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Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma, 2013. I. negyedév
2013 I. negyedévében a szolgáltatások exportja 1063, importja 819 milliárd forintot (3,6, illetve 2,8 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras forintadatok
alapján a kivitel értéke 1,5, a behozatalé 0,2%-kal növekedett, míg az
euróban számított export 1,7, az import 0,4%-kal emelkedett. A szolgáltatások külkereskedelmének többlete 245 milliárd forint (826 millió euró)
volt, amely 14 milliárd forinttal (50 millió euróval) meghaladta az előző év
azonos időszaki aktívumot.

kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások bevételei mintegy tizedével
visszaestek, kiadásai pedig 3,2%-kal mérséklődtek. Csökkenés figyelhető
meg a vállalatcsoporton belüli, máshová nem sorolt szolgáltatások exportjában is, továbbá közel tizedével maradt el az előző év azonos időszakában
mért értékektől az üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatás mindkét irányú
forgalma, elsősorban az EU-15 országok viszonylatában.

A turizmus bevétele 206, kiadása 80 milliárd forint volt 2013 első három
hónapjában, az aktívum 8,6 milliárd forintos egyenlegjavulás mellett 126
milliárd forintot tett ki. A Magyarországra látogató külföldiek száma
3,5%-kal emelkedett, ugyanakkor fogyasztásuk 2,7%-kal elmaradt az
előző év azonos időszakában mért értéktől. A külföldre utazó magyarok
száma 3,9%-kal mérséklődött, kiadásaik 15%-kal estek vissza, elsősorban
az egynapos, vásárlási célú utazások, valamint a többnapos üzleti utak
forgalmának csökkenése miatt.

Információk adataink értékeléséhez:
Turizmus: Turizmus: A 2013. I. negyedévi turizmus adatokkal részleteiben
önálló publikáció foglalkozik, mely a KSH honlapján, a Kiadványtárban, a
Turizmus, vendéglátás menüpontban található „Nemzetközi turisztikai
kereslet, 2013. I. negyedév” címen.

A szállítási szolgáltatások bevétele 260, kiadása 181 milliárd forintot tett
ki az év első negyedévében. Az export 6,5%-os és az import 9,0%-os
bővülése mellett az aktívum 79 milliárd forint volt. A teljes szállítási export
közel felét és az import mintegy harmadát adó közúti szállítási szolgáltatások forgalmának bővülése mindkét irányban meghaladta a szolgáltatáscsoport átlagos növekedési ütemét. A légi szállítási bevételek és
kiadások értéke az előző évben regisztrált kismértékű csökkenés, illetve
mérsékelt bővülés után 2013 I. negyedévében mindkét relációban több
mint 6%-kal emelkedett; az exportban az unión kívüli európai országokkal, az importban az EU-15 tagállamokkal szemben regisztráltunk
kiemelkedő növekedést. Az egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások
(multimodális szállítás, szállítmányozás, raktározás) bevételei 4,6%-kal
nőttek, kiadásai pedig 2,2%-os csökkenést mutattak.

További információk, adatok (linkek)

Az üzleti szolgáltatások bevétele 592, kiadása 548 milliárd forint volt, az
aktívum 44 milliárd forintot tett ki az év első három hónapjában. Az export
és az import bővülésének mértéke 1% alatti volt, azonban a szolgáltatáscsoporton belül az egyes szolgáltatások forgalma ellentétesen alakult. A
kutatás-fejlesztési szolgáltatások, valamint a jog- és licencdíjak bevételei
egyaránt több mint tizedével emelkedtek, míg kiadásaikban az előbbinél
4,4%-os növekedést, az utóbbinál 1,3%-os csökkenést regisztráltunk. A
számítástechnikai és információs szolgáltatások importja 17%-kal, a személyes, kulturális, szórakoztatási szolgáltatásoké több mint negyedével
nőtt, amely az Amerikai Egyesült Államokból történő nagy értékű
filmjogvásárlásokra vezethető vissza. Ezzel szemben a reexport és egyéb,
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