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A KSH gyorsbecslése szerint 2012 második negyedévében hazánk bruttó 
hazai terméke 1,2%-kal mérséklődött, az első félévben pedig 1,0%-os 
csökkenés következett be. Az ipari termelés első féléves volumene  
0,4%-kal, az építőipari termelésé 10%-kal volt alacsonyabb, mint 2011 első 
hat hónapjában. A szolgáltató ágazatok közül a kiskereskedelmi forgalom 
első féléves volumene 1,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, a keres-
kedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma ugyanakkor  
3,3%-kal nőtt. A külkereskedelmi termékforgalom első hat hónapra becsült 
euróértéke nem egész 1%-kal múlta felül a tavaly ilyenkori szintet.
Az első félév során a születések száma 4,5%-kal, a halálozásoké 0,7%-kal 
volt magasabb, mint a megelőző év ugyanezen időszakában, június végén 
az ország becsült lélekszáma 9 millió 941 ezer fő volt, mintegy 17 ezerrel 
kevesebb az egy évvel azelőttinél. A második negyedév átlagában a foglal-
koztatottak száma 3 millió 840 ezer fő volt, 1,7%-kal több az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva. A foglalkoztatási arány (57,2%) 1,4 százalékponttal 
emelkedett, a munkanélküliségi ráta (10,9%) nem változott. Az év első 
felében a nettó átlagkereset 142 700 forint volt, 1,6%-kal több, mint egy 
esztendővel korábban. A január–júliusi időszakban a fogyasztói árak  
5,6%-kal haladták meg az egy évvel azelőtti szintet.

2012 január–februárjában a nemzetközi pénz- és tőkepiacokra az optimiz-
mus volt a jellemző, azonban a következő hónapokban az euróövezet adós-
ságválságának újabb fejleményei, valamint a fejlett országokkal kapcsolatos 
recessziós félelmek kedvezőtlen hatást gyakoroltak a hangulatra.  
A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint a globális konjunktúra lendü-
letvesztése 2012-ben is folytatódik: a világgazdaság 3,5%-kal fog bővülni. 
A túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére számított brut-
tó hazai termék 2012 II. negyedévében 1,6%-kal emelkedett az előző év 
azonos időszakához képest.
Az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 2012 I. félévében 2,4% kal1 
bővült az előző év azonos időszakához képest. Az ázsiai térségben Japán 
gazdasági teljesítménye 2012 január–júniusában – az egy évvel korábbi 
alacsony bázishoz képest – 3,2% kala emelkedett, a növekedés motorjának 
a belső kereslet számított. A kínai gazdaság teljesítménybővülése tovább 
mérséklődött 2012 I. félévében: a bruttó hazai termék volumene 7,8%-kal 
emelkedett az előző év azonos időszakához képest.
Az előzetes adatok alapján 2012 I. félévében az Európai Unió (EU-27) tag-
országainak együttes teljesítménye gyakorlatilag stagnált (–0,1%2) az egy 
évvel korábbihoz képest. Az unió legjelentősebb nemzetgazdasága, 
Németország teljesítménye ugyanakkor továbbra is bővült: 1,1%-kalb.  
Az eurózóna gazdasági teljesítménye 0,2%-kalb) csökkent.
Magyarország bruttó hazai terméke a KSH – korlátozott információs bázis-
ra épülő – gyorsbecslése szerint 1,2%-kal csökkent 2012 II. negyedévében 
az előző év azonos időszakához képest. Ebben szerepet játszott egyrészt a 
szűkülő belső kereslet, másrészt a romló külső környezet. (Legalább ekko-
ra mértékű visszaesésre utoljára 2009 IV. negyedévében volt példa.) Az első 
negyedévi 0,7 és a második negyedévi 1,2%-os csökkenés következtében 
az I. félévben 1,0%-kal lett kisebb a GDP. 
A nemzetközi összehasonlítások során alkalmazott szezonálisan és naptár-
hatással kiigazított index szerint 1,1% kal csökkent az év első felében  

a gazdasági teljesítmény, amivel az európai uniós rangsor utolsó harmadá-
ban helyezkedünk el. Az előző negyedévhez képest – szintén szezonálisan 
és naptárhatással kiigazított index alapján – az I. negyedévi 1,0%-os visz-
szaesést a II. negyedévben 0,2%-os mérséklődés követte.

