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Baranya megye ipari teljesítményének alakulása 
az ezredfordulótól napjainkig* 

 
Baranya megye ipara már a rendszerváltozást megelőző évektől az 1990-es évtized el-

ső feléig tartó időszakban is meglehetősen nagy válságot élt át, amely a teljesítményeket 
számottevően visszavetette. Tőkehiány s jó néhány kedvezőtlen kimenetelű privatizáció 
is nehezítette a talpra állást, amely más ágazatok nehéz gazdasági körülményeivel és az 
azóta is változatlanul hátrányos közlekedési viszonyokkal együtt tartósan akadályozták 
azt, hogy a megye ipara részese legyen a Dunántúl számos más megyéjében meginduló 
fellendülésnek. Az ipari teljesítmények az 1990-es évtized második felében ugyan javuló 
tendenciát mutattak, az országos fejlődés azonban akkorra már olyan tempójúvá vált, 
hogy a megyének az országos teljesítményekhez mért lemaradása továbbra is inkább 
fokozódott. A javuló tendencia azonban az ezredfordulót követően megtört, ingadozóvá 
vált, s a felzárkózás esélye is meghiúsult. 

Jelen elemzésben a rendszeres statisztikai adatgyűjtésekből rendelkezésre álló adatok 
alapján áttekintjük a megye ipari teljesítményének 2000–2005 közötti alakulását, 
a változások főbb jellemzőit és irányát – országos összevetésben is. A különböző téma-
körökben (hozzáadott érték, termelési érték, értékesítés, foglalkoztatás) rendelkezésre 
álló adatok az adatgyűjtés és az alkalmazott becslési eljárások következtében a gazdál-
kodók eltérő körére állnak rendelkezésre, azonban az országos adatokkal való összeve-
tést minden esetben a megyeivel egyező körben végeztük el. 

 
Az ipar teljesítménye a bruttó hozzáadott értéken belül 

 
Baranya megye gazdasága az ezredfordulót követően sem fejlődött az országoshoz 

hasonló mértékben. A bruttó hazai termék (GDP) országoson belüli részaránya 2,9 vagy 
3,0% volt ez időszak éveiben (tehát nem volt érzékelhető változás), egy lakosra jutó 
összege viszont a 2000. évben még 76,1, 2004-ben már csupán 74,2%-a volt az orszá-
gosnak. 96,5-ről 94,3%-ra romlott a megyék átlagához viszonyított arány is. 

A bruttó hozzáadott értéken belül lehetőség van ágazati bontásra. Az ipar teljesít-
ménye 2004-ben nem egészen egyötöde volt a megye – 511,9 milliárd forintot kitevő – 
bruttó hozzáadott értékének (amely az országos részesedéstől 6, a megyék átlagától 
10 százalékponttal maradt el), s a részarány az utóbbi egy év alatt (2003-ról 2004-re) is 
egy százalékponttal mérséklődött. A baranyaitól az elsősorban szolgáltatások terén erős 
fővárosban, a megyék közül pedig csak Somogyban maradt el az ipari részesedés. 
 
 
* Az elemzés a KSH Pécsi Igazgatóság Tájékoztatási osztálya által készített kiadvány szerkesztett, rövidített változata. 
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A leginkább iparosodott megyék négytized körül vagy afölött teljesítettek, ugyanakkor 
az élen álló Komárom-Esztergom megye hozzáadott értékének több mint a felét az ipar 
hozta létre. 

1. ábra 

Ipari részesedés a bruttó hozzáadott értéken belül, területi egységenként, 2004 
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Az ipari ágak közül minden megyében a feldolgozóipar súlya a legjelentősebb. 
A baranyai hozzáadott érték 15,5%-át hozta létre a feldolgozóipar, miközben az országos 
átlag 22,5 volt, a megyék átlaga pedig 26,5%-ot tett ki. A megyék szóródása itt is szá-
mottevő volt: a somogyi 12,4 és a Komárom-Esztergom megyei 50,8% között alakult. A 
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás, valamint a bányászat együttesen 4,3%-os rész-
aránya viszont mintegy egy százalékponttal magasabb volt az országosnál. Az energia-
szektor részesedése Tolnában emelkedett ki a megyék közül (14%), amelyet viszonylag 
nagy lemaradással követett Heves (8%-kal). 
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1. táblázat 

