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2011-ben a szolgáltatások exportja 4323, importja 3357 milliárd forintot 
(16, illetve 12 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras forintadatokból számítva a 
kivitel értéke 8,2%-kal, a behozatalé 7%-kal növekedett, míg az euróban 
mért export 7, az import 5,7%-kal bővült. A szolgáltatások külkereske-
delmi mérlegének többlete 966 milliárd forint (3,5 milliárd euró) volt, 
amely 108 milliárd forinttal (374 millió euróval) meghaladta az előző év 
azonos időszaki 858 milliárd forintos (3,1 milliárd eurós) aktívumot.

Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 2011 IV. negyedév-
ében az előző év utolsó negyedévéhez képest a forint a főbb devizákhoz 
viszonyítva jelentősen gyengült.
A turizmus bevétele 1122, kiadása 499 milliárd forint volt 2011 folyamán, 
az aktívum 623 milliárd forintot tett ki. A hazánkba látogató külföldiek és a 
külföldre látogató magyarok száma egyaránt mintegy 3,5%-kal nőtt, míg 
az utazásokból származó bevételek és kiadások számottevően nem változ-
tak az előző évhez képest. Az éven belül a IV. negyedévben az export és az 
import forintértékei több mint tizedével emelkedtek, többek között a 
bevásárlóturizmusnak köszönhetően.
A szállítási szolgáltatások bevétele 922, kiadása 629 milliárd forint volt 
az év során, az aktívum 70 milliárd forintos javulás mellett 292 milliárd 
forintot ért el. Az export értéke 16, az importé 9,5%-kal nőtt 2010-hez  
képest. A teljes szállítási forgalom mintegy 40%-át képviselő légi szállítási 
bevételek közel ötödével, a kiadások 14%-kal haladták meg a 2010. évi 
értékeket; a legnagyobb változás a személyszállításban és a hozzá kapcso-
lódó szolgáltatásokban figyelhető meg. Átlag feletti mértékben nőtt a 
közúti szállítási export és import is, amelyet elsősorban az áruszállítási 
teljesítmények javulása okozott. A légi szállítási szolgáltatások esetén 
jelentős volt a brit, míg a közúti szállításban a német és az osztrák reláció 
forgalmának bővülése.
Az üzleti szolgáltatások bevételei 2254, kiadásai 2194 milliárd forintot 
tettek ki 2011-ben. Az export 9,7 és az import 8,5%-os növekedése mellett 
az egyenleg 26 milliárd forinttal javult, és 60 milliárd forint volt. A legna-
gyobb bővülést a vállalatcsoporton belüli máshová nem sorolt szolgáltatá-
sok forgalmában regisztráltuk. Mérsékelten nőttek a számítástechnikai és 
információs szolgáltatások bevételei és kiadásai, valamint a kutatás-fej-
lesztési szolgáltatások importja, mindkét szolgáltatáscsoport esetén 
főként a német relációban. Ezzel szemben mintegy negyedével csökkentek 
az építési-szerelési szolgáltatások kiadásai, illetve – a távközlési tevékeny-
ségek külföldre történő kiszervezése következtében – a kommunikációs 
szolgáltatások bevételei. A személyes, kulturális, szórakoztatási szolgálta-
tások exportja és importja 2011 I. negyedévében a bázishatás miatt csök-
kent, amelyet az év további részében bekövetkezett növekedés sem tudott 
kompenzálni.

Információk adataink értékeléséhez:

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

Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról

A 2010. I–IV. negyedévi és 2011. I–III. negyedévi szállítási, üzleti és kor-
mányzati szolgáltatás forgalom a vállalati adatjavítások alapján módosítás-
ra került.
A korábban közzétett adatokhoz képest a 2010. évi adatok összességében 
alig változtak. 2011. I–III. negyedévben az export 3,5%-kal csökkent, az 
import 1,7%-kal nőtt. Az adatjavítás a legjelentősebb mértékben a reexport 
és egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások exportját érintette.
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A szolgáltatások külkereskedelmi forgalma, 2012. I. negyedév kiadványunk 
 2012. 06. 04-én kezdődő héten jelenik meg.
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