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2014 tizedik hónapjában a külkereskedelmi termékforgalom kivitelé-
nek volumene változatlan volt, a behozatalé 6,2%-kal haladta meg az 
előző év azonos időszakának szintjét. Az év első tíz hónapjában a 
külkereskedelem export- és importvolumene 6,8, illetve 8,6%-kal 
bővült.

2014. októberben a kivitel értéke 7,5 milliárd eurót (2321 milliárd forin-
tot), a behozatalé 7,2 milliárd eurót (2214 milliárd forintot) tett ki.  
A külkereskedelmi mérleg többlete az év tizedik hónapjában 351 millió 
euró (107 milliárd forint) volt, 345 millió euróval (98 milliárd forinttal) 
kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Euró alapon az export 
2,2%-kal csökkent, míg az import 2,6%-kal nőtt.

2014 első tíz hónapjában a kivitel értéke 70,4 milliárd euró  
(21 727 milliárd forint), a behozatalé 65,1 milliárd euró (20 078 milliárd 
forint) volt. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 5,3 milliárd eurót  
(1649 milliárd forintot) tett ki, ami 240 millió euróval (13 milliárd forinttal) 
volt kevesebb az előző év azonos időszakinál. 

2014 január–októberében a külkereskedelmi termékforgalom 
forintárszínvonala az előző év azonos időszakához viszonyítva kivitelben 
0,9%-kal emelkedett, a behozatalban nem változott. A cserearány  
0,9%-kal javult. A forint az euróhoz képest 4,1, a dollárhoz viszonyítva 
2,2%-kal értékelődött le. 

A gépek és szállítóeszközök volumene a kivitelben 8,2, a behozatalban 
7,4%-kal nőtt 2013 első tíz hónapjához hasonlítva. A legdinamikusabb 
növekedés az előző hónapokhoz hasonlóan a közúti jármű forgalmát jelle-
mezte: a kivitel több mint harmadával, a behozatal mintegy negyedével 
bővült a magas bázisidőszaki szinthez képest. A termékkör exportját 
tekintve mindegyik országcsoport vonatkozásában növekményt mértünk, 
melyek között a régi EU-tagállamok és az ázsiai országok viszonylatában 
volt a legjelentősebb a növekedés. Átlag felett nőtt az energiafejlesztő gép 
és berendezés – ezen belül is elsődlegesen a belsőégésű motorok és 
motoralkatrészek – behozatala, valamint a kisebb részarányú és részben 
beruházási célú berendezéseket tartalmazó speciális szakipari gép import-
volumene. A villamosgép, villamos készülék és műszer – jelentős részben 
a járműgyártáshoz is kapcsolódó elektromosan szigetelt huzalok és veze-
tékek – mindkét irányú forgalma számottevően nőtt. Ugyanakkor – a hazai 
mobiltelefon-gyártás hanyatlásával – folytatódott a híradás-technikai, 
hangrögzítő és -lejátszó készülék forgalmának jelentős visszaesése.  
A mobiltelefonok behozatalában főként az amerikai, míg kivitelében a régi 
EU-tagállamokkal és az ázsiai országokkal folytatott kereskedelem csök-
kent drasztikus mértékben. 

A feldolgozott termékek exportvolumene 6,9, az importé 9,4%-kal 
múlta felül a 2013. január–októberi szintet. Az időszak egészében a jármű-
iparhoz és a vegyiparhoz köthető termékcsoportok határozták meg az 
árufőcsoport forgalmát, ugyanakkor lényeges szerep jutott a lakossági 
fogyasztást szolgáló termékek importjának is. A járműipari kereslet élén-
külése leginkább a gumigyártmány és a fémtermék behozatalának, vala-
mint a szakmai tudományos ellenőrző műszer kivitelének kétszámjegyű 
volumennövekedésében jelentkezett. Több mint tizedével bővült a szerves 
vegyi termék behozatala, illetve az illóolaj, illat- és tisztítószer mindkét 
irányú forgalma. Az utóbbi hónapokban megélénkülő gyógyszer és gyógy-
szerészeti termék forgalma az időszak végére 5%-ot meghaladó növeke-
dést ért el mindkét irányában. 