Az ipar által előállított bruttó hozzáadott érték iparágak szerinti jellemzői, 2004 

(százalék) 
Iparágak szerinti megoszlás A 

bányá-
szat 

A fel-
dolgozó-

ipar 

A villamos-
energia-, 

gáz-, gőz-, 
vízellátás 

Az ipar 
Térség 

összes nemzetgazdasági ágon  
belüli aránya 

bányá-
szat 

fel-
dolgozó-

ipar 

villamos-
energia-, 

gáz-, gőz-, 
vízellátás 

ipar 

Baranya 0,5 15,5 3,8 19,7 2,5 78,5 19,1 100,0 
Dél-Dunántúl 0,2 14,1 5,8 20,2 1,2 70,0 28,8 100,0 
Az ország 0,2 22,5 3,1 25,8 0,9 87,1 12,0 100,0 
Az ország 

megyéi 0,3 26,5 3,1 29,9 0,9 88,6 10,4 100,0 
 
A megye iparának az ország ipari teljesítményén belüli aránya 2004-ben 2,3%-ot tett 

ki, kisebb hányadot, mint amekkorát a megye a nemzetgazdasági ágak egészében képvi-
selt (2,9%). Még ennél is szerényebb a 2%-os feldolgozóipari részesedés. (A villamos-
energia-, gáz-, gőz-, vízellátás az országos teljesítményeknek a 3,6%-át, a nemzetgazda-
sági szinten is nagyon szerény teljesítményű bányászat pedig 6,5%-át adta.) 

2. táblázat 

Az ipar által előállított bruttó hozzáadott érték országon belüli jellemzői, 2004 

(százalék) 

A 
bányá-

szat 

A fel-
dolgozó-

ipar 

A villamos-
energia-, 

gáz-, gőz-, 
vízellátás

Az ipar 
A 

bányá-
szat 

A fel-
dolgozó-

ipar 

A villamos-
energia-, 

gáz-, gőz-, 
vízellátás 

Az ipar 

aránya az ország  aránya a megyék 

Térség 

azonos gazdasági ágán belül 

Baranya 6,5 2,0 3,6 2,3 7,8 2,6 5,4 3,0 
Dél-Dunántúl 7,8 4,4 13,0 5,4 9,4 5,6 19,8 7,2 
Az ország 100,0 100,0 100,0 100,0 x x x x 
Az ország 

megyéi 82,8 77,1 65,6 75,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Baranya megye egy lakosára 2004-ben 251 730 forint ipari bruttó hozzáadott érték ju-

tott, az országos átlagnak 57, a megyei átlagnak 62%-a (ami ugyancsak utal arra, hogy a 
megye iparosodottsága lényegesen országos átlag alatti). Ezzel az értékkel a megyék 
között az 5. legrosszabb helyen állt, s az összeg az élen álló Komárom-Esztergom me-
gyei mutatónak mindössze egynegyedét tette ki. Az egy lakosra jutó ipari hozzáadott 
érték tekintetében a régión belül – jelentős energiaipari teljesítményéből fakadóan – 
Tolna megye állt az élen, az ország megyéi között pedig a középmezőnyben foglalt he-
lyet. Mivel azonban Somogy megye a rangsor végére szorult, a régió a 247 800 forintos 
átlaggal – az egy évvel korábbi utolsó előtti hellyel szemben – már csupán az utolsó 
helyet foglalhatta el a hét régió rangsorában. 



78 NYAKACSKA MÁRIA 

 

2. ábra 

Az egy lakosra jutó ipari bruttó hozzáadott érték területi egységenként, 2004 
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Az ipari termelés alakulása az ezredfordulót követő években* 

 
Romlott Baranya megye ipari teljesítménye az ezredfordulót követően az ipari bruttó 

termelési érték adatai alapján is. A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknak a me-
gyében működő telepei 2005-ben 278,5 milliárd forint termelési értéket hoztak létre. A 
baranyai teljesítmény a hasonló gazdálkodói kör országos ipari teljesítményének 2000-
ben is alacsony hányadát, mindössze 2,1%-át tette ki, amely 2005-ig még kisebbre, 
1,7%-ra zsugorodott.  

