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2012 első három negyedévében Magyarország bruttó hazai terméke 
1,3%-kal volt alacsonyabb, mint a megelőző esztendő ugyanezen időszaká-
ban. A január–novemberi ipari termelés 1,5%-kal, az építőipari pedig 
5,1%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A szolgáltató-szektoron belül a 
kiskereskedelmi forgalom első tizenegy havi volumene 2,1%-kal mérséklő-
dött, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma ezzel 
szemben 4,6%-kal növekedett az egy évvel korábbihoz képest. A külkeres-
kedelmi termékforgalom január–novemberi időszakra becsült euróértéke 
nem egész 1%-kal múlta felül az egy évvel korábbi szintet.
Január–novemberben a születések száma 2,8%-kal magasabb volt, mint 
2011 ugyanezen időszakában, a halálozások száma pedig lényegében 
változatlan maradt. A szeptember–novemberi időszak átlagában a foglal-
koztatottak száma – a 15–64 éves korosztályban – 3 millió 891 ezer fő 
volt, 1,5%-kal több az egy évvel korábbinál. Ugyanezt az időszakot és 
korosztályt tekintve a munkanélküliségi ráta 10,7% volt, ugyanolyan mér-
tékű, mint 2011 azonos időszakában. 2012. január–novemberben a nettó 
átlagkereset 142 900 forintot tett ki, 2,0%-kal többet, mint a megelőző év 
azonos időszakában. 2012-ben a fogyasztói árak 5,7%-kal voltak maga-
sabbak, mint 2011 során.

Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok
A Világbank legfrissebb becslése szerint 2012-ben a globális gazdaság 
növekedése az egy évvel korábbinál visszafogottabb, 2,3%-os volt. A 
magas jövedelmű országok 1,3, a fejlődő államok 5,1%-os gazdasági bővü-
lést értek el. A világ második legnagyobb nemzetgazdaságának számító 
Kína teljesítménye az előző évhez képest kevésbé dinamikusan, 7,8%-kal 
emelkedett. Az eurózóna adósságválsága az európai konjunktúrára gyako-
rolt negatív hatásain keresztül a világgazdaság teljesítményét is kedvezőtle-
nül befolyásolta.
A két évig tartó bővülést követően 2012 elején a magyar gazdaság telje-
sítménye csökkenésbe fordult. Hazánk bruttó hazai terméke 2012 első 
három negyedévében 1,3%-kal mérséklődött az előző év azonos idősza-
kához viszonyítva. A felhasználási oldalon a – romló külső környezet 
ellenére kedvezően alakuló – külkereskedelem csak részben tudta ellensú-
lyozni a mérséklődő fogyasztás és a csökkenő beruházási aktivitás okozta 
gazdasági visszaesést. A termelési oldalon egyedül az információ, kom-
munikáció nemzetgazdasági ág teljesítménye tudta valamelyest mérsékel-
ni a GDP csökkenését. A gazdasági teljesítmény változása alapján hazánk 
– az unióhoz 2004-ben csatlakozott országok közül csak Ciprust és 
Szlovéniát megelőzve – az európai uniós rangsor utolsó harmadában 
található. 
A rendelkezésre álló legfrissebb ágazati adatok szerint a hazai ipar bruttó 
kibocsátása január–novemberben 1,5%-kal (ezen belül novemberben 
6,9%-kal) elmaradt az egy évvel korábbitól. A visszaesésben – a bázishatá-
son túl – a mindkét értékesítési irányban bekövetkezett keresletcsökkenés 
is szerepet játszott. Az Európai Unió számos országában is csökkent az ipari 
termelés volumene, így a 27 tagország átlagában 2011 decembere óta 
visszaesés tapasztalható. Legnagyobb külgazdasági partnerünk, 
Németország ipari teljesítménye is csökkenő tendenciát mutat.