1. ábra
A GDP volumenváltozása*
(az előző év azonos negyedévéhez képest)

A rendelkezésre álló legfrissebb ágazati adatok szerint az ipari termelés 
volumene 2012 első félévében 0,4%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel 
korábban. Az összes ipari értékesítésből 56%-os aránnyal részesedő export 
esetében 1,0%-kal nőtt, a belföldi eladások esetében ugyanakkor 1,7%-kal 
csökkent a volumen a 2011 első féléves szinthez viszonyítva. Az ipari ter-
melés trendvonala szerint a termelés első féléves szintje a 2006. második 
félévihez volt hasonló nagyságrendű, ami az ezredforduló óta a legmaga-
sabb – 2008 első félévi – kibocsátási szinttől mintegy tizedével maradt el.
Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a 12,2 billió forintnyi kibocsátás több 
mint kilenctizedét adó feldolgozóipar első féléves termelési volumene meg-
egyezett az egy évvel korábbival. A mindössze 47 milliárd forintos kibocsá-
tású bányászat teljesítménye 21%-kal nőtt, míg az energiaszektoré 
(villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 4,1% kal mérséklődött.
A termelés volumene a feldolgozóipari alágak több mint felében nőtt.  
A legjelentősebb, 9,6%-os bővülés a feldolgozóipari termelésből több mint 
egyötödnyi részesedéssel rendelkező, s ezzel a legfontosabb feldolgozóipa-
ri alágat jelentő járműgyártásban következett be. Jól teljesített az élelmiszer, 
ital, dohánytermékek gyártása alág is, amelynek első féléves kibocsátása 
8,5%-kal múlta felül a 2011 első félévit. A legnagyobb mértékű, mintegy 
15%-os visszaesés a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás alágat jellemezte, de 
számottevő volt a csökkenés a második legjelentősebb súlyú alágban,  
a számítógép, elektronikai, optikai termékek kibocsátásában is (–13%). A 
termelés alakulását mind a négy alág esetében az exportkereslet változása 
befolyásolta kedvezőbben. 