A termelés összehasonlító áron számított értéke a 2000. évi (előző évihez mért) számot-
tevő növekedés után 2001-ben nagymértékben visszaesett, majd enyhén ingadozóvá vált, 
így nem következhetett be jelentősebb és tartós javulás. A megye ipari termelése 2001 és 
2005 között minden évében jócskán, s még 2005-ben is 16%-kal elmaradt a 2000. évitől. 

 
* A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások adott térségben működő telepeinek adatai alapján. 
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Eközben országosan csaknem 32%-os, a megyék átlagában pedig 34%-os növekedés 
következett be. Az ország megyéi közül az öt esztendő alatt mindössze négyben regiszt-
ráltak csökkenést, ebből Tolnával együtt kettő dél-dunántúli megye volt. A baranyai 
csökkenés – az iparilag sokkal fejlettebb – Fejér megyei után a második legszámotte-
vőbb volt ebben az időszakban. 

3. ábra 

Az ipari termelés alakulása 

az előző év i százalékában
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Megjegyzés: A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján, összehasonlító áron. 

 
Az ipari bruttó termelési érték egy lakosra jutó része alapján is nőtt a megye orszá-

goshoz mért – már korábban is jelentős – lemaradása. Amíg 2000-ben a megye ipari 
termelésének 606 000 forintot kitevő egy lakosra jutó értéke valamivel több mint a fele 
(53%-a) volt az országosnak, addig a 2005-ös 697 400 forint már csak 43%-át tette ki. 
Ezen időszak mutatóértékei alapján Baranya 2000-ben a negyedik legrosszabb helyen 
állt, a 2001. évi nagyfokú visszaesés viszont az azt követő négy évben az utolsó helyre 
kényszerítette, amelyből – nem elsősorban saját jó teljesítménye, inkább – Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye termeléscsökkenése következtében 2005-ben egy helyet előre 
lépett. Jelentősen nőtt a lemaradás az élen álló megyékhez képest is: a 2000-ben legjobb 
fajlagos teljesítményt produkáló Fejér megye egy lakosára jutó érték a hétszerese, a 
2005-ben legnagyobb mutatóértékű Komárom-Esztergom megyéé 11-szerese volt a 
baranyainak. 
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4. ábra 

Az ipari termelés egy lakosra jutó értéke az országos százalékában, területi egységenként 
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Megjegyzés: A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján, folyó áron számítva. 

Az ipari termelés alakulása iparágak és ágazatok szerint* 

A termelés ágazat szerinti elemzésére, ágazati struktúrájának vizsgálatára csak a teljes 
körűen adatot szolgáltató közép- és nagyvállalkozások, pontosabban a legalább 50 főt 
foglalkoztató vállalkozások székhely szerinti adatai alapján van lehetőség. Ezért 
a levonható következtetések is korlátozottak, egyrészt a mérethatár miatt (nevezetesen, 
hogy a kisvállalkozások ez esetben nincsenek számba véve), másrészt a több megyében 
is telephellyel rendelkező vállalkozások más megyében működő egységei ténylegesen 
nem a megye teljesítményét alakítják. Mivel azonban a közép- és nagyvállalkozások 
adják az ipari termelés meghatározó hányadát, az ezen vállalkozói kör adatai alapján 
kirajzolódó főbb tendenciák tükrözik a megye teljes iparának állapotát is. 

A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások ipari termelése 2005-ben – székhely 
szerinti számbavétel alapján – 251 milliárd forint volt, az ország hasonló vállalkozói 
köre által produkált ipari teljesítménynek mindössze 1,7%-a. Meglehetősen nagy a kü-
lönbség a megye és az ország termelés szerinti ágazati szerkezetében. Az energiaszektor 
és az élelmiszeripar jócskán nagyobb hányadát adja a termelésnek, mint az országosan 
vagy az ország megyéiben jellemző. Lényegesen kisebb a részaránya ugyanakkor a me-
gye ipari termelésében a gépiparnak, de számottevő az elmaradás a vegyipari részese-
désben is. S miközben a gépipar súlya országosan és a megyékben egyaránt nőtt az el-
múlt néhány esztendőben, Baranya megyében a 2001-es csökkenés után stagnált, majd 
2004-től újra érezni lehetett az ágazat erősödését, de a 2005. évi, iparon belüli részesedé-
se még így is több mint 10 százalékponttal kisebb volt az öt év előttinél. 
 
