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2014 tizenegyedik hónapjában a külkereskedelmi termékforgalom kivite-
lének és behozatalának volumene egyaránt 5,0%-kal haladta meg az 
előző év azonos időszakának szintjét. Az év első tizen egy hónapjában a 
külkereskedelem export- és importvolumene 6,7, illetve 8,2%-kal bővült.

2014. novemberben a kivitel értéke 7,6 milliárd eurót (2337 milliárd 
forintot), a behozatalé 6,8 mil liárd eurót (2078 milliárd forintot) tett ki.  
A külkereskedelmi mérleg többlete az év tizenegyedik hónapjá ban  
843 millió euró (259 milliárd forint) volt, 87 millió euróval több, mint 2013 
azonos időszakában. Euró alapon az export 3,1, az import 2,1%-kal nőtt.

2014 első tizenegy hónapjában a kivitel értéke 78,0 milliárd euró  
(24 064 milliárd forint), a beho za talé 71,9 milliárd euró (22 156 milliárd 
forint) volt. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 6,2 milli árd eurót (1908 
milliárd fo rintot) tett ki, ami 153 millió euróval  kevesebb az egy évvel 
azelőttinél. 

2014 január–novemberében a külkereskedelmi termékforgalom 
forintárszínvonala a bázisidőszakhoz viszonyítva kivitelben 0,9%-kal 
emelkedett, a behozatalban szinte nem változott. A cserearány 0,8%-kal 
javult. A forint az euróhoz képest 4,0, a dollárhoz viszonyítva 3,0%-kal 
értékelődött le. 

A gépek és szállítóeszközök volumene a kivitelben 7,9, a behozatalban 
7,1%-kal nőtt 2013 első tizenegy hónapjához hasonlítva. A közúti jármű 
forgalmát továbbra is dinamikus növekedés jellemezte: a kivitel harmadá-
val, a behozatal negyedével bővült a bázisidőszaki szinthez képest. Ezen 
belül jelentősen nőtt a sze mélygépkocsik exportja, valamint a gépjármű 
alkatrészek és tartozékok importja; mindkét termék körnél a német reláció 
volt a meghatározó. A behozatalban legnagyobb részarányú villamosgép, 
villamos készülék és műszer a forgalom mindkét irányában megközelítően 
tizedével bővült, jelentős részben a járműgyártáshoz is kapcsolódó elekt-
romosan szigetelt huzalok és vezetékek kereskedelmével összefüggésben. 
Hasonló mértékben nőtt az energiafejlesztő gép és berendezés (főként a 
motorok és motor alkatrészek), illetve az általános rendeltetésű ipari gépek 
(elsősorban a különböző szivattyúk) behozatala. A híradás-technikai, 
hangrögzítő és -lejátszó készülék visszaesésének dinamikája november-
ben mérsék lődött az alacsonyabb bázis következtében, a teljes időszakot 
tekintve azonban a forgalom mindkét irányában  mintegy ötödével maradt 
el az előző évi szinttől. 

A feldolgozott termékek exportvolumene 6,8, az importé 9,1%-kal 
múlta felül a 2013. január–novemberi szintet. A járműiparhoz köthetően 
több mint tizedével nőtt a szakmai tudományos ellenőrző műszer kivitele, 
továbbá a gumigyártmány, a fémtermék, a nemfémes ásványból készült 
termék és a kisebb részarányú készbőr, bőrgyártmány behozatala. 
Dinamikusan bővült az illóolaj, illat- és tisztítószer – azon belül elsősorban 
az illatanyag-keverékek – mindkét irányú kereskedelme. A gyógyszer és 
gyógyszerészeti termék – részben új elosztó központok megjelenése foly-
tán – élénkülő forgalma az időszak végére a főcsoport átlagának megfele-
lő mértékű növekedést ért el. 

Az energiahordozók importvolumene – a forintárak csökkenése mel- 
lett – 12%-kal volt több, mint   2013-ban. Az energiabehozatal mintegy 
felét adó kőolaj és kőolajtermék importvolumene az időszak végére már 
több mint 5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Novemberben a gáz 
importja nem érte el az előző évit, az időszak egészét tekintve a természe-
tes és mesterséges gáz importvolumene így is több mint ötödével haladta 
meg a 2013 azonos időszaki szintet. A villamos energia importvolumene 
több mint tizedével nőtt.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 2,9, az 
importé 5,3%-kal bővült 2013. január–novemberhez képest. A gabona- és 
gabonakészítmény kivitele – főként a búzakiszállítások visszaesése miatt – 
az utóbbi három hónapban jelentősen alatta maradt a bázishavi szintnek, 
a teljes időszakot tekintve kismértékben meghaladta azt. Dinamikusan nőtt 
az állati takarmány exportja és a kávé, tea, kakaó, fűszer importja, emellett 
az egyéb táplálkozásra alkalmas termék és készítmény – elsősorban az 
étrend-kiegészítők, élelmiszer-alapanyagok és adalékanyagok – mindkét 
irányú forgalma. 