1 Szezonálisan kiigazított.
2 Szezonálisan és munkanaphatással kiigazított.
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*Szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok.
Forrás: Eurostat.
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A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy alkalmazásban 
állóra jutó ipari termelés 1,6%-kal haladta meg a 2011 első félévit.  
A termelékenység növekedése abból adódott, hogy az alkalmazottak létszá-
ma nagyobb mértékben csökkent, mint a termelés.
Június végén a kiemelt feldolgozóipari ágazatok összehasonlító áron szá-
mított rendelésállománya 21%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az 
értékesítési irányok közül az export rendelésállománya 21%-kal, a belföldi 
rendelésállomány 27%-kal volt magasabb a 2011. június végi szintnél. Az 
ágazatok közül a járműgyártás összes rendelésállománya 57%-kal maga-
sabb, a gyógyszergyártásé ugyanakkor 35%-kal alacsonyabb volt a 2011. 
június véginél.
Az ipari termelői árak 2012 első félévében 7,0%-kal voltak magasabbak, 
mint egy évvel korábban. Valamennyi feldolgozóipari alágban  emelkedett  
a termelési árak színvonala, közülük a legnagyobb mértékben, 24% kal  
a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásé. Jelentős áremelkedés következett be 
továbbá a vegyi anyag, termék gyártásában (14%), valamint a gyógyszer-
gyártásban (12%). A legszerényebb mértékű, 1,6%-os áremelkedés a szá-
mítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alágban volt megfigyelhető. 
Az export- és a belföldi értékesítés első féléves árai hasonló, 7% körüli 
mértékben haladták meg az egy évvel korábbi szinteket. A legnagyobb 
áremelkedés mindkét értékesítési irányban a kokszgyártás, kőolaj-feldolgo-
zás, valamint a vegyi anyag, termék gyártása alágakhoz kötődik.
A mezőgazdasági termékek termelőiár-szintje 2012 első félévében  
0,6%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A termékfőcsoportok 
közül az élő állatok és állati termékek árszínvonala 13%-kal növekedett. 
Mind a hét ide tartozó termékcsoport termelői árai magasabbak voltak  
a 2011. január–júniusinál, közülük a vágósertésé 23, a vágóbaromfié  
5,8%-kal, a tejé pedig 4,2%-kal haladta meg a 2011 első félévit. A növényi 
termékek termelői árai ezzel szemben 4,6%-kal mérséklődtek. Az ide tarto-
zó csoportok közül a gabonafélék ára 8,1%-kal elmaradt az egy évvel 
korábbitól, az ipari növények és a friss zöldségek árai ugyanakkor emelked-
tek (9,5, illetve 0,7%-kal). A mezőgazdasági termelés ráfordításiár-szintje 
5,2%-kal növekedett a 2011 első féléveshez képest. E növekedés fontos 
tényezője, hogy a műtrágyaárak – az egy évvel korábbi 30%-os drágulást 
követően – idén újra emelkedtek (17%-kal). Ezen kívül az energiaárak is 
számottevően (8,9%-kal) nőttek, a szintén magas bázishoz viszonyítva.  
A takarmányok árai ezzel szemben lényegében változatlanok maradtak 
(–0,2%), bár ennek értékelésekor figyelembe kell venni, hogy egy évvel 
korábban éppen e tétel árai emelkedtek a legnagyobb mértékben (40%-kal). 
A termelői árak kisebb mértékben emelkedtek a ráfordítási áraknál, így  
az – e két index hányadosaként számítandó – agrárolló 4,4%-kal szétnyílt, 
azaz a mezőgazdasági termelőknek az árváltozásokra visszavezethető jöve-
delmi helyzete ilyen mértékben vált kedvezőtlenebbé.
A legfrissebb föld- és vetésterületi adatok szerint május végén 4,3 millió 
hektárt – az ország területének 46%-át – műveltek meg szántóterületként. 
A hasznosított szántóföldek mintegy kétharmadán, 2 millió 830 ezer hektá-
ron gabonaféléket termesztettek. A két legfontosabb gabonaféle, a búza és 
a kukorica vetésterülete egyaránt emelkedett a tavalyival összehasonítva, a 
kalászos gabonáé 7,7%-kal 1 millió 64 ezer hektárra, a kukoricáé 1,9%-kal 
1 millió 280 ezer hektárra. Az olajos magvak közül a napraforgó vetésterü-
lete (621 ezer hektár) 7,1%-kal nőtt, a repcéé ugyanakkor 30%-kal vissza-
esett (167 ezer hektár). Ez utóbbi ipari növény vetésterületének csökkené-
sét az állomány egy részének – a tavaly őszi-téli időszak kedvezőtlen időjá-
rása miatti – kipusztulása idézte elő.
Az építőipar első féléves termelési értéke 638 milliárd forintot tett ki, ami 
változatlan áron számítva 10%-kal kevesebb a tavaly ilyenkorinál. Az építőipar 
mindkét építményfőcsoportjában csökkent a termelés: az épületek esetében 
12, az egyéb építmények esetében pedig 7,9%-kal. Összehasonlító áron 
számítva az első félév során 34%-kal nagyobb értékű új építőipari szerző-
dést kötöttek, mint az előző év ugyanezen időszakában. Június végén az 
építőipari vállalkozások szerződésállománya 5,5%-kal magasabb volt, mint 
egy évvel korábban. Mind az első féléves új szerződések, mind a június végi 
szerződésállomány volumenét az egyéb építmények építése emelte, ugyanis 
az épületek építése az átlagnál gyengébben teljesített. Az építőipar termelői 
árai 2012 első felében 2,0%-kal haladták meg  a tavalyi év első félévit. Az 

