
Utrikeshandel med tjänster 2008

Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008
Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över utrikeshandel
med tjänster. Efter publiceringen av de preliminära uppgifterna för juni har vi fått fler svar och granskat
uppgifterna. I den tabell som nu publiceras har också 2007 års länderfördelning reviderats på basis av uppgifterna
för år 2008. Förändringen beror på att vissa uppgiftslämnare har meddelat uppgifter enligt en mer detaljerad
landsklassificering för år 2008 än för 2007. Förändringarna gäller bara länderfördelningen för utrikeshandeln.

Till ökningen av utrikeshandeln år 2008 bidrog särskilt de internationella koncernernas ökade internationella
transaktioner och koncetrering av koncernfunktioner från utlandet till Finland. När det gäller exporten syns
förändringarna särskilt inom exporten av datateknik och byggtjänster. Inom importen är tillväxten, som beror
på den ökade internationaliseringen, fördelad på flera poster, men den syns isynnerhet som en ökning av forsknings-
och utvecklingstjänster. Överskottet i utrikeshandel med tjänster ökademed över enmiljard jämfört med år 2007.

Finlands viktigaste handelspartner i fråga om export av tjänster var Tyskland, Indien och Sverige. På motsvarande
sätt var de viktigaste länderna i fråga om import av tjänster Tyskland, Förenta staterna och Storbritannien.

När det gäller exporten ökade också royaltyn och licensavgifter betydligt. Exporten av telekommunikation och
övriga företagstjänster minskade år 2008. Särskilt minskningen av nettoinkomsterna från trading gjorde att
exporten av övriga företagstjänster sjönk.

Ökningen av importen fördelade sig jämnare på tjänsteposterna. Utöver forsknings- och utvecklingstjänster
ökade importen av royaltyn och licensavgifter, reklam och marknadsundersökning samt datatekniktjänster
betydligt.

Statistiken över utrikeshandel med tjänster baserar sig på Statistikcentralens enkät om utrikeshandel med tjänster.
Statistiken omfattar varken transport, turism eller försäkrings- och finansieringstjänster.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 18.1.2010
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Tabeller

Import av tjänster enligt servicetyp, 2002-2008, milj. euro
ÅrServicetyp -- export

2008200720062005200420032002
371318430474228249293Post- och telekommunikationstjänster
71625771284334- Post- och kurirtjänster

300255373403200206259- Telekommunikationstjänster
411248261388497261223Export av byggtjänster

1 3111094891929592427395Datateknik- och informationstjänster
1 2931077879904561407363- Datatekniktjänster

18171225311932- Informationstjänster
1 38010511031902644545641Royaltyer och licensavgifter
8 266579149444830390040383703Andra företagstjänster
364400220288230207216- Juridiska-, bokförings-, administrativa- och PR-tjänster

1 804135910691076736759701- Reklam-, marknadsföringsundersökning och opinionsmättningar
3 550187218791775157316861500- Forskning och utveckling
164144158135927769- Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster
1113139812- Jord- och skogsbruks-, samt gruvdrifts och förädlingstjänster

2 373200416051548126113101216- På annat håll ospecifierade företagstjänsterna inkl. Förmedlingshandel,
bruksleasing och koncerners oklassificerade interna tjänster

33342119232264Övriga personliga, kultur, och rekreationstjänster
14218106658- Audiovisuella och därmed förknippade tjänster
191214917166- Övriga personliga-, kultur- och rekreationstjänster
00019712378128Tjänster, som inte hör till någon annan grupp

11771853575787738600756205448Export av tjänster totalt

Export av tjänster enligt servicetyp, 2002-2008, milj. euro
ÅrServicetyp -- export

2008200720062005200420032002
337314342316251202252Post- och telekommunikationstjänster
210161143145684940- Post- och kurirtjänster
127154199171183153212- Telekommunikationstjänster
899310278460601363276Export av byggtjänster

5 6571 33811771213608501533Datateknik- och informationstjänster
5 6501 33511361194576492518- Datatekniktjänster

73411931916- Informationstjänster
1 007930850969675443594Royaltyer och licensavgifter
8 4049 00868746367603248435489Andra företagstjänster
17115513817813816196- Juridiska-, bokförings-, administrativa- och PR-tjänster
1161178313013611377- Reklam-, marknadsföringsundersökning och opinionsmättningar
281248260274235283200- Forskning och utveckling
341310285327280272251- Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster
436050418992- Jord- och skogsbruks-, samt gruvdrifts och förädlingstjänster

7 4528 11760605453524139254774- På annat håll ospecifierade företagstjänsterna inkl. Förmedlingshandel,
bruksleasing och koncerners oklassificerade interna tjänster

34141910132612Övriga personliga, kultur, och rekreationstjänster
39364236- Audiovisuella och därmed förknippade tjänster

315164936- Övriga personliga-, kultur- och rekreationstjänster
000308124120267Tjänster, som inte hör till någon annan grupp

163381191495409642830364997424Export av tjänster totalt
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Export av tjänster enligt destinationsland, 2002-2008, milj. euro
ÅrLand

2008200720062005200420032002
5 4313 00629273045327226223198EU15 (1)
338251278303471242261Nederländerna
1179512611996112105Belgien
552351386401586506854Storbritannien
2148655551108477Spanien
6838458314110158Ireland

603266205180173145201Italien
153120149134996466Österrike
105697571494765Grekland

914253625812Luxemburg
63555247463852Portugal

327155178167228171310Frankrike
976738760841654572589Sverige

1 718641449432491444432Tyskland
18812714417610388116Danmark

109078 90866136597513138784224Den övriga världen (2)
249207162153153121132Norge
122968779637398Estland
9359966057341111579429Ryssland
281246242225188360362Schweitz
194957745252023Kanada
513348461473440411445USA
1203532383687177Japan
725563446587692327...1Kina

1 1378304183734518...1Indien
6 6315 49040833890237818822558Andra
163381191495409642840365007422Totalt (1)+(2)

1) Uppgift inte tillgängling
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Import av tjänster enligt destinationsland, 2002-2008, milj. euro
ÅrLand

2008200720062005200420032002
6 800455139154361334733043200EU15 (1)
357304317427360326342Nederländerna
145135125144150162152Belgien

1 459124011011173859934965Storbritannien
81596071493837Spanien

19613712520217714680Ireland
244686674679075Italien
95727457644852Österrike
42141929193814Grekland
1310142410129Luxemburg
58679577Portugal

224182177246213181182Frankrike
870876724953620606668Sverige

2 505984694665561497448Tyskland
511464412287193219169Danmark

4 971398436623379266024132331Den övriga världen (2)
202195151179128140144Norge
1771119298565857Estland
268327267387334234194Ryssland
289212157251154133103Schweitz
13310011057453044Kanada

1 504132015209869248251044USA
118779655803441Japan
363222162547719...Kina
324182137374238101...Indien

1 5931238970938624839704Andra
11771853575777740600757175531Totalt (1)+(2)
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