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2012 első nyolc hónapjában az ipar kibocsátása 0,4%-kal, az építőiparé 
7,0%-kal volt alacsonyabb, mint a megelőző év ugyanezen időszakában. 
A szolgáltató szektoron belül a kiskereskedelmi forgalom első nyolc havi 
volumene másfél százalékkal mérséklődött, a kereskedelmi szálláshelye-
ken eltöltött vendégéjszakák száma ezzel szemben 3,8%-os növekedést 
mutat az egy évvel korábbihoz képest. A külkereskedelmi termékforgalom 
első nyolc hónapra becsült euróértéke 1%-kal múlta felül a tavaly ilyenkori 
szintet.
A január–augusztusi időszak során a születések száma 3,9%-kal, a halálo-
zásoké 1,1%-kal volt magasabb, mint a megelőző év ugyanezen időszaká-
ban. Az ország becsült lélekszáma augusztus végén 9 millió 938 ezer főt tett 
ki, mintegy 20 ezerrel kevesebbet az egy évvel azelőttinél. A június–augusz-
tusi hónapok átlagában a foglalkoztatottak száma – a 15–64 éves korosz-
tályban – 3 millió 878 ezer fő volt, 1,9%-kal több az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva. Ugyanezt az időszakot és korosztályt tekintve a munkanélküli-
ségi ráta 10,5%-os volt, kissé – 0,3 százalékponttal – alacsonyabb, mint 
egy évvel korábban. Az év első nyolc hónapjában a nettó átlagkereset 
142 500 forintot tett ki, 1,9%-kal többet, mint 2011 ugyanezen időszaká-
ban. A január–szeptemberi időszak során a fogyasztói árak 5,8%-kal voltak 
magasabbak az egy évvel azelőttiekhez képest.

Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok
A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint 2012-ben a globá-
lis gazdaság növekedése az előző évinél lassabb, 3,3%-os lesz. Szűkebb 
környezetünket tekintve az eurózóna adósságválságának reálgazdasági 
hatásai jelentős fékezőerőnek bizonyultak az európai konjunktúrában. 
Ennek következtében az Európai Unió gazdasága gyakorlatilag stagnált 
(–0,1%1) 2012 I. félévében. 
A több mint másfél évig tartó növekedést követően 2012 elején a magyar 
gazdaság teljesítménye csökkenésbe fordult. Hazánk bruttó hazai terméke 
2012 I. félévében 1,0%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához 
viszonyítva. A felhasználási oldalon a romló külső környezet ellenére kedve-
zően alakuló külkereskedelem csak részben tudta ellensúlyozni a belső 
kereslet okozta gazdasági visszaesés mértékét. A termelési oldalról az előző 
évi növekedés fő tényezőinek számító mezőgazdaság és ipar volumencsök-
kenése negatívan befolyásolta a GDP alakulását. A gazdasági teljesítmény 
alapján hazánk – a régiónkból csak Szlovéniát megelőzve – az európai uniós 
rangsor utolsó harmadában található. 
Az ipar bruttó kibocsátása az év első nyolc hónapjában 0,4%-kal (ezen 
belül augusztusban 0,8%-kal) elmaradt az egy évvel korábbitól, az értéke-
sítési irányok közül az export volumene 0,7%-kal nőtt, a belföldi eladásoké 
azonban 2,1% kal csökkent. Augusztusban a külpiaci értékesítések volume-
ne – az azt megelőző három hónap bővülése után – 2,7%-kal elmaradt az 
előző év azonos időszakitól, emellett fokozódott a belföldi értékesítések 
csökkenése (5,2%) is.
Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a feldolgozóipar január–augusztusi 
termelési volumene 0,2, az energiaszektor kibocsátása 3,1%-kal mérséklő-

