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Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma, 2014. I. félév
2014 I. félévében a szolgáltatások exportja 2519, importja 1823 milliárd forintot (8,2, illetve 5,9 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras forintadatokból számítva a bevételek értéke 5,8, a kiadásoké 5,1%-kal növekedett, az export és az import euróértéke ennél kisebb mértékben, 2,1,
valamint 1,4%-kal emelkedett. A szolgáltatások külkereskedelmének
többlete 697 milliárd forint (2,3 milliárd euró) volt, ami 49 milliárd
forinttal (85 millió euróval) meghaladta az előző év azonos időszaki
egyenleget.
A turizmus bevétele 587, kiadása 216 milliárd forint volt az év első hat
hónapjában. Az aktívum 22 milliárd forinttal javult, és 370 milliárd forintot
tett ki. A hazánkba látogató külföldiek és a külföldre látogató magyarok
száma hasonló mértékben – 3,5, illetve 4,0%-kal – nőtt. A nemzetközi turizmusból származó bevételek mintegy tizedével, a kiadások 16%-kal emelkedtek; a bővülés fő oka mindkét forgalmi irányban a szabadidős célú, többnapos utazások számának és az ebből eredő fogyasztás növekedése.
A szállítási szolgáltatások bevétele 678, kiadása 407 milliárd forint volt,
ami az export forintértékének 18 és az import 9,1%-os bővülését jelenti. A
szolgáltatáscsoport aktívuma – 67 milliárd forintos egyenleg-javulás mellett – 271 milliárd forintot tett ki az év első félévében. A közúti szállítási
szolgáltatások bevételei 22, kiadásai 18%-kal meghaladták a 2013 azonos
időszakit. Az export alakulásához nagymértékben hozzájárultak a 2013.
július 1-jétől működő e-útdíjrendszer bevételei, ugyanakkor az importban
jelentős volt a közúti áruszállítás forgalombővülése, főként a német relációban. A légi szállítási szolgáltatások bevételei a közúti szállításhoz hasonlóan 22%-kal nőttek – elsősorban a személyszállításnak köszönhetően –,
viszont a szolgáltatáscsoport kiadásai ennél kisebb mértékben, 7,3%-kal
emelkedtek. Mérsékelten, 3,2, illetve 6,2%-kal bővültek a vasúti szállítási
szolgáltatások bevételei és kiadásai, míg az egyéb kiegészítő szállítási
szolgáltatások (multimodális szállítás, szállítmányozás, raktározás) exportja és importja csökkent.
Az üzleti szolgáltatások bevétele 1012, kiadása 1122 milliárd forintot
tett ki 2014 első félévében. Az export forintértéke alig változott, az importé 1,8%-os emelkedést mutatott 2013 azonos időszakához képest.
A jelentősebb súlyú szolgáltatáscsoportok közül az építési-szerelési szolgáltatások bevétele több mint negyedével, a személyes, kulturális és
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szórakoztatási szolgáltatásoké ötödével esett vissza, a szellemi tulajdon
használatáért kapott díjak exportja pedig 5,4%-kal elmaradt az elmúlt év
azonos időszakitól. A csökkenést némileg ellensúlyozta a számítástechnikai és információs szolgáltatások, továbbá az egyéb, máshová nem sorolt
üzleti, szakmai szolgáltatások bevétel-növekedése. Mindkét szolgáltatás
esetén kiemelkedő volt az EU-15 tagállamok viszonylatában regisztrált
bővülés. Az import alakulásához nagymértékben hozzájárult az építészeti,
mérnöki, tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások, valamint a kutatás-fejlesztési szolgáltatások kiadásainak 18, illetve 4,5%-os emelkedése.
Ezzel szemben a számítástechnikai és információs szolgáltatások importja több mint 15%-kal, az építési-szerelési szolgáltatásoké pedig közel
negyedével csökkent; a visszaesés elsősorban az európai uniós tagországokkal lebonyolított forgalom mérséklődésére vezethető vissza.

Információk adataink értékeléséhez:

Turizmus: A turizmus 2014. II. negyedévi részletes adataival a „Nemzetközi
turisztikai kereslet, 2014. II. negyedév” című kiadvány foglalkozik.
Megtalálható a KSH honlapján, a Kiadványtárban, a Turizmus, vendéglátás menüpontban.

Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról

A 2013. I–IV. negyedévi és a 2014. I. negyedévi bérmunka, turizmus és
üzleti szolgáltatás adatait a vállalati adatjavítások alapján módosítottuk.
A korábban közzétett adatokhoz képest a 2013. évi export összességében 0,7, az import 1,3%-kal csökkent, míg a 2014. I. negyedéves exportadat 0,5, az importadat 0,3%-kal lett alacsonyabb.

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–II. negyedévi adatokat
már az új módszertannak megfelelően számítottuk.
Kérjük, a részletekért tanulmányozza a Tájékoztató a 2014. évi módszertani átállásról c. összefoglalót.
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