építményalcsoportok közül a legnagyobb mértékű, 3,3%-os áremelkedés az 
ipari épületek és raktárak, valamint az utak építését jellemezte.
2012 első felében 4463 lakást építettek az országban, 20%-kal kevesebbet, 
mint az előző év ugyanezen időszakában, és alig több mint harmadát  
a – legutóbbi öt év legmagasabb első féléves szintjével jellemezhető – 
2009-es mennyiségnek. Az egy évvel korábbihoz képest a vállalkozások 
több mint harmadával, a természetes személyek pedig 10%-kal kevesebb 
lakást építettek. Ennek hatására a természetes személyek által épített laká-
sok aránya 7 százalékponttal, 65%-ra emelkedett, míg a vállalkozások által 
építettek részesedése 32%-ra mérséklődött. A fővárosban az egy évvel 
korábbinak felénél is kevesebb, a megyei jogú városokban ugyanakkor 
annál 34%-kal több lakást építettek. Az első félév során használatba vett 
lakások átlagos alapterülete 104 négyzetméter volt, 4 négyzetméterrel 
nagyobb, mint 2011. január–júniusában. Az év első hat hónapjában 4888 
lakás megépítésére adtak ki engedélyt az építésügyi szakhatóságok, 
17%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Az utóbbi fél évtized legmaga-
sabb első féléves szintjét felmutató 2008-hoz képest a visszaesés mértéke 
77%-os. Az első félév során építési engedélyt kapott lakóépületek száma 
(2832) 14% kal kevesebb, a nem lakóépületeké (2638) viszont 22%-kal 
több volt, mint 2011 első felében. A január–júniusi időszak során építési 
engedélyt kapott nem lakóépületek 125,2 hektárt kitevő alapterületének 
közel fele ipari épületekhez kapcsolódott, és utóbbiak területe 62%-kal 
nagyobb volt az egy évvel korábbinál.
2012 első félévében a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásait igénybe 
vevő vendégek száma 2,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,3%-kal 
volt magasabb, mint az előző év ugyanezen időszakában. A növekedés a 
külföldi vendégforgalom (7–8% os) bővülésével magyarázható, a belföldi 
forgalom 1,6%-os csökkenése mellett. Az országok közül az Oroszországból 
érkező vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma több mint harmadával 
bővült az egy évvel korábbihoz képest, és így – Németországot és Ausztriát 
követően – a harmadik legfontosabb küldőország volt az év első felében.  
A vendégforgalom összességében közel 3,5 millió főt, illetve 8,6 millió 
vendégéjszakát tett ki, amelynek fele, illetve 46%-a a belföldi vendégkörhöz 
kötődik. A vendégforgalom jelentős részét a szállodák bonyolítják le, e 
szállástípusban az átlagosnál kedvezőbben alakult a forgalom. A szállodák 
szobakihasználtsága az első félév átlagában 42,8% os volt, 0,2 százalék-
ponttal magasabb, mint egy évvel korábban. A szállodai kategóriákon belül 
a legnépszerűbbek a négycsillagos házak voltak, és részesedésük a hotelek-
ben eltöltött vendégéjszakák számából 52, az összes kereskedelmi szállás-
helyen eltöltött vendégéjszakák számából pedig 42% volt.
Hazánk külkereskedelmének alakulását az év első négy hónapjában előbb a 
növekedés lassulása, majd fokozatos csökkenés jellemezte. Májusban a kivi-
tel és a behozatal újra bővült, a folyamat júniusban folytatódott: az első 
becslés szerint az export euróban kifejezett értéke 5,6%-kal, az importé 
3,0%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A külkereskedel-
mi termékforgalomban az első félévre vonatkozó előzetes adatok szerint az 
export euróértéke 0,2%-kal, az importé 0,9%-kal haladta meg az egy évvel 
korábbi szintet. A külkereskedelmi mérleg az év első felét 3,6 milliárd eurós 
aktívummal zárta, ami 234 millió euróval kevesebb az egy évvel korábbinál.
2012 első öt hónapjában a kivitel volumene 1,5, a behozatalé 0,5%-kal nőtt 
az egy évvel korábbihoz képest. Az időszak során a kivitel 7,1, a behozatal 
pedig 9,6%-kal magasabb forintárszínvonalon bonyolódott le, mint 2011 
január–májusában. Az import nagyobb mértékű árnövekedéséből adódóan 
a cserearány kedvezőtlenül változott, a romlás mértéke 2,3%-os volt.
2012 első felében 4%-kal kevesebb személysérüléssel járó közúti közle-
kedési baleset történt, mint az előző év azonos időszakában. A több mint 
6800 balesetben több mint 8800-an sérültek meg, és 283-an vesztették 
életüket. A balesetek kimenetelében a 3 éve érzékelhető javuló tendencia 
megtört. Míg a könnyű és súlyos sérülést okozó balesetek, valamint az 
azokban megsérültek száma továbbra is csökkent – 4, illetve 6%-kal –,  
a halálos balesetek száma 5, a bennük elhunytak száma 7%-kal haladta 
meg a 2011 első félévit.
A kiskereskedelmi forgalom bővülésének üteme az év első hónapjaiban 
folyamatosan lassult, április óta pedig elmaradt a 2011 azonos időszakitól. 
Összességében az eladások volumene 2012 első félévében 1,1%-kal  