dött 2011. január–augusztushoz viszonyítva, míg a termelésből kis súllyal 
részesedő bányászat termelése 18%- kal volt több, mint egy évvel korábban. 
A feldolgozóipari alágak közül az ipari termelés közel ötödét adó jármű-
gyártás – 2010. év eleje óta bővülő – termelése 8,9%-kal emelkedett a 
tavaly ilyenkorihoz képest. Az alág kibocsátásában ugyanakkor a növekedé-
si ütem lassulása figyelhető meg, aminek hátterében az exportfolyamatok 
állnak. A teljes termelési érték egyhetedét adó számítógép, elektronikai, 
optikai termék gyártása alág nyolchavi teljesítménye közel 13%-os vissza-
esést mutat. Az alág termelése tavaly április óta csökken az előző évhez 
képest, amiben elsősorban a híradás-technikai berendezések és elektroni-
kus fogyasztási cikkek iránti exportkereslet mérséklődése játszott szerepet. 
A harmadik legnagyobb, a termelésből mintegy egytizedes aránnyal része-
sedő és nagyrészt belföldre értékesítő élelmiszeripar kibocsátása 6,8%-kal 
haladta meg az egy évvel korábbit, ami mindkét értékesítési irány kedvező 
alakulásának köszönhető.
A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy alkalmazásban 
állóra jutó ipari termelés az első nyolc hónap során 1,8%-kal haladta meg 
az egy évvel korábbit. A termelékenység növekedése az alkalmazásban állók 
számának 2,1%-os csökkenése miatt következett be.
Augusztusban az új rendelések volumene 16%-kal alacsonyabb volt, mint 
tizenkét hónappal korábban. A hó végi rendelésállomány azonban az 
augusztust megelőző megrendeléseknek köszönhetően 13,2%-kal nőtt a 
tavaly augusztus végihez képest. 
Az év első nyolc hónapjában az ipari termelői árak 6,7%-kal emelkedtek, 
ezen belül a belföldi értékesítés árszínvonala átlagosan 7,0%-kal nőtt. Az 
árak alakulását leginkább az energiaiparban (7,3%), a kokszgyártás, kőolaj-
feldolgozásban (22%), az élelmiszeriparban (4,3%), a vegyi anyag, termék 
gyártásában (10%) az év első nyolc hónapjában történt áremelkedések 
befolyásolták, ugyanis ezek az alágak együttesen a hazai értékesítés több 
mint 70%-át adják. Az exportértékesítés árai 6,5%-kal haladták meg az egy 
évvel korábbi szintet. 
Az építőipar első nyolchavi termelési volumene 7,0%-kal maradt el az egy 
évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése ágazat 
termelése 10,4, az egyéb építményeké pedig 3,0%-kal csökkent.
Január–augusztusban az új építőipari szerződések volumene 24%-kal 
nőtt, ami egyrészt az alacsony bázis, másrészt az útépítési, vasút-felújítási 
munkákra, közmű- és vezetéképítésre kötött szerződések eredménye. Az 
augusztus végi szerződésállomány volumene 3,5%-kal volt magasabb, 
mint egy évvel korábban. Az épületekre kötött rendelésállomány 16%-kal 
csökkent, míg az egyéb építményeké közel 15%-kal emelkedett.
A kiskereskedelmi forgalom volumene augusztusban 2,9, január–augusz-
tusban 1,5%-kal maradt el az előző év azonos időszakitól. (A naptárhatástól 
megtisztított adatok 2,4, illetve 1,4%-os mérséklődést mutatnak.) 
2012 első nyolc hónapjában az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes 
kiskereskedelem eladási volumene az előző évi szinten maradt, a nem élel-
miszertermékek forgalma viszont 2,4%-kal csökkent az előző év azonos 
időszakához képest. Az utóbbin belül a forgalom legnagyobb hányadát adó 
bútor- és műszakicikk-üzletek szenvedték el a legnagyobb visszaesést: az 
eladások volumene 8,8%-kal maradt el a 2011 azonos időszakitól. Az előző 

