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Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma, 2011. I–III. negyedév
2011 I–III. negyedévében a szolgáltatások exportja 3239, importja 2390
milliárd forintot (12, illetve 8,8 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras forintadatokból számítva a kivitel értéke 7,8, a behozatalé 3,5%-kal növekedett, míg
az euróban mért export 9,8, az import 5,3%-kal bővült. A szolgáltatások
külkereskedelmi mérlegének többlete 849 milliárd forint (3,1 milliárd euró)
volt, amely 154 milliárd forinttal (623 millió euróval) meghaladta az előző
év azonos időszaki 695 milliárd forintos (2,5 milliárd eurós) aktívumot.

A személyes, kulturális, szórakoztatási szolgáltatások bevételei mintegy
tizedével csökkentek, kiadásai stagnáltak az év első három negyedévében,
azonban az időszakon belül a III. negyedévben az export mintegy harmadával, az import 7,2%-kal emelkedett.

A turizmus bevétele 851, kiadása 377 milliárd forint volt 2011 első három
negyedévében, az aktívum 473 milliárd forintot tett ki. A hazánkba látogató külföldiek és a külföldre látogató magyarok száma egyaránt közel
4%-kal emelkedett, azonban a fogyasztás mind az export, mind az import
esetében némileg elmaradt az előző év azonos időszakának értékétől.
A csökkenéshez leginkább az üdülési célú utazások bevételeinek és kiadásainak alakulása járult hozzá.
A szállítási szolgáltatások bevétele 694, kiadása 460 milliárd forintot tett
ki az év első kilenc hónapjában, az egyenleg 55 milliárd forintos javulás
mellett 234 milliárd forint volt. Az export 16, az import 9,1%-kal bővült
2010 azonos időszakához képest. A bevételek alakulásában jelentős részt
képviselt a szállítási forgalom mintegy négytizedét kitevő légi szállítási
export 20%-os növekedése. Átlagot meghaladóan nőttek a közúti szállítási
szolgáltatások bevételei és kiadásai, főként az áruszállítási teljesítmények
javulása következtében. Az egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások
(multimodális szállítás, szállítmányozás, raktározás) exportja 12, importja 6,5%-kal emelkedett. Mindhárom szolgáltatásfajta esetén az EU-15
országok viszonylatában figyelhető meg a legjelentősebb növekedés,
a légi szállítások bevételeiben jelentős volt továbbá az új EU-tagországokkal
szemben regisztrált bővülés is.
Az üzleti szolgáltatások bevétele 1675, kiadása 1528 milliárd forint volt
2011 I–III. negyedévében, amely 11%-os export-, illetve 4,3%-os importbővülést jelent az előző év azonos időszaki értékekhez viszonyítva.
A szolgáltatáscsoport aktívuma 101 milliárd forinttal, 147 milliárd forintra
nőtt. Az egyenlegjavulás elsősorban a reexport és egyéb kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint a vállalatcsoporton belüli máshová nem sorolt szolgáltatások bevételeinek másfélszeres növekedésére
vezethető vissza. A kutatás-fejlesztési szolgáltatások kiadásai közel ötödével növekedtek (meghatározó volt a német reláció), míg mérséklődött
a kommunikációs szolgáltatások, valamint a jog- és licencdíjak mindkét
irányú forgalma, továbbá a számítástechnikai szolgáltatások importja.

Turizmus
A 2011. I–III. negyedévi turizmus adatokkal részleteiben önálló publikáció
foglalkozik, mely a KSH honlapján, a Gyorstájékoztatók menüpontban
található „Nemzetközi turisztikai kereslet, 2011. III. negyedév” címen.
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