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Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade
under första kvartalet 2016
Nedgången i importen av tjänster gjorde att skillnaden mellan importen och exporten av tjänster
minskade under första kvartalet 2016 jämfört med motsvarande siffror året innan. Exporten av
tjänster uppgick till 5,4 miljarder euro, medan importen av tjänster uppgick till 5,6 miljarder euro.
Importen av tjänster minskade med 1,4 procent från att ha varit 5,7 miljarder euro under första
kvartalet 2015. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor
och tjänster.

Import och export av tjänster

Utrikeshandeln med tjänster återgick under första kvartalet 2016 till samma nivå som under motsvarande
period året innan. Importen minskade med över en procent och gjorde att skillnaden mellan exporten och
importen minskade något. Uppgifterna om utrikeshandel med tjänster för sista kvartalet år 2015 och första
kvartalet 2016 är inte jämförbara på grund av säsongvariationen.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.6.2016
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Varuexporten enligt betalningsbalansen minskade med 7,8 procent och varuexporten enligt Tullen med
7,3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Skillnaden i de procentuella förändringarna
förklaras med att nettoexporten av varuhandeln som är förknippad med tillverkningsuppdrag och
förmedlingshandel minskade. Den totala exporten av varor och tjänster minskade under året med ungefär
en miljard euro på grund av minskad varuexport.

Varuimporten enligt betalningsbalansen sjönk för sin del med 6,2 procent, vilket är mindre än denminskade
importen av varor enligt Tullen som var 6,4 procent. Skillnaden beror i huvudsak på att CIF-FOB-justeringen
som är förknippad med frakt- och försäkringskostnader blivit mindre. Sammantaget minskade importen
av varor och tjänster med 0,9 miljarder euro.

Utrikeshandel efter region
Den regionala strukturen av exporten av varor och tjänster har varit oförändrad år 2015 och första kvartalet
2016. Över två tredjedelar av exportvärdet av varor och tjänster hänför sig till Europa. Över 80 procent
av exportvärdet för Europa kommer från EU-området. Dessutom kan man se en liten ökning i exporten
av varor och tjänster när det gäller Europa.

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Både när det gäller varor och tjänster var Europas andel större under första kvartalet 2016 än under första
kvartalet 2015. När det gäller exporten av tjänster förklaras ökningen av Europas andel med ökningen av
EU:s andel.

Importen av varor och tjänster är mer koncentrerad än exporten. I fråga om importen har andelarna efter
världsdel varit oförändrade fr.o.m. början av år 2015. Av exportvärdet kommer mer än 80 procent från
Europa. EU:s andel av importvärdet från Europa har dock stigit jämfört med Europa utanför EU.

Utrikeshandel med tjänster efter tjänstepost
Den största delen av värdet för exporten av tjänster härstammar från telekommunikations-, datateknik-
och informationstjänster*. Deras andel har dock minskat något under första kvartalet 2016 jämfört med
första kvartalet 2015. Telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster täcker ungefär en
tredjedel av exporten av tjänster. När det gäller övriga affärstjänster ökade andelen för sin del med nästan
fyra procentenheter till 20 procent under motsvarande period. Ökningen gällde särskilt fackmässiga tjänster
och managementkonsulttjänster.
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Export av tjänster efter tjänstepost

Tjänsternas andel av utrikeshandeln var oförändrad, kring 30 procent både i fråga om export och import.
När det gäller importen av tjänster var strukturen oförändrad under första kvartalet 2016 jämfört med
motsvarande kvartal året innan. När det gäller övriga affärstjänster ökade andelen med tre procentenheter
medan byggande och projektleveranser minskade med två procentenheter.

Bidraget från partier i anknytning till tillverkningsuppdrag och förmedlingshandel minskade med en
femtedel till ungefär 350 miljoner euro under första kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2015.
CIF-FOB-justeringen som inverkar på importen av varor minskade med fem procent till 850 miljoner
euro.