1. ábra
Az ipari termelés volumenének változása*
(az előző év azonos időszakához képest)

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy novemberben a megfigyelt feldolgozóipa-
ri ágazatokban az új rendelések volumene jelentősen, 46%-kal emelkedett a 
tizenkét hónappal korábbihoz képest. Az új belföldi rendelések 19%-kal csök-
kentek, az új exportrendelések ezzel szemben 55%-kal meghaladták az egy 
évvel korábbit, ami egy hosszabb időszakra vonatkozó, egyszeri nagy megren-
delésnek köszönhető. A hó végi összes rendelésállomány ennek következté-
ben 49%-kal magasabb volt a 2011 november véginél. 
Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a termelés több mint kilenctizedét adó 
feldolgozóipar január–novemberi termelési volumene 1,4, az energiaszektoré 
3,3%-kal csökkent. A csekély súlyú bányászat bruttó kibocsátása ugyanakkor 
9,2%-kal nőtt 2011 azonos időszakához viszonyítva.
2012 első tizenegy havi adatai alapján a feldolgozóiparon belül az ipari terme-
lés közel ötödét adó – 2009 vége óta bővülő – járműgyártás volumene 
8,3%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A termelésből mintegy 
egytizedes aránnyal részesedő és nagyrészt belföldre értékesítő élelmiszeripar 
kibocsátása 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a belföldi eladások 
2,5 és az exportértékesítés 10,1%-os bővülése mellett.  A teljes termelési érték 
egyhetedét adó számítógép elektronikai, optikai termék gyártása ugyanakkor 
közel 16%-kal visszaesett az előző évhez képest. Az alág termelése 2011 ápri-
lisa óta csökken, ami elsősorban a híradás-technikai berendezések és elektro-
nikus fogyasztási cikkek iránti exportkereslet mérséklődésére vezethető vissza. 
2012 novemberében már negyedik hónapja csökkent a fémalapanyag és fém-
feldolgozási termék gyártása, valamint a gumi-, műanyag és nemfém ásványi 
termék gyártása is. 
A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy alkalmazásban 
állóra jutó ipari termelés az első tizenegy hónap során 0,8%-kal haladta meg 
az egy évvel korábbit. A termelékenység növekedése az alkalmazásban állók 
számának 2,2%-os csökkenése mellett következett be.
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* Munkanaphatással kiigazított adatok szerint.
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Január–novemberben az ipari termelői árak átlagosan 4,8%-kal emelkedtek, 
ezen belül a belföldi értékesítés árszínvonala 5,8%-kal volt magasabb, mint 
egy évvel korábban. A hazai értékesítési árak növekedési üteme június óta 
folyamatosan lassul, novemberben 0,6%-kal haladta meg az egy évvel koráb-
bit. A külpiaci értékesítés forintban mért árai 4,2%-kal emelkedtek,  október 
óta azonban csökkenés figyelhető meg.
Az építőipar bruttó kibocsátása – a szeptemberi és októberi növekedés 
után – novemberben 11,7%-al esett vissza az egy évvel korábbihoz képest. Az 
első tizenegy havi termelési volumen összességében 5,1%-kal csökkent. 
Január–novemberben az új építőipari szerződések volumene 16%-kal maga-
sabb volt az egy évvel korábbinál. A korábbi szerződéskötések és az alacsony 
bázis következtében a november végi szerződésállomány volumene mintegy 
13%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A két építményfőcsoport 
állománya ellentétesen változott: az épületek építésére lekötött szerződésállo-
mány 24%-kal kisebb, az egyéb építmények építésére megkötötteké ugyanak-
kor 33%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál.
