2012/98
Összeállította:
Központi Statisztikai Hivatal
www.ksh.hu
VI. évfolyam 98. szám

2012. december 7.

Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma, 2012. I–III. negyedév
2012 I–III. negyedévében a szolgáltatások exportja 3354, importja 2536
milliárd forintot (11,5, illetve 8,7 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras forintadatokból számítva a kivitel értéke 6,2, a behozatalé 4,5%-kal nőtt, míg az
euróban számolt export 1,3, az import 2,8%-kal csökkent. A szolgáltatások külkereskedelmének többlete 818 milliárd forint (2,8 milliárd euró)
volt, amely 84 milliárd forinttal (101 millió euróval) meghaladta az előző
év azonos időszaki aktívumot.
Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 2012 első három
negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a forint az
euróhoz képest 7,4, a dollárhoz viszonyítva 18%-kal gyengült.1)
A turizmus bevétele 851, kiadása 354 milliárd forint volt 2012 I–III.
negyedévében, az aktívum 497 milliárd forintot tett ki. A hazánkba látogató külföldiek száma 4,3%-kal nőtt, míg fogyasztásuk nem változott az
előző év első kilenc hónapjához viszonyítva: az üdülési célú, többnapos
utazásokból származó bevételek visszaesését ellensúlyozta az egy napra,
elsősorban vásárlási motivációval érkezők hazai költéseinek növekedése.
Az üzleti célú utak forgalmának csökkenéséből adódóan a külföldre utazó
magyarok száma 3,3, kiadásaik 6,2%-kal mérséklődtek.
A szállítási szolgáltatások bevétele 759, kiadása 505 milliárd forint volt
2012 első három negyedévében, az egyenleg 29 milliárd forintos javulása
mellett a többlet 254 milliárd forintot tett ki. Az export 10, az import
9,2%-os bővüléséhez nagymértékben hozzájárult a közúti szállítás bevételeinek és kiadásainak növekedése, főként a német viszonylatban. Emellett
a szolgáltatáscsoport átlagát meghaladóan nőtt az egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (multimodális szállítás, szállítmányozás, raktározás)
mindkét irányú forgalma is. Ugyanakkor a légi közlekedési piac átrendeződése következtében a légi szállítási forgalom dinamikus növekedése megtorpant: az előző év azonos időszakához képest, az export mindössze 1,5,
az import 4,2%-kal emelkedett.
Az üzleti szolgáltatások bevétele 1724, kiadása 1649 milliárd forintot tett
ki 2012 első kilenc hónapjában. Az export 7,6, az import 5,7%-kal bővült
2011 azonos időszakához viszonyítva, az aktívum 75 milliárd forint volt.
A jog- és licencdíjak bevételei mintegy harmadával, kiadásai 9,9%-kal
emelkedtek; exportban Japánnal, importban az amerikai országokkal
szemben regisztrált növekedés volt meghatározó. Kiemelkedően bővült a
kutatás-fejlesztési szolgáltatások mindkét irányú forgalma – elsősorban a
német relációban –, valamint közel ötödével nőttek a számítástechnikai és
információs szolgáltatások kiadásai. A vállalatcsoporton belüli, máshová
nem sorolt szolgáltatások exportjának bővülése elmaradt a korábbi időszakok növekedési ütemétől, importja pedig 2,9%-kal mérséklődött.
Mintegy tizedével estek vissza a kommunikációs és az építési-szerelési
szolgáltatások bevételei, míg kiadásaik kismértékű csökkenést mutatnak
2011 azonos időszakához képest.

Információk adatain értékeléséhez:
Turizmus: A 2012. III. negyedévi turizmusadatokkal részleteiben önálló
publikáció foglalkozik, mely a KSH honlapján, a Kiadványtárban, a
Turizmus, vendéglátás menüpontban található „Nemzetközi turisztikai
kereslet, 2012. III. negyedév” címen.2)
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1) MNB negyedéves átlagárfolyammal számolva.
2) A jelen kiadvány és a „Nemzetközi turisztikai kereslet” c. kiadvány a turizmus bevételeit és kiadásait nem egyformán kezeli. A részletekért ld.: Módszertani megjegyzések.
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