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen. Statistiken omfattar
specificeringar av varor och tjänster på en mer detaljerad nivå. Anvisningarna och rekommendationerna
i betalningsbalansmanualen (BPM6), som används inom betalningsbalansen, överensstämmer med
nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Nationalräkenskaperna publiceras på kvartals- och årsnivå.
Uppgifter om gränsöverskridande varuhandel publiceras av Tullen. Varuhandeln som publiceras av Tullen
används som källmaterial för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster. I statistiken görs
avräkningar och tillägg som beror på definitionerna för att komma fram till varuhandeln enligt
betalningsbalansen.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

20162015

1:a kvartalet4:e kvartalet3:e kvartalet2:a kvartalet1:a kvartalet

17 81519 73918 88519 76618 8391 Varor och tjänster totalt

12 39713 92013 47514 43513 4391.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen

12 04613 68913 04714 10212 9921.1 Varuhandeln enligt Tullen

3512314283334481.1.2 Lönebearbetning i utlandet och trepartshandel

5 4185 8205 4105 3315 3991.2 Tjänster totalt

3154043713723621.2.1 Produktionstjänster

6076257386826221.2.2 Transport

6135148285485881.2.3 Turism

2834903883783091.2.4 Byggande och projektleveranser

1171071041151231.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster

561705471471616
1.2.6 Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon
annanstans

1 7701 8741 5501 7861 898
1.2.7 Telekommunikations- datateknik- och
informationstjänster

1 0901 0459139528491.2.8 Övriga affärstjänster

104695971811.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster

342214165177159
1.2.8.2 Fackmässiga tjänster och
managementkonsulttjänster

644763689703609
1.2.8.3 Tekniska handelsrelaterade och övriga
affärstjänster

62544628321.2.9 Övriga tjänster

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

20162015

1:a kvartalet4:e kvartalet3:e kvartalet2:a kvartalet1:a kvartalet

18 09319 78918 46418 73519 0001 Varor och tjänster totalt

12 49913 60412 99812 82013 3251.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen

12 86514 15513 33713 01513 7491.1 Varuhandeln enligt Tullen

-64-79-80-77-741.1.2 Lönebearbetning i utlandet

-848-931-866-846-8961.1.3 CIF-FOB -omvandling

5454596087285451.1.4 Övriga skillnader

5 5956 1855 4665 9145 6751.2 Tjänster totalt

1872081661421711.2.1 Produktionstjänster

1 1381 3051 1781 2021 2041.2.2 Transport

9779001 1361 1349441.2.3 Turism

1873793033242901.2.4 Byggande och projektleveranser

2803092553033131.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster

180181194181186
1.2.6 Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon
annanstans

679909627772739
1.2.7 Telekommunikations- datateknik- och
informationstjänster

1 8651 9121 5251 7571 7311.2.8 Övriga affärstjänster

4384513984584431.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster

492555345478416
1.2.8.2 Fackmässiga tjänster och
managementkonsulttjänster
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20162015

1:a kvartalet4:e kvartalet3:e kvartalet2:a kvartalet1:a kvartalet

935905782821872
1.2.8.3 Tekniska handelsrelaterade och övriga
affärstjänster

1018380100991.2.9 Övriga tjänster

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

20162015

1:a kvartalet4:e kvartalet3:e kvartalet2:a kvartalet1:a kvartalet

18 09319 78918 46418 73519 000TotaltImport

14 89016 30515 44815 63715 675Europa

13 08314 17613 21813 70313 281EU28

7 8178 3777 9688 1497 806Euroområdet

1 4691 5781 4661 5831 631Nederländerna

2 6762 8092 8512 8112 724Tyskland

5 2665 8005 2505 5535 475

Övriga EU28
(exkl.
euroområdet)

789832722836858Storbritannien

2 9583 3172 9693 1132 989Sverige

1 8072 1292 2301 9342 393Europa utanför EU

1 1771 4651 6151 2451 751Ryssland

1 0431 3161 0771 1171 139Amerika

658917649810766Förenta Staterna (USA)

140154164298182Afrika

1 5721 5631 5421 4051 582Asien

656672710598718Kina

448450234279423Övriga och okänd

17 81519 73918 88519 76618 839TotaltExport

12 47413 85413 01213 42712 851Europa

10 38311 51510 62611 12910 624EU28

6 3016 8086 2566 8966 419Euroområdet

9711 0049981 0481 027Nederländerna

1 7601 7271 7252 1691 698Tyskland

4 0824 7074 3704 2334 205

Övriga EU28
(exkl.
euroområdet)

9601 1701 0561 0371 091Storbritannien

2 1752 5392 3602 2072 143Sverige

2 0912 3392 3852 2982 227Europa utanför EU

9151 1311 2131 0831 074Ryssland

2 0602 1202 2422 2502 474Amerika

1 4571 3901 4781 5361 547Förenta Staterna (USA)

408485487567438Afrika

2 6873 0202 9073 2802 863Asien

828857818917750Kina

187260237241212Övriga och okänd
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