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Decemberben a külkereskedelmi többlet 303 millió euró volt.  
2013 utolsó hónapjában a külkereskedelmi termékforgalom kivitelének 
volumene 14, a behozatalé 13%-kal haladta meg az előző év azonos 
időszakának szintjét. Az év egészében a külkereskedelem export- és 
importvolumene 4,8, illetve 5,0%-kal bővült. 

2013. decemberben a kivitel értéke 5,9 milliárd eurót (1780 milliárd 
forintot), a behozatalé 5,6 milliárd eurót (1689 milliárd forintot) tett ki.  
A külkereskedelmi mérleg többlete az év utolsó hónapjában 303 millió 
euró (91 milliárd forint) volt.

2013-ban a kivitel értéke 81,7 milliárd euró (24 244 milliárd forint), a 
behozatalé 74,7 milliárd euró (22 154 milliárd forint) volt. A külkereske-
delmi mérleg aktívuma 7,0 milliárd eurót (2090 milliárd forintot) tett ki, 
ami 354 millió euróval (168 milliárd forinttal) haladta meg az előző év 
azonos időszaki szintet. 

2013. január–decemberben a forgalom forintban mért árszínvonala az 
importban 0,6%-kal csökkent 2012 egészéhez viszonyítva, míg az export 
árszintje összességében stagnált. A cserearány 0,6%-kal javult. A forint 
az euróhoz viszonyítva 2,6%-kal gyengült, míg a dollárhoz képest 0,7%-
kal erősödött. 

A teljes külkereskedelmi termékforgalom felét kitevő gépek és szállí-
tóeszközök volumene az exportban 5,1, az importban 4,8%-kal volt 
több, mint 2012 azonos időszakában. A forgalom volumene a második 
negyedévtől mindkét irányban bővült, az export növekedési üteme a 
negyedik negyedévre már megközelítette a 10%-ot. A növekedés húzó-
erejét a járműiparhoz kapcsolódó árucsoportok jelentették. Az év során 
a hazai autógyárak által megjelentetett új modelleknek köszönhetően a 

közúti jármű forgalma mintegy ötödével, az energiafejlesztő gép és 
berendezés (főként dízel- és benzinmotorok) behozatala tizedével bővült 
az egy évvel korábbi év január–decemberéhez képest. Ezzel szemben a 
híradás-technikai hangrögzítő és -lejátszó készülék forgalmában folyta-
tódott az évek óta tapasztalható visszaesés, melynek mértéke 2013 
utolsó negyedévére – elsősorban a mobiltelefon és televízióipar megren-
deléseinek drasztikus visszaesése következtében  –  megközelítette a 
20%-ot.

Az árufőcsoportok között a legdinamikusabb bővülést a heterogén 
összetételű feldolgozott termékek forgalmában mértük: kivitelének és 
behozatalának volumene 6,9, illetve 7,2%-kal emelkedett. A jármű-, vala-
mint a vegyipar külpiaci keresletének élénkülése főként a gumigyártmány 
és a műanyag-alapanyag forgalmának, továbbá a szerves vegyi termék 
kivitelének kétszámjegyű növekedésében jelentkezett. A jelentős részará-
nyú gyógyszer, gyógyszerészeti termék behozatala a tavalyi szint körül 
alakult, kivitele némileg meghaladta azt. 

Az energiahordozók importvolumene 4,5%-kal volt több, mint 2012-
ben. A kőolaj és kőolajtermék behozatalának volumenét a teljes idősza-
kot tekintve egyenletes, egyszámjegyű növekedés jellemezte. A termé-
szetes és mesterséges gáz importvolumene az első három negyedévben 
alatta maradt a bázisszintnek, míg a negyedikben mintegy ötödével 
meghaladta azt. 

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 0,6%-kal 
bővült, az importé 3,6%-kal csökkent 2012-höz képest. Míg az import a 
harmadik negyedévet leszámítva nem érte el a bázisidőszaki szintet, az 
exportban az év második felétől már növekvő ütemű bővülést mértünk. A 
kivitel negyedét adó gabona- és gabonakészítmény volumenében szeptem-

A külkereskedelmi termékforgalom alakulása főbb mutatók szerint, 2013
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bertől – alacsony bázisszint és csökkenő világpiaci árak mellett – jelentős 
növekedés mutatkozott, amelyben a búza- és kukoricakiszállítások alakulása 
játszott döntő szerepet. Az időszak folyamán dinamikusan nőtt az állati 
takarmány, ezenfelül a kisebb részarányú ital és dohány exportja, továbbá a 
zöldségféle és a gyümölcs behozatala. 