A kiskereskedelmi forgalom volumene április óta elmarad az egy évvel koráb-
bitól, az időszakon belül novemberben 4,1, január–november átlagában pedig 
2,1%-kal csökkentek az eladások. (A naptárhatástól megtisztított adatok 4,1, 
illetve 2,0%-os elmaradást mutatnak.) Októberhez viszonyítva a forgalom 
szezonálisan és naptárhatástól megtisztított volumene 0,4%-kal mérséklődött.
2012 január–novemberében az összforgalom 45%-át lebonyolító élelmiszer- 
és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem forgalma 0,7%-kal elmaradt az 
előző év azonos időszakitól. A nem élelmiszertermékek eladási volumene az 
első tizenegy hónapban 3,4%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyít-
va. Ezen belül a legnagyobb visszaesést a bútor-, műszakicikk-üzletek szen-
vedték el (10,4%). A könyv-, számítástechnika-, és egyébiparcikk-kiskereske-
delem forgalma 2,9%-kal csökkent, az iparcikk jellegű vegyes-, valamint a 
gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-kiskereskedelem eladásai pedig a 
2011. január–novemberi szint körül alakultak. Forgalomnövekedés csupán a 
textil-, ruházati és lábbeliüzletek esetében következett be (1,4%). A kiskeres-
kedelmi forgalom visszaesésében szerepet játszott az üzemanyag-forgalom 
3,0%-os csökkenése is.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiske-
reskedelem eladásai 2012 első tizenegy hónapjában 2,5%-kal csökkentek 
2011 azonos időszakához képest.
2012. január–novemberben 7,8 millió vendég 20 millió vendégéjszakát töltött 
a kereskedelmi szálláshelyeken. A vendégek száma 3,5, a vendégéjszakáké 
4,6%-kal nőtt 2011 azonos időszakához képest. Az év első tizenegy hónapjá-
ban a vendégéjszakákban mért vendégforgalom a belföldiek esetében mind-
össze 0,9%-kal emelkedett (a vendégek számának 0,7%-os csökkenése mel-
lett), a külföldieké ugyanakkor 8,2%-kal bővült. A vendégforgalom 
háromnegyedét fogadó szállodák szobakihasználtsága átlagosan 48,6% volt, 
amelyen belül az öt-, illetve négycsillagos házak, valamint a gyógyszállodák 
átlag feletti szobafoglaltsággal működtek. A szállodai szobák bruttó átlagára 
14 700 forint volt, aminél csak az ötcsillagos egységek, a wellness-szállodák 
voltak drágábbak. A kilenc turisztikai régió közül Nyugat-Dunántúlon és Közép-
Dunántúlon csökkent, a többi régióban viszont nőtt a vendégforgalom. 
A szálláshelyek bruttó árbevétele folyó áron 251 milliárd forintot tett ki, 
6,7%-kal többet, mint egy évvel korábban, miközben a szálláshely-szolgáltatás 
és vendéglátás árai 4,6%-kal lettek magasabbak. 
Az ország összes vendéglátóhelyének – a kereskedelmi szálláshelyek vendég-
látóegységeivel együtt – 2012 január–novemberében 671 milliárd forint bevé-
tele volt, melynek 86%-a a kereskedelmi, 14%-a pedig a munkahelyi vendég-
látásból származott. 
A külkereskedelmi termékforgalomban 2012 novemberében – első becslés 
szerint – a kivitel euróértéke 1,7%-kal, a behozatalé 2,0%-kal csökkent az 
előző év azonos hónapjához képest. A külkereskedelmi mérleg novemberben 
704 millió euró aktívumot ért el, ami 10 millió eurós javulást jelent az egy 
évvel korábbi értékhez viszonyítva. A január–novemberi időszakban az export 
értéke – szintén euróban kifejezve – 0,8%-kal, az importé 0,9%-kal növekedett 
az előző év azonos időszakához képest. A külkereskedelmi mérleg 6782 mil-
lió eurós aktívummal zárt, 21 millió euróval többel, mint 2011 január–novem-
berében.