1 Szezonálisan és munkanaphatással kiigazított.
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évi bővülés után idén a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletek és 
a könyv-, számítástechnika-, és egyébiparcikk-üzletek forgalma egyaránt 
1,1%-kal csökkent. Az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem eladásai az 
előző évi szinten maradtak, miközben a textil-, ruházati és lábbeli-kiskeres-
kedelem volumene 2,5%-kal emelkedett. Az üzemanyag-kiskereskedelem 
eladásai 2,8%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól, miközben a jármű-
üzemanyagok mintegy 16%-kal drágultak.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiske-
reskedelem eladásai – az előző évi alacsony bázishoz képest – 2012 első 
nyolc hónapjában további 1,0%-kal mérséklődtek.
2012. január–augusztusban a kereskedelmi szálláshelyeken 5,7 millió 
vendég 15 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,7, a ven-
dégéjszakáké 3,8%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet. 
A növekedést továbbra is az élénk külföldivendég-forgalom (7,3%) eredmé-
nyezte, a belföldi vendégéjszakák száma ugyanakkor alig változott (+0,3%). 
A szállástípusok közül a négycsillagos szállodák teljesítménye kiemelkedő, 
esetükben a vendégek száma 16, a vendégéjszakáké 17%-kal emelkedett a 
vizsgált időszakban. A jelentősebb küldőországok többségénél (Német-
ország, Olaszország, Oroszország, Lengyelország, Egyesült Királyság, 
Csehország és Hollandia) a hazánkba érkező vendégek által eltöltött éjsza-
kák száma növekedett, kivételt ez alól csak az osztrák vendégek képeznek, 
ugyanis vendégforgalmuk 1,5%-kal csökkent. 
A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele egy év alatt folyó áron 7,4%-kal 
nőtt, és megközelítette a 180 milliárd forintot. Az árbevétel 57%-át kitevő 
szállásdíjbevételek esetén 9,5%-os emelkedés következett be. A szállás-
hely-szolgáltatás és vendéglátás árai a nemzetgazdasági átlagnál kisebb 
mértékben, 4,6%-kal, ezen belül a szálláshely-szolgáltatás árai mindössze 
2,8%-kal lettek magasabbak. A szállodai szobakihasználtság 47,7% volt, 
ezen belül az öt-, illetve négycsillagos hotelek átlag feletti (63,8, illetve 
54,8%-os) kihasználtsággal működtek.
Az ország összes vendéglátóhelyén – a kereskedelmi szálláshelyek ven-
déglátó egységeivel együtt – 2012 január–augusztusában 485 milliárd 
forint bevételt realizáltak, aminek 86%-a a kereskedelmi, 14%-a pedig a 
munkahelyi vendéglátásból származott.
A külkereskedelmi termékforgalomban, augusztusban az első becslés 
szerint a kivitel euróértéke 2,0, a behozatalé 0,2%-kal volt magasabb, mint 
az előző év azonos hónapjában. A külkereskedelmi mérleg augusztusban 
575 millió euró aktívumot ért el, ami az egyenleg 121 millió eurós javulását 
jelenti az előző év azonos hónapjához képest. Január–augusztusban – szin-
tén előzetes adatok alapján – az export euróértéke 1,1, az importé 1,4%-kal 
haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A külkereskedelmi mérleg az év 
első nyolc hónapját 4,7 milliárd eurós aktívummal zárta, ami 72 millió 
euróval kevesebb az egy évvel korábbinál. 
2012 január–júliusában a kivitel volumene 3,3%-kal, a behozatalé 
1,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az időszak során a magyar 
külkereskedelem 7–9%-kal magasabb forintárszinten bonyolódott le, a 
cserearány 1,9%-kal romlott.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint a folyó fizetési mérleg 
2012 első félévét 512 millió eurós többlettel zárta, ami a mérleg 43 mil-
lió eurós romlását jelenti az egy évvel korábbihoz képest. A folyó fizetési 
mérleg részmérlegei közül az áruforgalom egyenlege 262 millió euróval 
javult, s az első félévben 2,3 milliárd eurós többlet keletkezett. A reálgaz-
dasági tranzakciók másik csoportjában, a szolgáltatások esetében ezzel 
szemben a mérleg romlása volt megfigyelhető, az 1,4 milliárd eurós 
aktívum 103 millió euróval volt kevesebb az egy évvel korábbinál. A cso-
porton belül a többlet mintegy kétharmada az idegenforgalmi szolgáltatá-
sokhoz kötődik. Az első féléves jövedelemmozgások egyenlege 3,1 milli-
árd eurós hiányt mutat, valamivel – 24 millió euróval – többet, mint tavaly 
ilyenkor. Az ide tartozó tételek közül a legnagyobb értékű, 2,1 milliárd 
eurós nettó jövedelemkiáramlás a közvetlen tőkebefektetésekhez kapcso-