* A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások székhely szerinti adatai alapján. 
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3. táblázat 

Az ipari termelés megoszlása iparágak és ágazatok szerint 
(százalék) 

Iparág, ágazat Bara-
nya 

Dél-
Dunán-

túl 

Or-
szág 

Az 
ország 
megyéi 

Bara-
nya 

Dél-
Dunán-

túl 

Or-
szág 

Az 
ország 
megyéi 

Ágazati 
kód 

 2000 2005 

C Bányászat 0,3 0,1 0,4 0,5 0,4 0,1 0,4 0,3 
DA Élelmiszer, ital, 

dohány gyártása 30,1 19,8 13,3 13,7 37,7 21,3 10,9 10,6 
DB, DC Textília, bőrtermék, 

lábbeli gyártása 4,2 5,3 3,4 3,8 2,4 3,4 1,8 2,0 
DD, DE Fa-, papírtermék 

gyártása, nyomdai 
tevékenység 2,5 1,7 3,7 2,8 4,6 2,0 3,4 2,8 

DF–DH Vegyipar 1,6 1,1 15,5 8,3 3,8 1,8 16,5 9,1 
DI Nemfém ásványi 

termék gyártása 2,3 0,9 2,4 2,5 6,0 2,1 2,3 2,4 
DJ Fémalapanyag és 

fémfeldolgozási 
termék gyártása 1,0 2,3 6,2 7,1 1,6 3,6 6,5 7,7 

DK–DM Gépipar 31,6 47,8 44,6 51,3 20,9 42,3 50,6 57,7 
DN Egyéb feldolgozó-

ipari termék  
gyártása 0,6 0,2 0,8 0,9 0,8 0,3 0,8 0,9 

D Feldolgozóipar  74,0 79,2 89,9 90,4 77,8 76,9 92,7 93,2 
E Villamosenergia-, 

gáz-, gőz-, vízel-
látás 25,7 20,7 9,7 9,0 21,8 22,9 6,9 6,5 

C, D, E Ipar  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Megjegyzés: Mindenkori folyó áron számítva. 

 
Nem volt nagyon lényeges eltérés az előző fejezet alapjául szolgáló – legalább 5 főt 

foglalkoztató – gazdálkodói kör és a legalább 50 fős vállalkozások ipari teljesítményé-
nek változásában. Ez utóbbiak termelése összehasonlító áron számítva 17%-kal maradt 
el a 2000. évitől. (A hasonló gazdálkodói körben mért országos növekedés ebben az idő-
szakban mintegy 33%, a dél-dunántúli 4% volt.) Az idetartozó nemzetgazdasági ágak 
közül a két meghatározó – a feldolgozóipar, valamint a villamosenergia-, gáz-, gőz-, 
vízellátás – termelése jelentős, 18% körüli mértékben zuhant, miközben a csekély súlyú 
bányászatot állandó szervezeti módosulások következtében évenként nagy változások 
jellemezték, s az öt esztendő alatt némi növekedést mutatott.  

A feldolgozóipari ágak közül a megyében a legnagyobb veszteséget az országosan is 
piaci gondokkal küzdő textilipar könyvelhette el, termelése 2005-ben nem egészen a fele 
volt az öt évvel korábbinak. Csökkent továbbá (mint ahogy országosan is) az élelmiszer-
ipar termelése. A gépipar teljesítményének Baranyában jelentős, 35%-ot kitevő vissza-
esése ugyanakkor ellentétes volt az országos tendenciával, és a 2001-es drasztikus, majd 
a következő évi mérsékeltebb visszaesésből eredt. Azt követően az ágazat évről évre újra 
élénk növekedést regisztrált, amely azonban még korántsem volt elegendő a korábbi 
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zuhanás okozta térvesztés pótlásához. (A gépipar évtized eleji nagyfokú visszaesése 
elsősorban a megyében jelentős külföldi befektető – piaci megfontolások hatására végre-
hajtott – tőkekivonásából eredt. Utódvállalkozás ugyan lépett a helyébe, így a változás 
viszonylag rövid időre vetette vissza az ágazat fejlődését, de az új, a korábbitól lényege-
sen eltérő anyag- és élőmunka-igényes termékstruktúra termelési és piaci feltételeinek 
megteremtése időt igényelt.) 