Az energiahordozók importvolumene – a forintárak csökkenése mellett – 
12%-kal volt több, mint a bázisidőszakban. Az energiabehozatalunk felét 
adó kőolaj és kőolajtermék importvolumene – a nyár óta mért jelentős 
növekedésnek köszönhetően – az időszak végére már több mint 5%-kal 
emelkedett a bázisidőszaki szinthez képest. A gáztározók folyamatos fel-
töltése miatt töretlen dinamikával bővülő természetes és mesterséges gáz 
importvolumene az időszak végére negyedével meghaladta az egy évvel 
ezelőtti szintet. A villamos energia importvolumene több mint tizedével 
nőtt.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 3,9, az 
importé 6,0%-kal bővült 2013. január–októberhez képest. A kivitel több 
mint ötödét adó gabona- és gabonakészítmény kivitele – az utóbbi két 
hónapban jelentősen alatta maradt a bázishavi szintnek, ugyanakkor a 
teljes időszakot tekintve közel tizedével meghaladta azt. Dinamikusan 
bővült az állati takarmány (főként a kutya- és macskaeledel) exportja, 
továbbá a kávé, tea, kakaó, fűszer importja. A hús és húskészítmény ter-
mékkörben a baromfi-, illetve a sertéshús kivitele élénkült meg jelentősen, 
ez utóbbi termékkör esetében az orosz kivitel elmaradását a japán kiszál-
lítások kompenzálták.

 2014. január–októberben az export 79, az import 75%-át bonyolítottuk 
le az EU-tagállamaival.  Ebben a viszonylatban a kivitel volumene 8,6, a 
behozatalé 13%-kal volt több, mint 2013 azonos időszakában. A többlet 
6,7 milliárd euró (2062 milliárd forint) volt, ami 1347 millió euróval  
(319 milliárd forinttal) csökkent. 

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volume-
ne 0,9%-kal növekedett, az importé 2,4%-kal esett vissza 2013. január–
októberhez képest. A külkereskedelmi mérleg hiánya ebben a viszonylat-
ban 1,3 milliárd euró (413 milliárd forint) volt, 1107 millió euróval  
(306 milliárd forinttal) kevesebb, mint egy évvel korábban.
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1. tábla
A külkereskedelmi forgalom országcsoportok szerint

(folyó áron)

Országcsoport

2014. január–október 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) 15 008,5 65 451,0 48 623,2 74,7   113,8   111,3   109,3   
EU-n kívüli országok 5 069,9 22 351,1 16 459,4 25,3   95,6   94,0   91,7   
Összesen 20 078,4 87 802,1 65 082,6 100,0   108,6   106,3   104,2   

ebből  
EU-15 10 822,1 47 215,1 35 063,0 53,9   113,1   110,7   108,7   
új tagállamok (EU-13) 4 186,4 18 235,9 13 560,3 20,8   115,4   112,7   110,9   
EU-n kívüli európai országok 2 205,1 9 734,5 7 163,9 11,0   96,1   94,6   92,2   
ázsiai országok 2 346,0 10 329,0 7 610,9 11,7   104,3   102,5   100,0   
amerikai országok 486,2 2 142,4 1 577,9 2,4   67,0   65,9   64,3   
OECD 15 406,5 67 247,1 49 919,8 76,7   110,7   108,3   106,4   

Kivitel
Európai Unió (EU-28) 17 070,0 74 463,7 55 304,4 78,5   109,6   107,2   105,3   
EU-n kívüli országok 4 657,2 20 511,7 15 112,3 21,5   101,6   100,0   97,5   
Összesen 21 727,2 94 975,4 70 416,7 100,0   107,8   105,6   103,5   

ebből  
EU-15 12 312,6 53 731,0 39 894,0 56,7   112,2   109,9   107,8   
új tagállamok (EU-13) 4 757,5 20 732,7 15 410,4 21,9   103,4   101,0   99,3   
EU-n kívüli európai országok 2 173,7 9 578,5 7 055,6 10,0   99,6   98,0   95,6   
ázsiai országok 1 125,4 4 957,6 3 651,1 5,2   91,1   89,6   87,4   
amerikai országok 1 021,7 4 495,2 3 314,6 4,7   120,8   118,7   116,0   
OECD 17 223,7 75 218,8 55 812,9 79,3   111,4   109,1   107,0   

Egyenleg

Országcsoport
2014. január–október Az előző év azonos időszaka

milliárd forint millió dollár millió euró milliárd forint millió dollár millió euró
Európai Unió (EU-28) 2 061,6 9 012,7 6 681,2 2 380,6 10 625,9 8 028,2 
EU-n kívüli országok –412,8 –1 839,4 –1 347,1 –718,7 –3 245,2 –2 454,2 
Összesen 1 648,8 7 173,2 5 334,1 1 661,9 7 380,8 5 574,0 

ebből  
EU-15 1 490,4 6 515,9 4 831,0 1 406,3 6 274,9 4 739,8 
új tagállamok (EU-13) 571,1 2 496,8 1 850,2 974,4 4 351,1 3 288,5 
EU-n kívüli európai országok –31,4 –156,1 –108,4 –112,4 –522,4 –395,4 
ázsiai országok –1 220,6 –5 371,4 –3 959,7 –1 013,3 –4 541,8 –3 429,9 
amerikai országok 535,5 2 352,8 1 736,7 120,2 536,0 401,3 
OECD 1 817,2 7 971,7 5 893,1 1 545,4 6 894,6 5 203,3 
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