2014. január–novemberben az export 79, az import 75%-át bonyolítot-
tuk le az EU-tagállamaival.  Ebben a viszonylatban a kivitel volumene 8,4, 
a behozatalé 12%-kal volt több, mint 2013 azonos időszakában. A többlet 
7,5 milliárd euró (2317 milliárd forint) volt, ami 1352 millió euróval keve-
sebb az előző évinél. 

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volume-
ne 0,9%-kal emelkedett, az importé 2,3%-kal csökkent 2013. január– 
novemberhez hasonlítva. A külkereskedelmi mérleg hiánya ebben a 
viszonylatban 1,3 milliárd euró volt, 1199 millió euróval kevesebb, mint 
egy évvel korábban.
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1. tábla
A külkereskedelmi forgalom országcsoportok szerint

(folyó áron)

Országcsoport

2014. január–november Értékindex

milliárd forint millió dollár millió euró megoszlás  
euróban, %

forint- dollár- euró-
adatokból számítva

(az előző év azonos időszaka = 100,0)
Behozatal

Európai Unió (EU-28) 16 598,7 71 910,6 53 804,3 74,9   113,2   109,9   108,9   
EU-n kívüli országok 5 557,4 24 370,7 18 050,8 25,1   95,8   93,4   91,8   
Összesen 22 156,2 96 281,3 71 855,1 100,0   108,3   105,2   104,0   

ebből  
EU-15 11 951,4 51 802,0 38 742,0 53,9   112,7   109,4   108,4   
új tagállamok (EU-13) 4 647,4 20 108,6 15 062,3 21,0   114,7   111,1   110,3   
EU-n kívüli európai országok 2 385,7 10 483,0 7 753,8 10,8   94,3   92,1   90,4   
ázsiai országok 2 598,6 11 375,7 8 435,8 11,7   105,6   102,9   101,3   
amerikai országok 537,6 2 355,4 1 745,7 2,4   69,1   67,4   66,2   
OECD 17 038,0 73 884,9 55 236,0 76,9   110,4   107,1   106,1   

Kivitel
Európai Unió (EU-28) 18 915,2 81 958,7 61 316,0 78,6   109,4   106,1   105,2   
EU-n kívüli országok 5 148,5 22 547,1 16 716,3 21,4   101,7   99,1   97,6   
Összesen 24 063,7 104 505,9 78 032,3 100,0   107,7   104,5   103,5   

ebből  
EU-15 13 629,1 59 078,5 44 183,1 56,6   111,9   108,6   107,6   
új tagállamok (EU-13) 5 286,2 22 880,3 17 133,0 22,0   103,5   100,3   99,5   
EU-n kívüli európai országok 2 414,9 10 577,7 7 843,0 10,1   100,0   97,4   96,0   
ázsiai országok 1 239,7 5 431,1 4 024,3 5,2   92,8   90,4   88,9   
amerikai országok 1 120,2 4 903,3 3 636,1 4,7   116,6   113,5   112,0   
OECD 19 065,3 82 714,9 61 814,1 79,2   110,9   107,6   106,6   

Egyenleg

Országcsoport
2014. január–november Az előző év azonos időszaka

milliárd forint millió dollár millió euró milliárd forint millió dollár millió euró
Európai Unió (EU-28) 2 316,5 10 048,2 7 511,7 2 629,4 11 753,3 8 863,7 
EU-n kívüli országok –408,9 –1 823,5 –1 334,5 –742,1 –3 353,6 –2 533,5 
Összesen 1 907,5 8 224,6 6 177,2 1 887,4 8 399,7 6 330,2 

ebből  
EU-15 1 677,7 7 276,5 5 441,1 1 572,1 7 026,3 5 296,6 
új tagállamok (EU-13) 638,8 2 771,7 2 070,7 1 057,3 4 727,0 3 567,0 
EU-n kívüli európai országok 29,1 94,6 89,2 –114,2 –530,8 –401,6 
ázsiai országok –1 358,9 –5 944,6 –4 411,5 –1 123,3 –5 052,9 –3 803,7 
amerikai országok 582,6 2 547,9 1 890,4 181,9 822,5 610,9 
OECD 2 027,3 8 830,0 6 578,1 1 766,7 7 905,6 5 949,3 
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