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csökkent az előző év azonos időszakához képest. (A naptárhatástól meg-
tisztított adatok megegyeznek a kiigazítás nélküli adatokkal.) A forgalom 
alakulását az adóintézkedések mellett a csökkenő reálbérek is befolyásolták.
Az összforgalom csaknem felét kitevő élelmiszer- és élelmiszer jellegű 
vegyes kiskereskedelem forgalma – az elmúlt hónapokban egyre gyorsuló 
élelmiszerár-emelkedés ellenére – az első félévben 0,6%-kal meghaladta az 
előző év azonos időszakit. A nem élelmiszertermékek eladási volumene 
ugyanakkor 2,2%-kal csökkent január–júniusban. A legnagyobb mértékű 
visszaesést a bútor-, műszakicikk-üzletek szenvedték el (8,8%). A tavalyi 
fellendülés után idén a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-, valamint 
a könyv-, számítástechnika- és egyébiparcikk-üzletek forgalma is csökkent, 
előbbi 1,9, utóbbi 0,9%-kal. A volumen mindössze a forgalom csekély 
hányadát kitevő iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelemben (1,1%), vala-
mint a textil-, ruházati és lábbeli-kiskereskedelemben (3,5%) nőtt. A kiske-
reskedelmi forgalom visszaesésében az üzemanyagtöltő állomások is  
szerepet játszottak: az üzemanyag-forgalom – az üzemanyagárak jelentős 
emelkedése mellett – 2,9%-kal maradt el az előző évitől.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiske-
reskedelem eladásai – az előző évi alacsony bázishoz képest – idén az első 
félévben 1,9%-kal emelkedtek.
Az előzetes népmozgalmi adatok alapján 2012 I. félévében 43 603 gyermek 
született és 66 833 fő hunyt el. A születések száma 4,5, a halálozásoké 
0,7%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Mindezek együt-
tes hatására a természetes fogyás 23 230 főt tett ki 1453 fővel kevesebbet 
a 2011. január–júniusinál. Ezer lakosra 8,8 élveszületés és 13,5 halálozás 
jutott, előbbi 0,4 ezrelékponttal, utóbbi pedig 0,1 ezrelékponttal volt maga-
sabb. A csecsemőhalálozások aránya egy év alatt 5,5 ezrelékről 5,3 ezrelék-
re mérséklődött. A terhességmegszakítások 19 ezret meghaladó száma 
5,6%-kal elmaradt a 2011. I. félévitől. Az időszak végén a népesség  
– a nemzetközi vándorlás figyelembevételével – becsült lélekszáma 9 millió 
941 ezer fő volt, mintegy 17 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.
2012 második negyedévében a foglalkoztatottak száma – a 15–64 éves 
népességen belül – 3 millió 840 ezer fő volt, 63 ezer fővel (1,7%-kal) több, 
mint egy évvel korábban. A foglalkoztatási arány 57,2% volt, 1,4 százalék-
ponttal magasabb, mint a 2011. április–júniusi időszak átlagában. A foglal-
koztatási arány a férfiak körében 62,3, a nők esetében pedig 52,2% volt, 
1,1, illetve 1,7 százalékponttal meghaladva az egy évvel korábbit. 
A második negyedév során a munkanélküliek száma és aránya – a munka-
erő-felmérés fogalmi rendszere alapján, szintén a 15–64 éves korcsoportot 
tekintve – 471 ezer főt, illetve 10,9%-ot tett ki. A munkanélküliek száma 10 
ezer fővel emelkedett, a munkanélküliségi ráta nem változott az egy évvel 
korábbihoz képest. A munkanélküliek 56% a férfi volt, akik körében a munka-
nélküliségi ráta 0,7 százalékponttal 11,5% ra emelkedett. A nők munkanélkü-
liségi rátája ellentétesen alakult: 0,6 százalékponttal 10,3%-ra mérséklődött.
Az intézményi munkaügyi statisztika létszámadatai szerint 2012. I. félévé-
nek átlagában 2 millió 656 ezer fő állt alkalmazásban a nemzetgazdaság 
megfigyelt szervezeteinél3, 0,8%-kal (21,4 ezer fővel) kevesebb, mint egy 
évvel korábban. A versenyszférában 1 millió 810 ezer főt alkalmaztak, ami 
1,8%-kal (32,7 ezer fővel) elmaradt az egy évvel korábbitól. A költségvetési 
szféra létszáma 742 ezer fő volt, 1,4% kal (10,6 ezerrel) magasabb, mint 
2011. január–júniusában. Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 79 ezer főt 
foglalkoztattak, 27,0 ezer fővel többet, mint 2011. I. félévében. Tőlük elte-
kintve a költségvetési szférát 2,4%-os létszámcsökkenés jellemezte.  
A nonprofit szervezeteknél 104 ezren dolgoztak, 0,7%-kal többen, mint egy 
esztendővel korábban.
2012 első félévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos 
bruttó keresete – a számviteli nyilvántartások alapján – 220 700 forint volt, 
ami 4,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az átlagos havi nettó 
kereset összege4 142 700 forint volt, 1,6%-kal magasabb a 2011. január–
júniusinál. A vállalkozásoknál 149 600 forint, a költségvetési szervezeteknél 
127 900 forint, míg a nonprofit szférában 128 900 forint volt az átlagos 
nettó kereset. A bérek a versenyszférában és a nonprofit szervezeteknél 
növekedtek (4,0, illetve 3,0%-kal), a közszférában ugyanakkor mérséklődés 