lódik, a mérleg romlása azonban elsősorban a portfólió-befektetésekhez 
kötődő jövedelemmozgások következménye. A viszonzatlan folyó átutalá-
sok esetében 114 millió eurós hiány keletkezett az első félév során, ami a 
részmérleg 178 millió eurós romlását jelenti az egy évvel azelőttihez 
viszonyítva. A tőkemérleg és a folyó fizetési mérleg együttes egyenlege-
ként kialakuló – úgynevezett felülről számított – külfölddel szembeni 
finanszírozási képesség 1,3 milliárd euró volt az első félévben, 112 millió 
euróval alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A folyó fizetési mérlegben, 
valamint a tőkemérlegben elszámolt EU-transzferek együttes egyenlege 
1,2 milliárd eurós többletet mutatott, 309 millió euróval kevesebbet a 
2011. első félévinél.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2012. június végén a 
nemzetgazdaság bruttó, a közvetlen tőkebefektetéseken belüli egyéb 
tőke nélküli külföldi adósságállománya 99,9, a nettó adósságállomány 
pedig 46,4 milliárd euró volt. Egy év alatt a bruttó adósságállomány 
9,8, a nettó pedig 12%-kal csökkent. A bruttó adósságállománynak 53, 
a nettónak pedig a 37%-a az államháztartást vagy az MNB-t terhelte. 
A bruttó adósságállomány mérséklődése nagyobbrészt, a nettóé pedig 
túlnyomórészt a magánszektor adósságállományának csökkenésével 
magyarázható.
Az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi szemléletű, 
konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai 
alapján – a január–szeptemberi időszakban 546 milliárd forint volt, 
1025 milliárd forinttal kevesebb, mint 2011 azonos időszakában. 
Az államháztartás bevétele 10,3 billió forintot tett ki, tizedével többet, 
mint egy évvel korábban, a kiadása pedig 10,8 billió forintra teljesült, 
0,6%-kal kisebb összegre, mint 2011 január–szeptemberében. 
Mindhárom alrendszer egyenlege javult, a legnagyobb mértékben, 
737 milliárd forinttal a központi költségvetésé, amelynek első kilenchavi 
hiánya 629 milliárd forint volt. Az egyenleg javulása a társadalombiztosí-
tási alapok esetében is a hiány mérséklődése révén valósult meg, a 
19 milliárd forintot kitevő kiadási többlet 261 milliárd forinttal kevesebb 
a tavaly ilyenkorinál. (Ez utóbbi alrendszer mérlegének kedvezőbbé válá-
sa a kiadások növekedésével párhuzamosan ment végbe, ellentétben a 
másik két alrendszerrel, amelyek esetében azok mérséklődése volt 
tapasztalható.) A legkisebb mértékű, 27 milliárd forintos mérlegjavulás 
az elkülönített állami pénzalapokban következett be, amellyel a szufficit 
102 milliárd forintra emelkedett.
Előzetes adatok szerint a kormányzati szektor – eredményszemléletben 
számított – 2012 első féléves egyenlege 393 milliárd forint hiányt mutat, 
ami a bruttó hazai termék 2,8%-ának felel meg. A bázisidőszakot jelentő 
2011. év első félévében a magán-nyugdíjpénztári vagyon átvételével össze-
függésben 2710 milliárd forint bevétele keletkezett a kormányzati szektor-
nak. Ezt a bevételi tételt figyelmen kívül hagyva a hiány egy év alatt 
251 milliárd forinttal, GDP-arányosan pedig 1,9 százalékponttal mérséklő-
dött. A deficit csökkenése abból adódott, hogy a bevételek növekedési 
üteme nagyobb volt, mint a kiadásoké (7,52, illetve 2,9%).

