-kal csökkent az 
előző évihez képest.

9. ábra
Az „A” jövedelemmutató és tényezőinek változása 
(előző év=100%)

Regionális mezőgazdasági számlarendszer, 2015
A tervezési statisztikai régiók mezőgazdasági területének nagysága és 
termelési adottságai igen eltérőek, így kibocsátásuk is egyenlőtlen képet 

mutat. Mezőgazdasági területénél számottevően magasabb aránnyal része-
sedik az országos gabona- és ipari növény kibocsátásból Dél-Dunántúl, a 
kertészetitermék-, szőlő-, bor- és gyümölcskibocsátásból Közép-Magyar- 
ország, Észak-Magyarország és Dél-Alföld, az élő állatok és állati termékek 
kibocsátásából Dél-Alföld, valamint Közép-Dunántúl. 

A területileg legnagyobb alföldi régiók szerepe kiemelkedő a mezőgazda-
sági termelésben: Észak- és Dél-Alföld folyó alapáron a teljes kibocsátás 
közel felét adják, ezzel szemben a kis területű Közép-Magyarországról a 
kibocsátás csupán 7,0, a hegyvidékekkel tarkított Észak-Magyarországról 
pedig 9,0%-a származott 2015-ben.

A növénytermesztés, az állattenyésztés és a másodlagos, illetve szolgál-
tató tevékenységek megoszlása alapján a régiók között számottevő eltérés 
van. A növénytermesztés aránya Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon 
jóval meghaladta az országos átlagot (58%), míg az állattenyésztés súlya 
Közép- és Nyugat-Dunántúlon átlag (34%) feletti.

10. ábra
A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának megoszlása  
régiónként, 2015 (folyó alapáron)

7. ábra
A jövedelem forrásai és felhasználása 
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mutat. Mezőgazdasági területénél számottevően magasabb aránnyal része-
sedik az országos gabona- és ipari növény kibocsátásból Dél-Dunántúl, a 
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ország, Észak-Magyarország és Dél-Alföld, az élő állatok és állati termékek 
kibocsátásából Dél-Alföld, valamint Közép-Dunántúl. 

A területileg legnagyobb alföldi régiók szerepe kiemelkedő a mezőgazda-
sági termelésben: Észak- és Dél-Alföld folyó alapáron a teljes kibocsátás 
közel felét adják, ezzel szemben a kis területű Közép-Magyarországról a 
kibocsátás csupán 7,0, a hegyvidékekkel tarkított Észak-Magyarországról 
pedig 9,0%-a származott 2015-ben.

A növénytermesztés, az állattenyésztés és a másodlagos, illetve szolgál-
tató tevékenységek megoszlása alapján a régiók között számottevő eltérés 
van. A növénytermesztés aránya Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon 
jóval meghaladta az országos átlagot (58%), míg az állattenyésztés súlya 
Közép- és Nyugat-Dunántúlon átlag (34%) feletti.

10. ábra
A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának megoszlása  
régiónként, 2015 (folyó alapáron)

A termelési intenzitás (egy hektár mezőgazdasági területre jutó kibocsá-
tás) évről évre emelkedik folyó alapáron, azonban változatlan árakon szá-
molva jelentős javulás nem tapasztalható. Átlag feletti az intenzitás Dél-
Alföldön, Közép-Magyarországon, Közép- és Nyugat-Dunántúlon, jelentő-
sen elmaradt viszont Észak-Magyarország értéke.

11. ábra
A mezőgazdasági termelés intenzitása régiónként, 2015  
(egy hektár mezőgazdasági területre jutó kibocsátás alapáron)

Hazánk helye az Európai Unió mezőgazdaságában
Bár a tagállamok egységesen készítik el és küldik meg az Eurostat számára 
az MSZR végleges adatait, jelen kiadvány elkészítésekor az országok adatai 
még nem hozzáférhetők, így összehasonlításra a második (januári) előzetes 
információk állnak rendelkezésre.