2012 első tíz hónapjában a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért 
árszínvonala az exportban 4,9%-kal, az importban pedig 6,4%-kal növekedett 
az előző év azonos időszakához képest, így a cserearány 1,4%-kal romlott. 
Nemzeti valutánk az időszak egészében a főbb devizákhoz képest 7,6%-kal 
gyengült, ezen belül az euróhoz képest 6,1%-os, a dollárhoz képest pedig 
16%-os volt a leértékelődés mértéke.

Pénzügyek
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint a folyó fizetési mérleg 
2012 első három negyedévét 1242 millió eurós többlettel zárta, ami a mér-
leg 360 millió eurós javulását jelenti az egy évvel korábbihoz képest. A folyó 
fizetési mérleg részmérlegei közül az áruforgalom egyenlege mintegy 
780 millió euróval javult, s az első három negyedévben 3,5 milliárd eurós 
többlet keletkezett. A reálgazdasági tranzakciók másik csoportja, a szolgálta-
tások esetében az egy évvel korábbival megegyező összegű, 2,5 milliárd 
eurós aktívum alakult ki. A csoporton belül a többlet mintegy kétharmada az 
idegenforgalmi szolgáltatásokhoz kötődik, a legnagyobb összegű egyenleg-
változás – a mérleg 103 millió eurós javulása – pedig a szabadalmi és 
licencdíjakban következett be. A január–szeptemberi időszakra vonatkozó 
jövedelemmozgások egyenlege 4,7 milliárd eurós hiányt mutat, valamivel 
– 74 millió euróval – többet, mint 2011 ugyanezen időszakában. Az ide tar-
tozó tételek közül a legnagyobb értékű, 3,3 milliárd eurós nettó jövedelem-
kiáramlás a közvetlen tőkebefektetésekhez kapcsolódik, a mérleg romlása 
azonban túlnyomórészt a portfólióbefektetésekhez kötődő jövedelemmozgá-
sok következménye. A viszonzatlan folyó átutalások esetében 82 millió eurós 
hiány keletkezett az első három negyedév során, ami a részmérleg 347 millió 
eurós romlását jelenti az egy évvel azelőttihez viszonyítva. A tőkemérleg és 
a folyó fizetési mérleg együttes egyenlegeként kialakuló – úgynevezett felül-
ről számított – külfölddel szembeni finanszírozási képesség 2,7 milliárd 
eurót tett ki az első kilenc hónapban, 177 millió euróval többet az egy évvel 
korábbinál. A folyó fizetési mérlegben, valamint a tőkemérlegben elszámolt 
EU-transzferek együttes egyenlege 2,1 milliárd eurós többletet mutat, 
574 millió euróval kevesebbet a 2011. első kilenc havinál.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2012. szeptember végén a 
nemzetgazdaság bruttó, a közvetlen tőkebefektetéseken belüli egyéb tőke 
nélküli külföldi adósságállománya 98,6 milliárd euró volt, a nettó adósság-
állomány pedig 45,2 milliárd eurót tett ki. Egy év alatt a bruttó adósságállo-
mány 9,7%, a nettó pedig 8,8%-kal csökkent. A bruttó adósságállomány 
csökkenése nagyobbrészt a magánszektorban végbement folyamatokkal 
magyarázható, de az államháztartás és MNB összességében számított 
adósságállomány is mérséklődött. A nettó adósságállomány csökkenése 
kizárólag a magánszektornak tulajdonítható, amelynek 25,7 milliárd eurós 
adóssága 6,6 milliárd euróval kevesebb az egy évvel korábbinál, az állam-
háztartás esetében viszont növekedés figyelhető meg.
2012. január–decemberben az államháztartás központi alrendszerének 
pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági 
Minisztérium előzetes adatai alapján – 607 milliárd forint volt, ami az 
egyenleg 1134 milliárd forintos javulását jelenti a 2011. évihez képest. Az 
államháztartás 14,4 billió forintot kitevő bevétele 8,9%-kal magasabb az 
egy évvel korábbinál, a 15,0 billió forintra teljesülő kiadása pedig lényegé-
ben ugyanakkora (0,3%-kal több), mint 2011-ben. Az alrendszerek közül a 
központi költségvetés egyenlege 1107 milliárd forinttal javult, s a hiány 
620 milliárd forint volt. A társadalombiztosítási alapok vonatkozásában 
ezzel szemben nőtt a deficit, a 118 milliárd forintos kiadási többlet 34 mil-
liárd forinttal haladja meg az egy évvel azelőttit. Az elkülönített állami 
pénzalapok a 2012. évet is többlettel zárták, a szufficit összege 130 milliárd 
forint volt, ami 61 milliárd forinttal több a 2011. évinél.
2012 első három negyedévében a kormányzati szektor – eredményszem-
léletben számított – hiánya 375 milliárd forintot tett ki, ami a bruttó hazai 