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
Az alapvető népmozgalmi mutatók szerint 2012 első nyolc hónapjában 
több születés és halálozás jellemezte hazánkat az előző év azonos időszaká-
hoz képest.
Az előzetes adatok szerint 2012 január–augusztusában 59 925 gyermek 
született, ami 3,9%-kal (2238 fővel) volt több az egy évvel korábbinál, a 
születési arányszám pedig 0,3 ezrelékponttal, 9,0 ezrelékre emelkedett. Az 
elhunytak 87 679 fős száma 1,1%-kal (995 fővel) volt magasabb az előző év 
azonos időszakához képest. A halálozási arányszám a 2011. január–augusz-
tusi 13,1-ről 13,2 ezrelékre növekedett. A csecsemőhalálozások aránya egy 
év alatt 5,1-ről 4,9 ezrelékre mérséklődött.

2 A növekedési ütemet 1,0 százalékponttal növelték az idei év második negyedévében bekövetkezett újabb magán-nyugdíjpénztári kilépések.
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A születések száma nagyobb mértékben emelkedett, mint a halálozásoké, 
ezért a természetes fogyás üteme némileg mérséklődött. Az idei év első 
nyolc hónapjában a fogyás mértéke 27 754 fő volt, 1243 fővel kevesebb az 
egy évvel korábbinál. Az ország lakossága a nemzetközi vándorlás pozitív 
egyenlege folytán ennél kisebb mértékben, mintegy 20 ezer fővel csökkent, 
eszerint 2012. augusztus végén a népesség becsült lélekszáma 9 millió 938 
ezer fő volt.
2012. június–augusztusban – a 15–64 éves népességet tekintve – 3 millió 
878 ezren, 74 ezer fővel többen dolgoztak az egy évvel korábbihoz képest. Az 
erre a korcsoportra számított foglalkoztatási arány 57,8% volt, és 1,7 szá-
zalékponttal meghaladta a 2011. június–augusztusit. A nők foglalkoztatási 
mutatóit nagyobb mértékű javulás jellemezte, számuk egy év alatt 48 ezer 
fővel emelkedett, míg a foglalkoztatott férfiak száma csupán 26 ezer fővel 
nőtt. A nők foglalkoztatási aránya 52,6, a férfiaké 63,2% volt. A munkaerőpi-
acon kis létszámban jelen lévő 15–24 éves fiatalok foglalkoztatottsága 
tovább mérséklődött (18,4%-ra), ugyanakkor a legjobb munkavállalási korú 
25–54 évesek (75,4%) és az idősebb 55–64 évesek (37,5%) körében folyta-
tódott a növekedés.
A munkanélküliek 454 ezer fős létszáma – szintén a 15–64 évesek körében 
– 9 ezer fővel elmaradt a 2011. június–augusztusitól, a munkanélküliségi 
ráta pedig 0,3 százalékpontos – mintavételi hibahatáron belüli – csökkenés 
mellett 10,5% volt. A férfiak munkanélküliségi mutatói lényegében meg-
egyeztek az egy évvel korábbival, a nőké viszont jelentősebben javultak. A 
férfiakat 10,7, a nőket 10,2%-os munkanélküliségi ráta jellemezte. A munka-
nélküliség által leginkább érintett 15–24 éves korosztály munkanélküliségi 
rátája (29,1%) egy év alatt számottevő mértékben emelkedett, miközben 
csökkenés volt megfigyelhető a 25–54 évesek (9,4%), illetve az 55–64 éve-
sek (7,5%) körében. A munkanélküliek 46,5%-a egy éve vagy annál régeb-
ben keresett állást, a munkanélküliség átlagos időtartama 17,4 hónapra 
csökkent. 
Az intézményi munkaügyi statisztika legfrissebb létszámadatai szerint 2012. 
január–augusztus időszakában a nemzetgazdaságban a legalább 5 fős vállal-
kozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt  nonprofit szer-
vezeteknél átlagosan 2 millió 667 ezer fő állt alkalmazásban, ami egy év 
alatt 20,6 ezer fős (0,8%-os) csökkenésnek felelt meg. A mérséklődés 
nagyobb részben a részmunkaidősökhöz, kisebb mértékben pedig a teljes 
munkaidősökhöz kötődött. A vállalkozásoknál 1 millió 815 ezer főt alkalmaz-
tak, ami 34,6 ezerrel (1,9%-kal) elmaradt a 2011. január–augusztusitól. (A 
szektoron belül leginkább a feldolgozóipar, az építőipar, a szálláshely-szol-
gáltatás, vendéglátás, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység volt létszámvesztő ágazat.) Ezzel szemben a költségvetés terü-
letén dolgozók száma – a közfoglalkoztatás növekvő súlyának köszönhetően 
