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2014 hatodik hónapjában a külkereskedelmi termékforgalom kivitelé-
nek volumene 9,5, a behozatalé 9,3%-kal haladta meg az előző év 
azonos időszakának szintjét. Az év első hat hónapjában a külkereske-
delem export- és importvolumene 8,2, illetve 8,5%-kal bővült. 

2014. júniusban a kivitel értéke 7,1 milliárd eurót (2161 milliárd forintot), a 
behozatalé 6,5 milliárd eurót (1982 milliárd forintot) tett ki. A külkereskedel-
mi mérleg többlete az év hatodik hónapjában 584 millió euró (179 milliárd 
forint) volt, 79 millió euróval (29 milliárd forinttal) több, mint 2013 azonos 
időszakában. Euró alapon az export 6,0, az import 5,2%-kal növekedett.

2014 első hat hónapjában a kivitel értéke 41,8 milliárd euró (12 834 
milliárd forint), a behozatalé 38,5 milliárd euró (11 824 milliárd forint) 
volt. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 3,3 milliárd eurót (1010 milliárd 
forintot) tett ki, ami 187 millió euróval (85 milliárd forinttal) haladta meg 
az előző év azonos időszaki szintet. 

2014 első félévében a külkereskedelmi termékforgalom forintárszín-
vonala 2013 azonos időszakához viszonyítva kivitelben 0,1%-kal emelke-
dett, a behozatalban 0,3%-kal csökkent. A cserearány 0,4%-kal javult.  
A forint az euróhoz képest 3,7%-kal értékelődött le, míg a dollárhoz viszo-
nyított árfolyama 0,7%-kal erősödött. 

A gépek és szállítóeszközök volumene a kivitelben és a behozatalban 
azonos mértékben, 9,0%-kal nőtt 2013 első hat hónapjához hasonlítva.  
Az exportban a második, míg az importban az első negyedéves dinamika 
mutatott erőteljesebb növekedést. A kivitelben legnagyobb súlyt képviselő 
közúti jármű exportvolumene – a személygépkocsik iránti világpiaci keres-
let emelkedésével összefüggésben – 2013 azonos időszakához képest 
csaknem másfélszeresére nőtt. Az ehhez kapcsolódó behozatal (főként az 
autóalkatrészek és tartozékok forgalma miatt) is jelentősen, közel harma-
dával haladta meg az egy évvel ezelőtti szintet. A növekmény mindkét 
irányban a német relációban volt meghatározó. A motoralkatrészek és 
motorok megugró importja miatt az energiafejlesztő gépek behozatala 
hatodával volt több az egy évvel azelőttinél. A több mint tizedével bővülő 
villamosgép, villamos készülék importján belül az elektromosan szigetelt 
huzalok és vezetékek forgalombővülése volt kiemelkedő, valamint hasonló 
mértékű növekedés jellemezte az általános rendeltetésű ipari gép mindkét 
irányú forgalmát is. A főként beruházási célú termékeket magában foglaló, 
kisebb részarányt képviselő speciális szakipari gép importvolumene a 
negyedévek során kiegyenlítetten, a teljes időszakot tekintve közel harma-
dával bővült. Ezzel szemben a híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó 
készülék kereskedelmének évek óta tartó visszaesése miatt a forgalom 
mindkét irányban több mint negyedével csökkent.

A feldolgozott termékek exportvolumene 6,8, az importé 10%-kal 
múlta felül a 2013. január–júniusi szintet. Időszakon belül a második 
negyedévre mindkét irányban mérséklődött a növekedés dinamikája.  

A járműipari kereslet élénkülésének hatása főként a szakmai tudományos 
ellenőrző műszer kivitelének, illetve a gumigyártmány behozatalának két 
számjegyű volumennövekedésében jelentkezett. A lakossági fogyasztást 
szolgáló termékek – ruházati cikk és öltözékkiegészítő, továbbá a lábbeli 
behozatalában is számottevő bővülést mértünk. A jelentős súlyú gyógy-
szer és gyógyszerészeti termék exportvolumene ezzel szemben kismérték-
ben a tavalyi szint alatt maradt, míg behozatala némileg meghaladta azt.

Az energiahordozók importvolumene – a forintárak csökkenése mellett 
– 4,6%-kal volt több, mint a bázisidőszakban. A beszerzések főként a 
második negyedévre koncentrálódtak. A kőolaj és kőolajtermék behozata-
la májustól, a természetes és mesterséges gázé márciustól növekedett 
meg számottevő mértékben, így az időszak végére a kőolaj importvolume-
ne már megközelítette a magas bázisidőszaki szintet, a gázé pedig több 
mint tizedével meghaladta azt. A villamos energia importvolumene csak-
nem ötödével nőtt.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 8,4, az 
importé 8,1%-kal bővült 2013. január–júniushoz képest. Az export első 
negyedéves dinamikus bővülését, a második negyedévben stagnálás 
követte. A kivitel több mint ötödét adó gabona- és gabonakészítmény 
forgalma – az áprilisi és a májusi visszaesést követően – júniusban ismét 
emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva; a teljes időszakot 
tekintve a kivitel volumene közel negyedével haladta meg az egy évvel 
azelőtti szintet. Dinamikusan bővült az állati takarmány, a hús és húské-
szítmény exportja, illetőleg a kávé, tea, kakaó, fűszer importja is. 