A 28 tagállamra elkészült második előrejelzés szerint 2015-ben a 
közösség mezőgazdasági kibocsátásának értéke több mint 410 milliárd 
euró volt, ami az egy évvel korábbi szinttől 2,0%-kal elmaradt. Az érték 
52%-át a növényi termékek, 39%-át az állatok és állati termékek, a fenn-
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1. tábla
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maradó részt pedig a másodlagos tevékenységek és a szolgáltatások 
kibocsátása adta. A legnagyobb súllyal rendelkező országok közül a kibo-
csátás Franciaországban az előző évi szintet éppen meghaladta, 
Olaszországban és Spanyolországban emelkedett, Németországban és az 
Egyesült Királyságban viszont számottevően csökkent. A volumen mellett 
az árak is mérséklődtek. A növénytermesztés kibocsátása nem változott 
jelentősen, a mérséklődést elsősorban az állattenyésztés 5,8%-os csök-
kenése okozta. Ezt főként a tejkibocsátás közel 15, illetve a sertéskibocsá-
tás 8,6%-os csökkenése magyarázza, amit a szarvasmarha, a juh és 
kecske, a tojás és a baromfi ágazatok bővülése csak részben tudta kom-
penzálni. A tej ára közösségi szinten 16%-kal visszaesett. A növények 
közül jelentősen csökkent a cukorrépa, a kukorica és a takarmánynövé-
nyek értéke. Emelkedett viszont az olívaolaj, a friss zöldségek és a gyü-
mölcs kibocsátása. A cukorrépa és a kukorica mennyiségét elsősorban a 
több országot is érintő nyári szárazság vetette vissza.

Magyarország az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátásának 1,9%-át 
állította elő 2015-ben az előzetes adatok szerint. A növényi termékek 2,1, 
az állatok és állati termékek 1,7%-át adta hazánk. A mezőgazdasági kibo-
csátás rangsorában Franciaország, Olaszország, Németország, 
Spanyolország és az Egyesült Királyság állt az élen, ezek a tagállamok a 
teljes uniós kibocsátás 62%-át állították elő 2015-ben.

12. ábra
A mezőgazdasági kibocsátás volumen- és árindexei az Európai 
Unióban, 2015+
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2. tábla
Magyarország és az első öt legnagyobb kibocsátó ország részesedése az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátásából folyó alapáron, 2015+ 

(%)
Megnevezés HU Legnagyobb kibocsátók Első 5 összesen

Gabonafélék 4,1
FR DE IT UK PL

61,3
22,7 15,8 8,2 7,3 7,2

Ipari növények 4,8
FR DE PL UK RO

63,7
20,3 18,6 13,1 6,2 5,5

Takarmánynövények 0,8
DE FR ES RO IT

66,2
25,1 22,8 7,8 5,4 5,1

Zöldségek és kertészeti termékek 1,3
NL IT ES FR DE

70,4
17,3 16,5 16,3 10,6 9,8

Burgonya 0,8
FR NL DE UK RO

60,9
24,7 12,8 8,7 7,6 7,1

Gyümölcsfélék 1,6
ES IT FR EL PL

74,6
30,3 20,2 11,6 7,7 4,8

Bor 0,5
FR IT DE ES PT

94,0
48,8 31,7 5,6 4,3 3,6

Növényi termékek 2,1
FR IT DE ES NL

64,8
20,1 14,2 12,2 12,2 6,1

Élő állatok 2,0
FR DE ES UK IT

63,2
16,6 13,4 12,4 10,8 10,0

Állati termékek 1,2
DE FR IT NL UK

58,0
16,8 15,4 9,3 8,3 8,2

Élő állatok és állati termékek 1,7
FR DE ES UK IT

60,2
16,1 14,8 9,9 9,8 9,7

Szolgáltatások 1,9
IT FR NL DE UK

77,9
23,7 22,2 12,7 12,4 6,9

Másodlagos tevékenységek 1,0
IT FR UK RO ES

70,3
27,7 14,4 10,1 10,1 8,0

Mezőgazdasági kibocsátás összesen 1,9
FR IT DE ES UK

62,4
18,4 13,4 12,8 10,6 7,1

Az országnevek rövidítései.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/roviditesek.pdf
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