
Utrikeshandel med tjänster 2013,
preliminära uppgifter

Handeln med tjänster och den internationella produktionen
inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år 2013
Överskottet i utrikeshandeln med tjänster och bidragen vid försäljningen av varor som tillverkats
utomlands inhämtade enligt Statistikcentralen nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år 2013.
En stor del av förädlingsvärdet av varor som tillverkats utomlands uppkommer inte under
tillverkningsprocessen, utan gäller immateriella rättigheter (varumärken, modeller, upphovsrätter
och patent). Därför bokförs också intäkterna till hemlandet för de företag som verkar internationellt.
Också inom exporten av tjänster är andelen intäkter som uppkommer från immateriella rättigheter
stor.

Import, export och överskott av utrikeshandel i tjänster 2013, milj.
euro

Tjänster exporterades för 12,6 miljarder euro år 2013. Importen av tjänster uppgick till 11,5 miljarder
euro, vilket innebär att utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott på 1,1 miljarder euro. Förutom
utrikeshandeln med tjänster erhölls 2,7 miljarder euro i intäkter från försäljning av varor som tillverkats
utomlands.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 6.6.2014



Bidrag för varor som tillverkats utomlands 2013, miljoner euro

2013Post

2 655Nettoförsäljning av varor som hanterats utomlands och varuförmedling

Tjänsteposter
Mest inkomster erhölls från datatekniktjänster, licenser för nyttjande av resultat av forskning och utveckling
samt byggande och projektleverans, vilka utgör mer än hälften av exporten av tjänster. Ifrågavarande
poster visade också ett klart överskott.

De mest betydande tjänsteposterna inom importen av tjänster var forsknings- och utvecklingstjänster samt
datatekniktjänster. Importen av tjänster är dockmer splittrad än exporten sett efter tjänsteposter. Överskottet
minskade mest p.g.a. forsknings- och utvecklingstjänsterna samt konsulttjänsterna till företag och
företagsledning.

Regioner
Demest betydande handelsparterna när det gäller utrikeshandel med tjänster inom både export och import
år 2013 var Sverige, Förenta staterna och Tyskland. Utrikeshandeln med tjänster visade ett underskott till
alla dessa länder såsom också till hela EU-området. Överskottet i utrikeshandeln med tjänster uppkom till
största delen vid handel med Asien samt de europeiska länder som inte hör till EU.

Omkring hälften av exporten av tjänster riktade sig till EU-länder. Inom importen av tjänster var EU:s
andel nästan två tredjedelar. Betydande länder fanns också i Asien och Amerika, men utrikeshandeln med
tjänster med länder i Afrika och Oceanien är obetydlig.

Uppgiftsinnehåll
Statistiken över utrikeshandel med tjänster baserar sig på Statistikcentralens årliga och kvartalsvisa enkäter
om utrikeshandel med tjänster. Dessa innehåller också poster i anknytning till internationell produktion.
Uppgifterna omfattar handeln med tjänster mellan koncernföretag. Statistiken omfattar inte uppgifter om
transport, turism och försäkringstjänster. Uppgifterna i statistiken används vid sammanställandet av
nationalräkenskaper och som en del av betalningsbalansen.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Import och export av tjänster enligt servicetyp 2013, milj. euro

2013

11 458TotaltImport

400Produktionstjänster

145Andra underhålls- och reparationstjänster ej specificerat någon annanstans

78Transport (post- och kurirtjänster)

192Byggande och projektleveranser

506Finansiella tjänster

1 446Royaltyer och licensavgifter

2 415Telekommunikations- datateknik- och informationstjänster

6 198Andra företagstjänster

78Personliga kultur- och rekreationstjänster

12 588TotaltExport

481Produktionstjänster

68Andra underhålls- och reparationstjänster ej specificerat någon annanstans

271Transport (post- och kurirtjänster)

1 590Byggande och projektleveranser

62Finansiella tjänster

2 436Royaltyer och licensavgifter

4 415Telekommunikations- datateknik- och informationstjänster

3 230Andra företagstjänster

34Personliga kultur- och rekreationstjänster

Tabellbilaga 2. Import och export av tjänster enligt område 2013, milj. euro

2013

11 458TotaltImport

7 832EU-28

576Övriga Europa (exkl. EU-28)

1 415Amerika

150Afrika

1 437Asien

21Oceanien

26Okänd

12 588TotaltExport

6 674EU-28

1 281Övriga Europa (exkl. EU-28)

1 785Amerika

395Afrika

2 285Asien

98Oceanien

69Okänd
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