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Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma, 2013. I–III. negyedév
2013 I–III. negyedévében a szolgáltatások exportja 3541, importja
2616 milliárd forintot (11,9, illetve 8,8 milliárd eurót) tett ki. A kivitel és a
behozatal értéke mind folyó áras forintadatok alapján, mind euróban számítva egyaránt 2,3%-kal, illetve 1,5%-kal növekedett. A szolgáltatások
külkereskedelmének többlete 925 milliárd forint (3,1 milliárd euró) volt,
amely 41 milliárd forinttal (72 millió euróval) meghaladta az előző év
azonos időszaki aktívumot.
A turizmus bevétele 888, kiadása 341 milliárd forintot tett ki az év első
három negyedévében. A szolgáltatáscsoport aktívuma 50 milliárd forinttal
emelkedett, és 548 milliárd forint volt. A hazánkba látogató külföldiek
száma alig változott, míg fogyasztásuk forintértéke 4,4%-kal haladta meg
az előző év azonos időszaki szintet. A növekedés elsősorban az üdülési és
az üzletelési célú utazások forgalombővülésének volt köszönhető. A külföldre látogató magyarok számának 1,3%-os mérséklődése mellett kiadásaik 3,8%-kal csökkentek, főként a vásárlási céllal utazók számának és
költéseinek visszaesése miatt.
A szállítási szolgáltatások bevétele 838, kiadása 557 milliárd forint, az
aktívum 281 milliárd forint volt az év első kilenc hónapjában. Az export
forintértéke 9,4, az importé 7,1%-kal emelkedett 2012 azonos időszakához képest. A közúti szállítási szolgáltatások bevételei a szolgáltatáscsoport átlagához hasonló mértékben, kiadásai pedig 14%-kal nőttek.
Mindkét irányban jelentős volt az áruszállítási és a szállítmányozási szolgáltatások bővülése, valamint az EU-15 tagállamokkal bonyolított forgalom változása. Az előző év azonos időszaki mérsékelt növekedés után a
légi szállítási szolgáltatások exportja több mint tizedével, importja 4,8%-

kal nőtt. Az egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (multimodális szállítás, szállítmányozás, raktározás) bevételei kismértékű növekedést, kiadásai 6,1%-os csökkenést mutattak.
A teljes szolgáltatás-külkereskedelmi export valamivel több mint felét és az
import mintegy kétharmadát adó üzleti szolgáltatások bevétele 1793,
kiadása 1686 milliárd forintot tett ki 2013 első három negyedévében, az
aktívum 107 milliárd forint volt. Az export forintértéke 1,7%-kal csökkent,
az importé pedig 1,0%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához
képest. A kutatás-fejlesztési szolgáltatások bevételeinek és kiadásainak
dinamikus növekedésében meghatározó volt a német reláció bővülése. A
számítástechnikai és információs szolgáltatások exportértéke 3,6, importja 9,1%-kal emelkedett, továbbá mintegy 3%-os volt a személyes, kulturális, szórakoztatási szolgáltatások mindkét irányú forgalmának növekedése.
A jog- és licencdíjak bevételeiben 6,2%-os bővülést regisztráltunk, ugyanakkor kiadásai 2,8%-kal elmaradtak az előző év azonos időszaki értékektől.
A reexport és egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások exportja
15, a vállalatcsoporton belüli, máshová nem sorolt szolgáltatások bevételei 7,3, kiadásai 6,2%-kal estek vissza, elsősorban az EU régi tagállamai és
az amerikai országok viszonylatában bekövetkezett forgalomcsökkenés
következtében.
Információk adataink értékeléséhez:
Turizmus: A turizmus 2013. III. negyedévi részletes adataival a „Nemzetközi
turisztikai kereslet, 2013. III. negyedév” című kiadvány foglalkozik, mely
megtalálható a KSH honlapján, a Kiadványtárban, a Turizmus, vendéglátás
menüpontban.
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