– 13,2 ezer fővel 747 ezerre emelkedett. Közfoglalkoztatás keretében átlago-
san 86 ezer főt alkalmaztak – döntően teljes munkaidőben, fizikai munkakör-
ben, az egészségügy területén –, létszámuk egy év alatt másfélszeresére 
nőtt. (A közszféra közfoglalkoztatottak nélküli létszáma több mint 15 ezer 
fővel 662 ezerre csökkent.) A nonprofit szervezeteknél 105 ezren dolgoztak, 
itt visszafogottabb volt a növekedés.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos havi bruttó keresete – a 
számviteli nyilvántartások alapján – 220 500 forintot tett ki, 4,7%-kal meg-
haladva az egy évvel korábbit. A nettó kereset összege3 142 500 forint volt, 
1,9%-kal magasabb a 2011. január–augusztusinál. A vállalkozásoknál 
148 900, a költségvetésben 128 700, míg a nonprofit szférában 130 700 
forint volt a nettó kereset. (A közfoglalkoztatottak átlagkeresete havonta 
bruttó 73 300 forint volt.) A verseny- és a nonprofit szférában 4,2, illetve 
4,7%-os bérnövekedés következett be, míg a költségvetésben alkalmazásban 
állók nettó keresete 3,6%-kal mérséklődött. (A közszféra átlagkeresetének 
dinamikáját a teljes munkaidős közfoglalkoztatottak létszámának többszörö-
sére növekedése visszafogta, miközben a döntően az egészségügyet érintő 
garantált bérminimum 2012. évi változása, továbbá az ez év januártól esedé-
kes, de júliusban kifizetett béremelés élénkítette.) A közfoglalkoztatottak 
figyelmen kívül hagyásával a nettó keresetek a költségvetés területén 
1,9%-kal emelkedtek. A költségvetési szférában és a nonprofit szervezetek-
nél a foglalkoztatottak érintett körének – az adó- és járulékváltozások ellen-
tételezése céljából – a keresetbe nem tartozó havi kompenzációt fizettek. 
Ez az intézkedés 2012. január–augusztusban a költségvetésben a teljes mun-
kaidősök mintegy 58%-át, a nonprofit szférában 8,6%-át érintette, a kifize-
tett összeg a két területen megegyezett, átlagosan havi bruttó 10 200 forint 
volt. (A kompenzáció a költségvetési szféra bruttó keresetének csökkenését 
1,7 százalékponttal mérsékelte, ami így az előző évi szintjén alakult.)
A fogyasztói árak emelkedésének üteme szeptemberben tovább gyorsult, 
utoljára négy évvel ezelőtt volt ilyen magas az infláció. A drágulás szeptem-
berben 6,6, az év első kilenc hónapjában 5,8%-os volt az előző év azonos 
időszakához képest. A gyorsulásban a szeszes italok, dohányáruk, valamint 
az üzemanyagok jelentős drágulása játszott szerepet. 2012 augusztusához 
viszonyítva az árak 0,4%-kal emelkedtek.
2012 január–szeptemberében a legnagyobb mértékben a szeszes italok, 
dohányáruk fogyasztói ára nőtt (12,1%), melyet a jövedéki adó emelése is 
erősített. Az üzemanyagok is tovább drágultak: összességében az első 
kilenc hónapban az egyéb cikkek, üzemanyagok ára 8,2%-kal, ezen belül a 
járműüzemanyagok ára 15,6%-kal haladta meg az előző év azonos idősza-
kit. A háztartási energiaárak is jelentősen, 6,7%-kal emelkedtek, ezen 
belül a távfűtésért 9,7, a vezetékes gázért 7,2%-kal kellett többet fizetni. 
Az élelmiszerek áremelkedése június óta egyre gyorsul, január–szeptem-
berben összességében 5,5%-kal nőtt az árszínvonal. Ezen belül a vörös 
húsok több mint tizedével, a sertészsiradék 27%-kal, a tojás pedig 
37%-kal drágult.  A tavalyi magas bázisárak miatt viszont a liszt csaknem 
tizedével, a burgonya pedig 41%-kal lett olcsóbb. A szolgáltatások 
áremelkedése a tavalyihoz képest duplájára gyorsult: az első kilenc hónap-
ban 4,2%-kal emelkedett az árszínvonal. A ruházkodási cikkek ára a tava-
lyival megegyező mértékben, 2,9%-kal nőtt. A főbb csoportok közül 
továbbra is csak a tartós fogyasztási cikkek piacán mérséklődtek az árak, 
átlagosan 1,2%-kal.
2012. január–szeptemberben a lakosság különböző jövedelmi csoportjait 
– az eltérő fogyasztási szerkezet ellenére – a fogyasztói árak változása közel 
azonos mértékben érintette.