következett be (3,9%). A költségvetés vonatkozásában a keresetek alakulá-
sát befolyásolta a közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés súlyá-
nak emelkedése, amely hatástól eltekintve 1,1%-os – a másik két szféráétól 
ugyan elmaradó mértékű, de – keresetnövekedés volt jellemző.
A költségvetési szférában és a nonprofit szervezeteknél a foglalkoztatottak 
érintett körének – az adó- és járulékváltozások ellentételezése céljából – a 
keresetbe nem tartozó havi kompenzáció kifizetésére kerül sor. Ez az intézke-
dés az év első hat hónapjában a költségvetésben a teljes munkaidősök mintegy 
57%-át, a nonprofit szférában 8,6%-át érintette, a kompenzáció bruttó össze-
ge átlagosan havi 10 300, illetve 10 200 forint volt. (A kompenzáció a költség-
vetési szféra bruttó keresetének csökkenését 1,7 százalékponttal mérsékelte.) 
A fogyasztói árak júliusban 5,8%-kal, az első hét hónapban pedig  
5,6%-kal voltak magasabbak, mint a megelőző év azonos időszakában.  
A 2011. január–júliusinál 1,6 százalékponttal nagyobb ütemű pénzromlást 
többek között az indirekt adók (áfa, jövedéki adó) emelése és a gyengébb 
forint magyarázza, amelyekkel ellentétes hatást gyakorolt a keresleti oldal 
gyengesége, a reáljövedelmek és a fogyasztási kiadások mérséklődése.
A főcsoportok közül a legnagyobb mértékben, 11%-kal a szeszes italok, 
dohányáruk árai növekedtek. Az egyéb cikkek, üzemanyagok fogyasztói 
árszínvonala 8,2%-kal emelkedett, amelyen belül a járműüzemanyagok 
16%-kal drágultak. Az átlagost meghaladó mértékben emelkedett még a 
háztartási energia árszínvonala (6,9%-kal), amelyen belül a vezetékes 
gázért 7,2, a távfűtésért pedig 11%-kal kellett többet fizetni, mint az előző 
év azonos időszakában. Az élelmiszerek az átlagostól valamivel elmaradó 
ütemben, 5,1%-kal drágultak. A fogyasztói kosárból 28%-os aránnyal 
részesedő szolgáltatások, valamint a ruházkodási cikkek fogyasztói árai 4,2, 
illetve 2,9%-kal haladták meg a 2011. január–júliusit. A főcsoportok közül 
árcsökkenés kizárólag a tartós fogyasztási cikkek esetében következett be, 
melynek mértéke 1,2% volt.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2012. június végén a ház-
tartások bruttó pénzügyi vagyona 27,1 billió forint volt, 1,8%-kal több  
a tizenkét hónappal korábbinál. A tartozások 9,9 billió forintot tettek ki, ami 
8,0%-os mérséklődést jelent a 2011. június végi értékhez képest. A két 
tényező különbségeként előálló nettó pénzügyi vagyon 17,2 billió forint volt, 
8,6%-kal több, mint egy évvel korábban. A tartozások oldalán megjelenő 
devizahitelek június végi állományi értéke (5,3 billió forint) 19%-kal 
maradt el az egy évvel korábbitól. A csökkenés a tranzakcióknak – nettó 
hitel-visszafizetéseknek – tulajdonítható, amelyek 2011 második felében és 
2012 első félévében összességében 1901 milliárd forinttal mérsékelték az 
állományt. E csökkenés túlnyomó része, 85%-a 2011 utolsó és 2012 első 
negyedévében valósult meg, amikor is a háztartások a végtörlesztés feltét-
eleit alkalmazva fizethették vissza hiteleiket. (E két negyedévet leszámítva a 
nettó hitel-visszafizetések negyedéves összege 2010 elejétől folyamatosan 
100 és 200 milliárd forint között alakult.) Előzetes adatok szerint a háztar-
tások nettó finanszírozási képessége a 2012 második negyedévével záruló 
elmúlt egy évben 1514 milliárd forint volt, ami a GDP 5,3%-ának felelt meg. 
A 2012. január–júliusi időszakban az államháztartás pénzforgalmi szem-
léletű, konszolidált hiánya (helyi önkormányzatok nélkül) – a 
Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai alapján – 438 milliárd forint 
volt, ami az egyenleg 1057 milliárd forintos javulását jelenti a 2011 első hét 
havihoz képest. A javulás egyik fontos tényezőjét jelentette a MOL-
részvények tavaly júliusi, mintegy 500 milliárd forint értékben megvalósult 
megvásárlása, ami a bázisidőszaki kiadásokat jelentősen növelte, az egyen-
leget pedig rontotta. Az államháztartás 8,0 billió forintos bevétele 11%-kal 
magasabb az egy évvel korábbinál, a közel 8,5 billió forintos kiadása ezzel 
szemben 2,8%-kal kevesebb a 2011 első hét hónapját jellemzőnél. A legna-
gyobb mértékben, 825 milliárd forinttal a központi költségvetés egyenlege 
javult, ezen alrendszer az első hét hónapban 543 milliárd forintos deficitet 
mutatott. A társadalombiztosítási alapok egyenlege 231 milliárd forinttal 
vált kedvezőbbé, amely révén 19 milliárd forintos többlet alakult ki. A legki-
sebb, nem egész 1 milliárd forintos mérlegjavulás az elkülönített állami 
pénzalapokban következett be, az alrendszert január–júliusban 86 milliárd 
forintos szufficit jellemezte.