A 2013. évi export 77, az import 72%-át bonyolítottuk le az 
EU-tagállamaival.  A kivitel volumene 4,2, a behozatalé 5,5%-kal volt 

több, mint 2012 azonos időszakában, az egyenleg 524 millió euróval  
(80 milliárd forinttal) csökkent. 

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelem exportvolumene az 
uniósnál nagyobb mértékben, 7,1%-kal nőtt, az importé 3,9%-kal bővült 
2012. január–decemberhez képest. A külkereskedelmi mérleg hiánya ebben 
a viszonylatban 2514 millió euró (736 milliárd forint) volt, 878 millió euróval 
(248 milliárd forinttal) kevesebb, mint egy évvel korábban.

1. tábla
A külkereskedelmi forgalom országcsoportok szerint

(folyó áron)

Országcsoport

2013. január–december 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) 15 894,9 71 095,5 53 518,6 71,6   105,8   106,5   103,0   

EU-n kívüli országok 6 259,1 28 175,7 21 191,6 28,4   101,1   102,4   99,3   

Összesen 22 154,0 99 271,2 74 710,3 100,0   104,4   105,3   101,9   

ebből  

EU-15 11 464,2 51 269,8 38 601,1 51,7   103,7   104,4   101,0   

új tagállamok (EU-13) 4 430,7 19 825,7 14 917,6 20,0   111,5   112,2   108,5   

EU-n kívüli európai országok 2 760,6 12 438,4 9 350,9 12,5   104,5   105,8   102,8   

ázsiai országok 2 638,6 11 871,8 8 929,6 12,0   95,2   96,5   93,4   

amerikai országok 819,8 3 684,6 2 775,2 3,7   109,5   111,0   107,7   

OECD 16 673,5 74 615,2 56 169,4 75,2   105,2   106,0   102,6   

Kivitel

Európai Unió (EU-28) 18 721,3 83 731,8 63 041,5 77,1   104,4   105,0   101,7   

EU-n kívüli országok 5 522,7 24 847,6 18 677,3 22,9   106,0   107,5   104,1   

Összesen 24 244,0 108 579,4 81 718,8 100,0   104,8   105,6   102,2   

ebből  

EU-15 13 191,8 58 990,9 44 419,0 54,4   106,2   106,9   103,5   

új tagállamok (EU-13) 5 529,5 24 740,9 18 622,5 22,8   100,2   100,8   97,6   

EU-n kívüli európai országok 2 628,5 11 826,2 8 889,3 10,9   107,2   108,6   105,1   

ázsiai országok 1 449,5 6 519,8 4 904,7 6,0   97,5   98,9   95,8   

amerikai országok 1 066,3 4 801,2 3 603,6 4,4   124,3   126,3   121,9   

OECD 18 636,0 83 399,6 62 777,4 76,8   106,3   107,1   103,6   

Egyenleg

Országcsoport
2013. január–december Az előző év azonos időszaka

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

Európai Unió (EU-28) 2 826,4 12 636,3 9 522,9 2 906,6 12 924,4 10 046,6 

EU-n kívüli országok –736,4 –3 328,1 –2 514,3 –984,6 –4 401,7 –3 392,1 

Összesen 2 089,9 9 308,2 7 008,5 1 922,0 8 522,7 6 654,5 

ebből  

EU-15 1 727,6 7 721,1 5 818,0 1 363,1 6 060,3 4 707,0 

új tagállamok (EU-13) 1 098,8 4 915,2 3 704,9 1 543,6 6 864,1 5 339,6 

EU-n kívüli európai országok –132,1 –612,3 –461,6 –188,0 –861,7 –639,9 

ázsiai országok –1 189,0 –5 351,9 –4 024,9 –1 285,9 –5 712,9 –4 440,3 

amerikai országok 246,5 1 116,6 828,4 109,2 481,4 378,8 

OECD 1 962,6 8 784,4 6 608,0 1 684,3 7 482,2 5 816,2 
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