Voltak ugyanakkor gyorsan fejlődő, de a megyében kis súlyú ágazatok, mint például a 
vegyipar, a fa-, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység, továbbá a nemfém ásványi 
termék gyártása, amelyek számottevő gyarapodást mutattak az utóbbi években. Csekély 
részarányuk következtében azonban nem tudták kompenzálni a nagyobb ágazatok vesz-
teségeit. 

5. ábra 
Az ipari termelés indexe iparágak és ágazatok szerint, 2005 

(a 2000. évi százalékában) 
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Megjegyzés: A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások székhely szerinti adatai alapján, összehasonlító áron számítva. 

(Az ipari vállalkozások ugyanebben a legalább 50 főt foglalkoztató körben 2005-ben 
18 174 főt alkalmaztak, számuk a termeléshez hasonló mértékben, 17%-kal csökkent az 
öt esztendő alatt.) 

Az ipari értékesítés alakulása iparágak és ágazatok szerint 

Baranya megye ipari értékesítése 2005-ben a megfigyelt körben1 365,2 milliárd forin-
tot tett ki, a hasonló gazdálkodói kör országos teljesítményének mintegy 2%-át. Az érté-
 
1 Az értékesítés megfigyelése az éves adatgyűjtésekben a nettó árbevétel alapján történik, és az adatszolgáltatók más körére 
vonatkozik, mint a termelési érték esetében. Az ipari értékesítés szakágazatonként eltérő adatszolgáltatói körre vonatkozhat: 
lehet 4 fő feletti, 9 fő feletti, illetve 19 fő feletti, mivel a megfigyelésnek mindegyik ipari szakágazatban az országos termelés 
90%-át adó vállalkozásokra kell kiterjednie. Az ebben a fejezetben közölt adatok székhely szerintiek. 



BARANYA MEGYE IPARI TELJESÍTMÉNYE 83 

kesítés – összehasonlító áron számítva – némileg (közel 2%-kal) elmaradt az egy évvel 
korábbitól. Az év során a feldolgozóipar értékesítésének nettó árbevétele csaknem 
5%-kal gyarapodott, a villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátásé viszont mintegy 10%-kal 
megcsappant. S mivel az ezt megelőző évek között is voltak olyanok, amelyekben a 
piaci lehetőségek kedvezőtlenül alakultak, a 2000. évihez viszonyítva – a termeléshez 
hasonlóan – az értékesítés árbevételében is jelentős, mintegy 17%-os csökkenés regiszt-
rálható. Az öt esztendő alatt mind az energiaipar, mind a feldolgozóipar jelentős vissza-
esést mutatott. A feldolgozóipari ágak közül is a legjelentősebbek, az élelmiszeripar, a 
gépipar, a textilipar nagymértékben zsugorodott, a kisebb súlyú ágak azonban jelentős 
gyarapodást könyvelhettek el.  

Az értékesítési irányok közül a visszaesés az exportban volt számottevőbb, amelyből 
2005-ben összehasonlító áron az öt évvel korábbi árbevételnek csupán a háromnegyede 
képződött. Ezzel párhuzamosan azonban a hazai felvevőpiac is szűkült, amely a 2000. 
évinél csaknem 7%-kal kevesebb árbevétel megszerzésére teremtett lehetőséget.  

6. ábra 

Az ipari értékesítés nettó árbevételének indexe Baranyában értékesítési 
irányok szerint, 2005 

(a 2000. évi százalékában) 
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Megjegyzés: Összehasonlító áron számítva. 

 
Az export 2001. évi visszaesése az 1990-es évtized vége felé – ebben az értékesítési 

irányban – dinamikus fejlődés után következett be. Az akkori viszonylag kedvező ex-
portlehetőségek következtében a 2000. év csúcsévnek számított ebben a tekintetben a 
meglehetősen magas – négytizedet kitevő – értékesítésen belüli exporthányaddal, ame-
lyet azóta megközelíteni sem tudott a megye ipara. A kivitel aránya az azt követő évek-
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ben már mindössze az árbevétel egynegyed–egyötöd körüli hányadát érte el, amely a 
hasonló gazdálkodói kör országos átlagának a fele sem volt. (A megfigyelt kör kiviteli 
hányada ebben az időszakban országosan 55–57% között, a megyék átlaga pedig hatti-
zed körül alakult.) A különbségek kialakulásában e téren nagy a szerepe a termelés és 
értékesítés ágazati szerkezetében megmutatkozó sajátosságoknak is. Baranyában mind a 
termelésben, mind az értékesítésben viszonylag jelentős az energiaszektor súlyaránya  
– amely szektornak alapvető feladata a hazai fogyasztók ellátása – így kevésbé vethető 
össze e téren olyan megyékkel, ahol e gazdasági ág nem ennyire számottevő. 