3 A korábbi évek módszertanának megfelelően családi kedvezmény nélkül számított.
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2.) 2012. január–szeptember

Megnevezés 2011
2012.

január–augusztus szeptember január–szeptember
Fogyasztóiár-index 103,9 105,7 106,6 105,8
Államháztartás egyenlege, milliárd forint –1 742 –560 14 –546
Ebből:

központi költségvetés –1 727 –649 20 –629
társadalombiztosítási alapok –84 0 –19 –19

1. tábla
Összefoglaló adatok
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában)

1.) 2012. január–augusztus

Megnevezés 2011
2012.

január–július augusztus január–augusztus

Ipari indexek
Termelés 105,6 99,7 99,2 99,6
Értékesítés belföldre 94,8 98,3 94,8 97,9
Értékesítés exportra 107,9 101,1 97,3 100,7
Létszám 103,4 98,0 97,0 97,9
Termelékenység 102,0 101,7 102,0 101,8

Építőipari termelés indexe 92,1 92,7 94,7 93,0
Mezőgazdasági értékesítés indexe 100,2 113,8 104,5 112,1
Kiskereskedelmi forgalom indexe 100,2 98,8 97,1 98,5
Behozatal értéke, millió euró 72 917 42 428R 6 017 48 446

értékindexe 110,6 101,5 100,2 101,4
Kivitel értéke, millió euró 79 978 46 520R 6 592 53 113

értékindexe 111,9 101,0 102,0 101,1
Árindexek

Ipari termelői árak 104,2 106,9 105,1 106,7
Ipari belföldi értékesítési árak 106,2 107,2 105,7 107,0
Mezőgazdasági termelői árak 119,3 105,1 118,1 108,1
Behozatali forintárak 105,0 109,0 .. ..
Kiviteli forintárak 102,9 106,9 .. ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 692 2 663 2 697 2 667
Index 99,6 99,2 99,2 99,2

Munkanélküliségi rátaa), % 11,0 .. .. 10,5b)
Bruttó átlagkereset, ezer forint 213,1 221,3 214,7 220,5

nominális index 105,2 104,8 103,8 104,7
Nettó átlagkereset, ezer forint 141,2 143,0 138,7 142,5

nominális index 106,4 102,0 101,1 101,9
a) A 15–64 éves népességen belül.
b) 2012. május–július. 
R Revideált adat.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21207.xls
http://www.ksh.hu
mailto:Monika.Freid@ksh.hu
mailto:info@ksh.hu
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21208.xls
http://www.ksh.hu
mailto:Monika.Freid@ksh.hu
mailto:info@ksh.hu