 2014. január–júniusban az export 79, az import 75%-át bonyolítottuk 
le az EU-tagállamaival.  A kivitel volumene 10, a behozatalé 14%-kal volt 
több, mint 2013 azonos időszakában. A többlet ebben a viszonylatban 
4329 millió euró (1330 milliárd forint) volt, 632 millió euróval  
(139 milliárd forinttal) kevesebb az előző év azonos időszakinál. 

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volume-
ne 0,8%-kal nőtt, az importé 4,5%-kal esett vissza 2013. január–júniushoz 
képest. A külkereskedelmi mérleg hiánya ebben a viszonylatban 1,0 milli-
árd euró (320 milliárd forint) volt, 819 millió euróval (224 milliárd forint-
tal) kevesebb, mint egy évvel korábban. 

2013. évi felülvizsgált adatok 
A felülvizsgált adatok szerint, 2013-ban a kivitel értéke 24 118 milliárd 
forintot (81,3 milliárd eurót), a behozatalé 22 163 milliárd forintot  
(74,7 milliárd eurót) tett ki; a külkereskedelmi mérleg aktívuma  
1955 milliárd forint (6,6 milliárd euró) volt. A felülvizsgált adatok szerint 
az export szintje 126 milliárd forinttal (425 millió euróval) alacsonyabb, az 
importé 9 milliárd forinttal (28,6 millió euróval) magasabb, az aktívum 
pedig ennek megfelelően 135 milliárd forinttal (453 millió euróval) keve-
sebb a 2014. március 5-én közzétett előzetes becsléshez képest.
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1. tábla
A külkereskedelmi forgalom országcsoportok szerint

(folyó áron)

Országcsoport

2014. január–június 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) 8 832,8 39 442,3 28 770,2 74,6   114,4   115,2   110,3   
EU-n kívüli országok 2 991,0 13 440,5 9 770,2 25,4   93,5   93,7   89,8   
Összesen 11 823,7 52 882,8 38 540,5 100,0   108,2   108,9   104,3   

ebből  
EU-15 6 432,1 28 722,5 20 950,4 54,4   113,5   114,3   109,5   
új tagállamok (EU-13) 2 400,6 10 719,9 7 819,8 20,3   116,8   117,6   112,7   
EU-n kívüli európai országok 1 352,0 6 076,9 4 418,6 11,5   96,9   97,1   93,0   
ázsiai országok 1 331,4 5 981,7 4 346,9 11,3   100,7   101,0   96,7   
amerikai országok 287,6 1 291,3 938,9 2,4   62,5   62,8   60,1   
OECD 9 079,2 40 561,8 29 578,3 76,7   110,6   111,4   106,7   

Kivitel
Európai Unió (EU-28) 10 162,4 45 375,0 33 099,1 79,1   110,6   111,3   106,7   
EU-n kívüli országok 2 671,4 12 000,2 8 725,4 20,9   100,5   101,0   96,7   
Összesen 12 833,8 57 375,2 41 824,5 100,0   108,3   109,0   104,4   

ebből  
EU-15 7 391,3 33 002,1 24 073,9 57,6   113,3   114,0   109,3   
új tagállamok (EU-13) 2 771,1 12 372,9 9 025,2 21,6   104,0   104,7   100,3   
EU-n kívüli európai országok 1 260,9 5 663,7 4 118,6 9,8   98,9   99,3   95,2   
ázsiai országok 656,6 2 948,7 2 143,5 5,1   89,7   90,1   86,2   
amerikai országok 568,5 2 554,6 1 857,6 4,4   128,9   129,5   124,0   
OECD 10 236,2 45 735,3 33 350,3 79,7   112,7   113,4   108,7   

Egyenleg

Országcsoport
2014. január–június Az előző év azonos időszaka

milliárd forint millió dollár millió euró milliárd forint millió dollár millió euró
Európai Unió (EU-28) 1 329,6 5 932,7 4 328,8 1 468,5 6 523,2 4 960,5 
EU-n kívüli országok –319,6 –1 440,3 –1 044,8 –543,2 –2 456,7 –1 863,5 
Összesen 1 010,1 4 492,4 3 284,0 925,3 4 066,5 3 097,0 

ebből  
EU-15 959,2 4 279,6 3 123,5 859,1 3 816,4 2 900,3 
új tagállamok (EU-13) 370,5 1 653,0 1 205,4 609,4 2 706,8 2 060,2 
EU-n kívüli európai országok –91,1 –413,2 –299,9 –120,5 –557,5 –421,6 
ázsiai országok –674,8 –3 033,0 –2 203,4 –590,8 –2 649,4 –2 011,5 
amerikai országok 281,0 1 263,3 918,7 –18,8 –85,1 –64,5 
OECD 1 157,0 5 173,5 3 772,1 879,6 3 904,0 2 967,0 
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