2013/21
Összeállította:
Központi Statisztikai Hivatal
www.ksh.hu
VII. évfolyam 21. szám

2013. március 8.

Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma, 2012
2012-ben a szolgáltatások exportja 4597, importja 3496 milliárd forintot
(15,9, illetve 12,1 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras forintadatokból számítva a kivitel értéke 4,6, a behozatalé 1,8%-kal növekedett, míg az euróban
mért export 0,9%-kal emelkedett, az import 1,7%-kal csökkent. A szolgáltatások külkereskedelmének többlete 1102 milliárd forint (3,8 milliárd
euró) volt, amely 143 milliárd forinttal (352 millió euróval) meghaladta az
előző évi aktívumot.
Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 2012-ben az előző
évhez viszonyítva a forint az euróhoz képest 3,5, a dollárhoz viszonyítva
11%-kal gyengült.
A turizmus bevétele 1091, kiadása 444 milliárd forint volt az év folyamán,
az egyenleg 22 milliárd forintos javulása mellett az aktívum 647 milliárd
forintot tett ki. A hazánkba látogató külföldiek száma 2011-hez viszonyítva
5,5%-kal nőtt, míg fogyasztásuk az üdülési céllal több napra érkezők költésének visszaesése miatt 2,8%-kal mérséklődött. A külföldre utazó magyarok száma 3,0, kiadásaik mintegy 11%-kal maradtak el az előző évi értékektől, amely főként az üzleti, az üdülési, valamint a tanulási célú utak forgalmának csökkenésére, továbbá a forint gyengülésére vezethető vissza.
A szállítási szolgáltatások bevétele 1008, kiadása 695 milliárd forintot
tett ki 2012-ben. Az export 6,3, az import 7,3%-kal bővült 2011-hez viszonyítva, az aktívum 313 milliárd forint volt. A közúti szállítás bevételei 11,
kiadásai 7,1%-kal emelkedtek, mindkét forgalmi irányban az EU-15 országaival szemben figyelhető meg számottevő növekedés. Az egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (multimodális szállítás, szállítmányozás, raktározás) exportja 5,5, importja 17%-kal bővült. Ezzel szemben a teljes szállítási export mintegy harmadát és az import 40%-át képviselő légi szállítási forgalom bevételei 2,0%-os csökkenést mutatnak, míg kiadásainak
értéke alig változott; a korábbi évek dinamikus növekedésének megtorpanása a légi piac átrendeződésére vezethető vissza.
Az üzleti szolgáltatások bevétele 2472, kiadása 2312 milliárd forint volt,
az aktívum 161 milliárd forintot tett ki. Az év során az export 7,6, az import
2,5%-kal bővült, azonban az éven belül eltérő tendencia érvényesült: az
első három negyedév forgalomnövekedése után az év utolsó negyedévében a bevételek és a kiadások egyaránt csökkentek. Több mint tizedével
emelkedett 2012-ben a számítástechnikai és információs szolgáltatások
bevételeinek és kiadásainak értéke, továbbá közel ötödével nőtt a kutatásfejlesztési szolgáltatások importja, főleg Németország viszonylatában. A
szolgáltatáscsoport átlagos növekedését meghaladóan bővültek a reexport
és az egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások bevételei,
ugyanakkor kiadásai 7,8%-kal elmaradtak az előző évitől; mindkét irányban meghatározó volt az amerikai országokkal lebonyolított forgalom alakulása. A jog- és licencdíjak exportja 20, a vállalatcsoporton belüli, máshová nem sorolt szolgáltatásoké 13%-kal bővült, míg a két szolgáltatásfaj-

ta importja alig változott. Csökkenést regisztráltunk továbbá az üzletviteli
tanácsadás és PR-szolgáltatás, valamint a kommunikációs szolgáltatások
bevételeiben és kiadásaiban is.
Információk adatain értékeléséhez:
Turizmus: A 2012. IV. negyedévi turizmusadatokkal részleteiben önálló
publikáció foglalkozik, mely a KSH honlapján, a Kiadványtárban, a
Turizmus, vendéglátás menüpontban található „Nemzetközi turisztikai
kereslet, 2012. IV. negyedév” címen.
Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról:
A 2011. I–IV. negyedévi és a 2012. I–III. negyedévi szállítási, üzleti és
kormányzati szolgáltatás forgalom a vállalati adatjavítások alapján módosításra került.
A korábban közzétett adatokhoz képest a 2011. évi export összességében
2,2, az import 2,8%-kal nőtt, míg a 2012. I–III. negyedéves exportadat
4,3, az importadat 1,9%-kal emelkedett.
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