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2013 tizenegyedik hónapjában a külkereskedelmi termékforgalom kivi-
telének volumene 6,3, a behozatalé 2,9%-kal haladta meg az előző év 
azonos időszakának szintjét. Az év első tizenegy hónapjában a külke-
reskedelem export- és importvolumene közel azonos mértékben 4,5, 
illetve 4,4%-kal bővült. 

2013. novemberben a kivitel értéke 7,4 milliárd eurót (2205 milliárd 
forintot), a behozatalé 6,6 milliárd eurót (1959 milliárd forintot) tett ki. 
A külkereskedelmi mérleg többlete az év tizenegyedik hónapjában 
825 millió euró (246 milliárd forint) volt.

2013 első tizenegy hónapjában a kivitel értéke 76,0 milliárd euró 
(22 525 milliárd forint), a behozatalé 69,0 milliárd euró (20 445 milli-
árd forint) volt. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 7,0 milliárd eurót 
(2081 milliárd forintot) tett ki, ami 467 millió euróval (199 milliárd 
forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki szintet. 

2013. január–novemberben a forgalom forintban mért árszínvonala 
2012 azonos időszakához viszonyítva az importban 0,7, az exportban 
0,2%-kal csökkent. A cserearány 0,5%-kal javult. A forint az euróhoz 
viszonyítva 2,4%-kal gyengült, míg a dollárhoz képest 0,8%-kal erősödött. 

A teljes külkereskedelmi termékforgalom felét adó gépek és szállí-
tóeszközök volumene exportban 4,7, importban 3,6%-kal volt több, 
mint 2012 azonos időszakában. A közúti jármű termékcsoport forgal-
ma – a közelmúltban megjelent új, hazai gyártású modelleknek köszön-
hetően – mindkét irányban jelentősen megélénkült: az exportvolumen 
csaknem negyedével, az importé hatodával nőtt az előző év azonos 
időszakához képest. A kivitel bővülésében az európai országokkal és az 
Egyesült Államokkal bonyolított kereskedelem volt meghatározó. A 
közúti járművek forgalmával szoros összefüggésben számottevő növe-
kedés jellemezte az energiafejlesztő gép és berendezés, ezen belül a 
dízel- és benzinmotorok behozatalát. Ezzel szemben a híradás-techni-
kai hangrögzítő és -lejátszó készülék forgalma – folyó áras adatokat 
tekintve – jelentősen visszaesett; az exportérték csökkenése jóval 

nagyobb volt, mint az importé. A termékcsoporton belül a mobiltelefo-
nok és alkatrészei, valamint a tv-alkatrészek mindkét irányú forgalma, 
továbbá a tv-készülékek kivitele erőteljesen csökkent. 

A heterogén összetételű feldolgozott termékek kivitelének és beho-
zatalának volumene 7,0, illetve 6,7%-kal emelkedett. Dinamikus bővü-
lés jellemezte a vegyiparhoz és a járműgyártáshoz kapcsolódó termé-
kek forgalmát, ezen belül – részben az új beruházások következtében 
– a szerves vegyi termék exportját és az illóolaj, illat- és tisztítószer 
forgalmát, valamint a gumigyártmány importját. A jelentős súlyt kép-
viselő gyógyszer, gyógyszerészeti termék behozatala a tavalyi szint 
körül alakult, kivitele meghaladta azt. 

Az energiahordozók importvolumene 4,6%-kal volt több, mint az 
elmúlt év azonos időszakában. A kőolaj és kőolajtermék behozatalának 
volumene némileg meghaladta a főcsoport átlagát,  a természetes és 
mesterséges gázé kismértékben az egy évvel ezelőtti szint felett volt.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 1,0, az 
importé 1,9%-kal volt kevesebb 2012 első tizenegy hónapjához képest. 
Bár az exportvolumenben szeptembertől 10%-ot meghaladó növeke-
dést regisztráltunk, a forgalom negyedét adó gabona- és gabonaké-
szítmény volumene – csökkenő világpiaci árak mellett – csaknem 
ötödével alatta maradt az előző évinek.  Az időszak folyamán számot-
tevően bővült az állati takarmány exportja, ezenkívül a zöldségféle és a 
gyümölcs behozatala. 