Lényegesen kisebb azonban a megye feldolgozóiparának exportaránya is, mint orszá-
gosan. A feldolgozóipar értékesítési árbevételének 2005-ben a négytizede (2000-ben 
több mint a fele) keletkezett exportból, az országosnál 25, az ország összes megyéjének 
átlagánál csaknem 30 százalékponttal alacsonyabb ez a hányad.  

7. ábra 
Az export értékesítési árbevételen belüli aránya, % 
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Megjegyzés: A megfigyelt körben székhely szerinti adatok alapján, mindenkori folyó áras adatokból számítva. 

 
Az ágazatok közül – mind a megyében, mind országosan – jellemzően a textilipar és 

a gépipar az a kettő, amely árbevételének legmeghatározóbb részére külpiacokon tesz 
szert. Baranyában az élelmiszeripar és a nemfém ásványi termékeket gyártók azok, ame-
lyek tevékenysége legkevésbé irányul külföldre, azonban az előbbi ág a megyében jelen-
tős súlyánál fogva még így is a második legnagyobb exportőrnek számít. 

A megye ipari értékesítésének ágazati szerkezetében az energiaiparnak, a feldolgozó-
iparon belül pedig az élelmiszeriparnak és a gépiparnak van a legnagyobb részesedése, 
az előbbié nőtt, utóbbiaké csökkent az elmúlt öt esztendő alatt. Amíg azonban a gépipar 
az utóbbi egy-két évben már növekvő súlyarányú volt, az élelmiszeripar ezzel párhuza-
mosan valamelyest gyengült. A további, kisebb súlyú feldolgozóipari ágak közül 
a textilipar térvesztése volt folyamatos ebben az évtizedben, miközben a többi megtartot-
ta vagy javította korábbi pozícióját. 
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Jelentős különbség van a belföldi értékesítés és az export ágazati szerkezetében. Ha-
zai piacon a villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás és az élelmiszeripar a leginkább 
meghatározó. A megye ipari kivitelének nagyobbik hányada a gépiparhoz kötődik – bár 
részaránya lényegesen alacsonyabb mint országosan –, de az élelmiszeripar részesedése 
is jelentős, amely viszont jóval nagyobb az országos átlagnál.  

Az országos ipari értékesítésből való részesedés is különbözik értékesítési irányok 
szerint. Amíg a belföldi értékesítésből 2005-ben 3,6%-kal vette ki a részét a megye ipa-
ra, addig ez az exportban nem érte el az egy százalékot. Meglehetősen nagy eltéréseket 
mutat az egyes ágazatok országos értékesítésen belüli részaránya is. Az országos ipari 
értékesítésből az energiaiparnak, az élelmiszeriparnak és a nemfém ásványi termék gyár-
tásának részesedése a legjelentősebb (2005-ben 4,2–5,5%), a vegyiparé pedig a legala-
csonyabb. Annak ellenére, hogy a gépipar a megyében az egyik meghatározó ágazat, az 
országos ágazati értékesítésen belüli aránya mindössze 0,8%, az országos gépipari ex-
portból pedig 0,7%-kal részesedett. 

4. táblázat 

Az ipari értékesítés néhány jellemzője Baranya megyében  
gazdasági ágak és ágazatok szerint, 2005 