termék 1,8%-ának felel meg. 2011 első negyedévében a magán-nyugdíj-
pénztári vagyon átvételével összefüggésben 2,7 billió forint bevétele kelet-
kezett a kormányzati szektornak. Ezt a – bázisidőszak bevételeit növelő – 
tételt figyelmen kívül hagyva a hiány egy év alatt 639 milliárd forinttal, 
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GDP-arányosan pedig 3,1 százalékponttal mérséklődött. A deficit csökkené-
se abból adódott, hogy a bevételek 6,3%-kal növekedtek, a kiadások pedig 
valamelyest (0,7%-kal) mérséklődtek.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
Az alapvető népmozgalmi mutatók szerint 2012 első tizenegy hónapjában 
az egy évvel korábbihoz viszonyítva több születés, illetve közel azonos 
számú halálozás jellemezte hazánkat. A természetes fogyás üteme valame-
lyest lassult, mértéke 34 682 fő volt, 2179 fővel kevesebb az egy évvel 
ezelőttinél.
Előzetes adatok szerint 2012 január–novemberében 82 834 gyermek szüle-
tett, 2,8%-kal (2227 fővel) több, mint egy évvel korábban, a születési arány-
szám pedig 0,3 ezrelékponttal, 9,1 ezrelékre emelkedett. Az elhunytak 117 
516 fős száma valamelyest (48 fővel) meghaladta az előző év azonos idősza-
kit, a 12,9 ezrelékes halálozási arányszám változatlan maradt. A csecsemő-
halálozások aránya egy év alatt 5,0 ezrelékről 4,8 ezrelékre mérséklődött.
2012. szeptember–novemberben a 15–64 éves korcsoporton belül 56 ezer 
fővel (1,5%-kal) többen, 3 millió 891 ezren dolgoztak. Az erre a korcsoport-
ra számított foglalkoztatási arány az előző év azonos időszakához képest 
1,4 százalékponttal, 58,1%-ra nőtt. (Az emelkedésben mindenekelőtt a 
közfoglalkoztatás kiterjesztése játszott szerepet.) A nők létszáma egy év 
alatt 32 ezerrel, a férfiaké 24 ezerrel bővült, foglalkoztatási arányuk 52,7, 
illetve 63,7% volt. A foglalkoztatottság növekedése jellemezte a – munka-
erőpiacon kis létszámban jelen lévő – 15–24 éves fiatalokat (19,7%), a 
legjobb munkavállalási korú 25–54 (75,4%) és az idősebb, 55–64 éveseket 
(37,6%) egyaránt.
A munkanélküliségi ráta – szintén a 15–64 évesek körében – nem változott 
(10,7%), a munkanélküliek száma (467 ezer fő) mintavételi hibahatáron 
belüli mértékben (7 ezer fővel) emelkedett. A férfiak munkanélküliségi rátá-
ja 10,8, a nőké 10,6% volt. A munkanélküliség által leginkább érintett 
15–24 éves korosztály munkanélküliségi rátája (29,0%) az egy évvel koráb-
bihoz képest tovább emelkedett, miközben a 25–54 éveseké (9,6%) lénye-
gében nem változott, az 55–64 éveseké (7,1%) pedig csökkent. A munka-
nélküliek 48,0%-a egy éve vagy annál hosszabb ideje keresett állást, a 
munkanélküliség átlagos időtartama 17,5 hónap volt. 
2012. január–novemberben a bruttó átlagkeresetek 4,6, a – családi ked-
vezmény figyelembevétele nélkül számított – nettó átlagkeresetek pedig 
2,0%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben alkal-
mazásban állók átlagos havi bruttó keresete – a számviteli nyilvántartások 
alapján – 221 200 forint, ennek kézhez kapott nettó összege 142 900 forint 
volt. A vállalkozásoknál dolgozók nettó bére havonta 149 200 forint, a 
nonprofit szférában 130 600 forint volt, 4,2, illetve 4,4%-kal magasabb az 
egy évvel korábbinál. A költségvetésben dolgozók átlagos havi nettó kere-
sete – a közfoglalkoztatottakkal együtt számítva – 129 400 forintot tett ki, 
3,4%-kal kevesebbet, mint 2011 azonos időszakában. (A közszféra átlagke-
resetének dinamikáját a teljes munkaidős közfoglalkoztatottak létszámának 
többszörösére növekedése visszafogta, miközben döntően az egészség-
ügyet érintő garantált bérminimum 2012. évi változása, továbbá az ugyan-
ezen év januártól esedékes, de júliusban kifizetett béremelés élénkítette.) A 
közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával az átlagos nettó kereset 
a közszférában 138 900 forint volt, 2,3%-kal több az egy évvel korábbinál. 
A költségvetési szférában és a nonprofit szervezeteknél a foglalkoztatottak 
érintett körének – az adó- és járulékváltozások ellentételezése céljából – a 
keresetbe nem tartozó havi kompenzációt fizetnek. Ez az intézkedés 2012. 
január–novemberben a költségvetésben a teljes munkaidősök mintegy 56, 
a nonprofit szférában 9,1%-át érintette, ennek összege átlagosan havi 