2013 első tizenegy hónapjában az export 77, az import 72%-át 
bonyolítottuk le az EU-tagállamaival.  Az ezen országcsoportba irányu-
ló kivitel volumene 3,7, a behozatalé 4,3%-kal volt több, mint az előző 
év azonos időszakában, az egyenleg 122 millió euróval csökkent. 

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelem volumennöveke-
dése némileg meghaladta az uniós forgalomét: a kivitel 6,8, a behoza-
tal 4,6%-kal nőtt 2012 azonos időszakához képest. A külkereskedelmi 
mérleg hiánya ebben a viszonylatban 2457 millió euró volt, 589 millió 
euróval kevesebb, mint 2012. január–novemberben.
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1. tábla
A külkereskedelmi forgalom országcsoportok szerint

(folyó áron)

Országcsoport

2013. 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) 14 645,2 65 401,3 49 359,7 71,5   104,5   105,3   102,0   

EU-n kívüli országok 5 799,5 26 084,4 19 645,0 28,5   101,6   103,0   100,1   

Összesen 20 444,7 91 485,7 69 004,8 100,0   103,7   104,6   101,4   

ebből 

EU-15 10 580,7 47 241,6 35 661,7 51,7   102,6   103,3   100,1   

új tagállamok (EU-13) 4 064,5 18 159,7 13 698,1 19,9   109,8   110,6   107,1   

EU-n kívüli európai országok 2 524,7 11 364,9 8 556,9 12,4   104,8   106,2   103,4   

ázsiai országok 2 460,5 11 061,2 8 330,2 12,1   95,3   96,7   93,8   

amerikai országok 778,7 3 497,5 2 636,8 3,8   112,6   114,2   111,0   

OECD 15 403,1 68 826,6 51 938,3 75,3   104,3   105,2   101,9   

Kivitel

Európai Unió (EU-28) 17 445,0 77 912,5 58 798,2 77,4   103,9   104,7   101,4   

EU-n kívüli országok 5 080,2 22 833,7 17 188,3 22,6   105,4   106,9   103,7   

Összesen 22 525,2 100 746,2 75 986,5 100,0   104,3   105,2   101,9   

ebből 

EU-15 12 299,9 54 924,6 41 454,1 54,6   105,7   106,5   103,2   

új tagállamok (EU-13) 5 145,1 22 987,9 17 344,1 22,8   100,0   100,7   97,6   

EU-n kívüli európai országok 2 426,8 10 908,2 8 210,6 10,8   106,5   107,9   104,7   

ázsiai országok 1 342,9 6 034,5 4 546,1 6,0   97,4   98,9   96,1   

amerikai országok 960,3 4 319,1 3 246,9 4,3   122,4   124,5   120,5   

OECD 17 325,3 77 425,0 58 412,1 76,9   105,7   106,6   103,2   

Egyenleg

Országcsoport
2013. január–november Az előző év azonos időszaka

milliárd forint millió dollár millió euró milliárd forint millió dollár millió euró

Európai Unió (EU-28) 2 799,8 12 511,2 9 438,5 2 768,2 12 289,4 9 560,1 

EU-n kívüli országok –719,3 –3 250,6 –2 456,7 –887,2 –3 958,8 –3 045,6 

Összesen 2 080,5 9 260,5 6 981,8 1 881,1 8 330,6 6 514,6 

ebből 

EU-15 1 719,2 7 683,0 5 792,4 1 323,7 5 879,3 4 568,9 

új tagállamok (EU-13) 1 080,6 4 828,2 3 646,1 1 444,5 6 410,1 4 991,2 

EU-n kívüli európai országok –97,8 –456,7 –346,3 –130,1 –598,7 –434,1 

ázsiai országok –1 117,5 –5 026,8 –3 784,1 –1 203,5 –5 338,5 –4 147,3 

amerikai országok 181,6 821,6 610,0 92,7 406,3 320,1 

OECD 1 922,2 8 598,4 6 473,8 1 624,7 7 209,1 5 606,5 




