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Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma, 2014. I. negyedév
2014 I. negyedévében a szolgáltatások exportja 1184, importja 890
milliárd forintot (3,8, illetve 2,9 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras
forintadatokból számítva a bevételek értéke 5,6, a kiadásoké 6,4%-kal
növekedett, az export és az import euróértéke ennél kisebb mértékben, 1,6, illetve 2,4%-kal emelkedett. A szolgáltatások külkereskedelmének többlete 294 milliárd forint (956 millió euró) volt, amely 9,2
milliárd forinttal meghaladta az előző év azonos időszaki egyenleget.
Az euróban számított aktívum ezzel szemben némileg csökkent.
A turizmus bevétele 251, kiadása 94 milliárd forintot tett ki az év első
negyedévében, az aktívum 14 milliárd forintos egyenlegjavulás mellett
156 milliárd forint volt. A hazánkba látogató külföldiek száma 4,8, a tőlük
származó bevételek 13%-kal emelkedtek. A külföldre látogató magyarok
száma mérsékelten, 2,0%-kal nőtt, kiadásaik ennél lényegesen nagyobb
mértékben, 18%-kal haladták meg az előző év azonos időszaki értékeket.
A növekedés mindkét irányban elsősorban a szabadidős céllal utazók
számának és fogyasztásának bővülésére, illetve az alacsony bázisadatra
vezethető vissza.
A szállítási szolgáltatások bevétele 315, kiadása 198 milliárd forintot, a szolgáltatáscsoport aktívuma 117 milliárd forintot tett ki 2014
első negyedévében. Az export forintértéke 17, az importé 10%-kal
bővült. A szolgáltatáscsoporton belül a közúti szállítási szolgáltatások
bevételei és kiadásai egyaránt több mint ötödével emelkedtek; a forgalom alakulását jelentősen befolyásolták a 2013 júliusától bevezetett
e-útdíjrendszer bevételei, valamint az áruszállításhoz és a közúti szállítmányozáshoz kapcsolódó import növekedése. A légi szállítási szolgáltatások exportja 19, importja 7,6%-kal meghaladta az előző év első
három hónapjában mért értékeket, amelyhez nagymértékben hozzájárult a személyszállítási szolgáltatások forgalombővülése. A vasúti szállítási szolgáltatások bevételei 5,4, kiadásai 6,8%-kal emelkedtek. Ezzel
szemben az egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (multimodális
szállítás, szállítmányozás, raktározás) exportja alig változott, importja
pedig közel tizedével csökkent.

A teljes szolgáltatás-külkereskedelmi export mintegy kétötödét és az
import közel kétharmadát képviselő üzleti szolgáltatások bevétele 490,
kiadása 558 milliárd forintot tett ki az év első három hónapjában. Az export
forintértéke 3,0%-kal csökkent, az importé 3,4%-kal nőtt az előző év első
negyedévéhez viszonyítva. A személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások bevételei mintegy negyedével, a szellemi tulajdon használatáért
kapott díjak közel ötödével estek vissza, utóbbihoz hozzájárult a filmjogkereskedelem mérséklődése. A legnagyobb visszaesés mindkét szolgáltatásfajta esetén az EU-15 országok relációjában figyelhető meg. A fenti
csökkenést csak kismértékben tudta ellensúlyozni a kutatás-fejlesztési
szolgáltatások, valamint a számítástechnikai és információs szolgáltatások
bevételeinek 11 és 7,4%-os emelkedése. A kiadások növekedésében meghatározó volt az építészeti, mérnöki, tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások, a személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások, valamint az
üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások forgalmának kiemelkedő bővülése. Ezzel szemben a kutatás-fejlesztési szolgáltatások, továbbá a számítástechnikai és információs szolgáltatások importja közel tizedével elmaradt a
2013 azonos negyedévi értékektől; előbbi esetében az amerikai országok,
utóbbinál az új EU-tagok viszonylatában regisztráltunk jelentős csökkenést.
Információk adataink értékeléséhez:
Turizmus: A turizmus 2014. I. negyedévi részletes adataival a „Nemzetközi
turisztikai kereslet, 2014. I. negyedév” című kiadvány foglalkozik, mely
megtalálható a KSH honlapján, a Kiadványtárban, a Turizmus, vendéglátás menüpontban.
Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelem módszertanának változásairól:
A szolgáltatás-külkereskedelmi adatok összeállítása 2014. I. negyedévtől
a nemzetközi módszertani előírásokkal összhangban változik. A táblázatokban szereplő 2013. I–IV. negyedévi és 2014. I. negyedévi adatok már
az új módszertannak megfelelően kerültek összeállításra.
Kérjük, a részletekért tanulmányozza a Tájékoztató a 2014. évi módszertani átállásról című összefoglalót.
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