bruttó 10 100 és 10 200 forint volt. (A költségvetési szféra bruttó keresete 
a kompenzációt figyelmen kívül hagyva 1,6%-kal mérséklődött, azt figye-
lembe véve stagnált.) 
Az intézményi munkaügyi statisztika legfrissebb létszámadatai szerint 
2012 első tizenegy hónapjában a nemzetgazdaságban – a legalább 5 fős 
vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit 
szervezeteknél – átlagosan 2 millió 675 ezer főt alkalmaztak, 19 ezerrel 
(0,7%-kal) kevesebbet az egy évvel korábbinál. A vállalkozásoknál 1 millió 
817 ezer fő állt alkalmazásban, ami 36 ezerrel (2,0%-kal) elmaradt a 2011. 
január–novemberitől. A költségvetés területén 752 ezren dolgoztak (16 ezer 
fővel többen az egy évvel korábbinál), közülük átlagosan 91 ezren (egy év 
alatt 32 ezer fővel többen) közfoglalkoztatás keretében. A közszféra közfog-
lalkoztatottak nélküli 661 ezres létszáma 15 ezer fővel elmaradt a 2011. 
január–novemberitől. A nonprofit szervezeteknél 106 ezren dolgoztak, a 
szférát visszafogott, 0,4%-os növekedés jellemezte.
2012 I–III. negyedévében a keresetek reálértéke1 – változatlan családi 
adókedvezmény figyelembevételével – 3,6%-kal mérséklődött 2011 első 
kilenc hónapjához képest. A legkisebb csökkenés a három és annál több 
gyermekes családok körében következett be, a legnagyobb pedig a gyer-
mektelenek esetében.