3 A legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
4 A korábbi évek módszertanának megfelelően családi kedvezmény nélkül számított.
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2.) 2012. január–július

Megnevezés 2011
2012.

január–június július január–július
Fogyasztóiár-index 103,9 105,6 105,8 105,6
Államháztartás egyenlege, milliárd forint –1 734 –518 80 –438
Ebből:

központi költségvetés –1 718 –592 50 –543
társadalombiztosítási alapok –83 –3 22 19
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1. tábla
Összefoglaló adatok
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában)

1.) 2012. január–június

Megnevezés 2011
2012.

január–május június január–június

Ipari indexek
Termelés 105,6R 99,4R 100,6 99,6
Értékesítés belföldre 94,8R 98,3R 98,1 98,3
Értékesítés exportra 107,9R 100,0R 106,2 101,0
Létszám 103,4 98,3 97,4 98,1
Termelékenység 102,0R 101,2R 103,3 101,6

Építőipari termelés indexe 92,1R 90,2R 88,8 89,9
Mezőgazdasági értékesítés indexe 100,2 113,5 109,9 112,8
Kiskereskedelmi forgalom indexe 100,2 99,0 98,3 98,9
Behozatal értéke, millió euró 73 023 30 254R 6 140 36 395

értékindexe 110,8 100,5R 103,0 100,9
Kivitel értéke, millió euró 79 909 33 081R 6 902 39 983

értékindexe 111,8 99,1 105,6 100,2
Árindexek

Ipari termelői árak 104,2 107,1 106,9 107,0
Ipari belföldi értékesítési árak 106,2 107,4 106,9 107,3
Mezőgazdasági termelői árak 119,3 99,1R 101,5 100,6
Behozatali forintárak 105,0 109,6 .. ..
Kiviteli forintárak 102,9 107,1 .. ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 692 2 649 2 692 2 656
Index 99,6 99,3 98,6 99,2

Munkanélküliségi rátaa), % 11,0 .. .. 10,9b)
Bruttó átlagkereset, ezer forint 213,1 220,7 220,8 220,7

nominális index 105,2 104,4 104,1 104,4
Nettó átlagkereset, ezer forint 141,2R 142,7 142,6 142,7

nominális index 106,4 101,7 101,6 101,6
a) A 15–64 éves népességen belül. 
b) 2012. április–június időszakában. 
R Revideált adat.
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