1. tábla
A családi kedvezmény figyelembevételével számított keresetek 
alakulása, 2012. I–III. negyedév

Eltartott gyermekek 
száma

Nettó 
kereset

A nettó 
kereset

A 
reálkereset A létszám 

megosz-
lása, %Ft/fő/hó

változása az előző év 
azonos időszakához 

képest, %

Nincs eltartott 
gyermek 138 275 1,6 –3,9 48,8
1 gyermek 148 172 1,8 –3,8 25,3
2 gyermek 164 706 2,3 –3,3 19,8
3 vagy annál több 
gyermek 166 975 3,4 –2,3 6,0
Nemzetgazdaság 
összesen 147 743 2,0 –3,6 100,0

A fogyasztói árak emelkedésének üteme decemberben tovább lassult: az 
egy évvel korábbihoz képest 5,0%-kal emelkedtek az árak. A pénzromlás 
decemberi fékeződésében szerepet játszott az üzemanyagárak emelkedésé-
ben bekövetkezett lassulás. A legnagyobb mértékben továbbra is a szeszes 
italok, dohányáruk drágultak, de átlagon felüli áremelkedés volt az élelmi-
szerek esetében is.
Összességében 2012-ben a fogyasztói árak 5,7%-kal emelkedtek az előző 
évhez képest. Ezen belül – elsősorban a jövedékiadó-emelés miatt – a sze-
szes italok, dohányáruk ára átlagosan 12,7%-kal haladta meg az előző évit. 
Az átlag felett drágultak továbbá – az üzemanyagárak erőteljes, 13%-os 
növekedése miatt – az egyéb cikkek, üzemanyagok (7,2%), valamint a 
háztartási energia (6,2%), és az élelmiszerek (5,9%). A szolgáltatások 
áremelkedésének üteme 2011-hez képest gyorsult, bár így is átlagostól 
elmaradó volt a drágulás a főcsoportban (4,2%). A ruházkodási cikkek 
fogyasztói ára egy év alatt 2,6%-kal növekedett. Árcsökkenés továbbra is 
csak a tartós fogyasztási cikkek piacán következett be (1,2%).

1 A személyi jövedelemadó-rendszer 2011. évi változása és elsősorban a családi adókedvezmény bevezetése miatt új számítási módszer alkalmazása vált szükségessé. A mikroszimulációs model-
len alapuló módszertani fejlesztés lehetővé tette a nettó és a reálkeresetek alakulásának gyermekszám szerinti becslését, figyelembe véve a családi adókedvezmény hatását is.
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2.) 2012. január–december

Megnevezés 2011
2012.

január–november december január–december
Fogyasztóiár-index 103,9 105,7 105,0 105,7
Az államháztartás központi alrendszerének 
   egyenlege, milliárd forint –1 742 –692 84 –607
Ebből:

központi költségvetés –1 727 –740 119 –620
társadalombiztosítási alapok –84 –85 –33 –118

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

1.) 2012. január–november

Megnevezés 2011
2012.

január–október november január–november

Ipari indexek
termelés 105,6 99,1 93,1 98,5
értékesítés belföldre 94,8 97,3 88,0 96,3
értékesítés exportra 107,9 100,3 95,1 99,8
létszám 103,4 97,9 97,1 97,8
termelékenység 102,0 101,2 96,2 100,8

Építőipari termelés indexe 92,1 95,8 88,3 94,9
Mezőgazdasági értékesítés indexe 100,2 106,6 78,8 102,7
Kiskereskedelmi forgalom indexe 100,2 97,1 95,9 97,9
Behozatal értéke, millió euró 72 917 61 259R 6 615 67 873

értékindexe 110,6 101,2 98,0 100,9
Kivitel értéke, millió euró 79 978 67 337R 7 318 74 655

értékindexe 111,9 101,1 98,3 100,8
Árindexek

ipari termelői árak 104,2 105,6 97,1 104,8
ipari belföldi értékesítési árak 106,2 106,3 100,6 105,8
mezőgazdasági termelői árak 119,3 114,3 118,5 115,4
behozatali forintárak 105,0 106,4 .. ..
kiviteli forintárak 102,9 104,9 .. ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 692 2 674 2 681 2 675
index 99,6 99,3 99,1 99,3

Munkanélküliségi rátaa), % 11,0 .. .. 10,7b)
Bruttó átlagkereset, ezer forint 213,1 219,5 238,3 221,2

nominális index 105,2 104,5 105,4 104,6
Nettó átlagkereset, ezer forint 141,2 141,8 153,6 142,9

nominális index 106,4 101,8 103,2 102,0
a) A 15–64 éves népességen belül.
b)  2012. szeptember–november.
R Revideált adat.
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