(százalék) 
A 

belföldi 
Az 

export- Az összes 

értékesítés nettó árbevételének 
a Dél-

Dunán-
túl 

az 
ország 

a 
megyék 

Ágazati 
kód Gazdasági ág, ágazat 

ágazati megoszlása 
azonos ágazatán belüli  

részesedése 

C Bányászat 0,5 – 0,4 81,6 2,2 3,1 
DA Élelmiszer, ital, dohány  

gyártása 30,8 14,5 26,8 55,4 5,4 7,1 
DB, DC Textília, bőrtermék, lábbeli 

gyártása 0,6 7,6 2,3 29,9 2,7 3,2 
DD, DE Fa-, papírtermék gyártása, 

nyomdai tevékenység 3,5 7,5 4,5 62,5 2,5 3,9 
DF–DH Vegyipar 3,0 5,2 3,5 63,3 0,5 1,2 
DI Nemfém ásványi termék  

gyártása 5,3 1,6 4,4 83,1 4,2 5,2 
DJ Fémalapanyag és fémfeldolgo-

zási termék gyártása  2,4 5,1 3,1 25,5 1,0 1,1 
DK–DM Gépipar 3,1 56,1 16,0 17,5 0,8 0,9 
DN Egyéb feldolgozóipari termék 

gyártása 0,4 2,4 0,9 68,4 2,1 2,5 
D Feldolgozóipar  49,2 100,0 61,5 34,4 1,5 2,0 
E Villamosenergia-, gáz-, gőz-, 

vízellátás 50,3 – 38,1 53,7 5,5 9,7 

C, D, E Ipar 100,0 100,0 100,0 39,9 2,1 2,8 
Megjegyzés: A megfigyelt vállalkozások székhely szerinti adatai alapján. 
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A foglalkoztatás helyzete* 
 

Baranya iparában az alkalmazásban állók száma 2005-ben 24 465 fő volt, a megye 
összes nemzetgazdasági ágában foglalkoztatottak egynegyede. Az ezredforduló óta az 
e körben alkalmazásban állók száma évről évre csökkent, s 2005-ben 15%-kal volt keve-
sebb mint öt évvel korábban. S mivel az összes nemzetgazdasági ágban némi növekedés 
mérhető, az iparban foglalkoztatottak aránya is – mintegy 5 százalékponttal – alacso-
nyabb lett a 2000. évinél. (A tendencia az országossal egyező volt, a visszaesés mértéke 
viszont némileg erőteljesebbnek mutatkozott annál. Az iparban foglalkoztatottak összes 
nemzetgazdasági ágon belüli aránya ugyanakkor 6–7 százalékpont körüli mértékben 
elmarad a megyék átlagától, ami ugyancsak utal Baranya kevésbé iparosodott jellegére.) 

8. ábra 

Az iparban alkalmazásban állók összes nemzetgazdasági ágon belüli aránya 
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Az iparban foglalkoztatottak ágazati összetételében a feldolgozóipar a meghatározó. 

E területen foglalkoztatták 2005-ben az iparban alkalmazottak 87%-át, s az öt évvel 
korábbihoz képest ez az arány mintegy két százalékponttal erősödött. Az energiaipar 
részesedése a bányászattal együttvéve – hasonló mértékű arányvesztés mellett – 13%-ot 
tett ki. A feldolgozóiparon belül a foglalkoztatásban is a textilipar tere szűkült a legna-
gyobb mértékben, az iparon belüli részesedése a 2000. évi 23%-ról 14,5%-ra csökkent. 
Növelte ugyanakkor a foglalkoztatásban betöltött szerepét a nagyobb ágazatok közül az 
élelmiszeripar és a gépipar, a kisebbek közül pedig a fa-, papír-, nyomdaipari termék 
gyártása és a vegyipar. 

 

 
* A legalább 5 főt foglalkoztató szervezetek térségben működő telepeinek adatai alapján. 
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Összegzés 
 
A különböző témakörökben rendelkezésre álló adatok alapján egyöntetűen az látható, 

hogy Baranya ipara az elmúlt öt esztendőben tartós javulás hiányában nem tudott köze-
lebb kerülni az országos teljesítményekhez. A közép- és nagyvállalkozások körében nem 
jöttek létre újabb tőkeerős, nagy teljesítőképességű vállalkozások, amelyek stabilizálhat-
nák, lendületbe hozhatnák, és tartósabban növekedési pályára állíthatnák a térség iparát. 
Ennek következtében továbbra is fennáll a nagyfokú koncentráció, ami bizonytalanná és 
kevésbé kiszámíthatóvá teszi a jövőbeli kilátásokat is. A kevés számú meghatározó 
nagyvállalkozás bármelyikében történő esetleges tulajdonosváltozás, illetve tőkekivonás, 
szervezeti összevonás, áttelepítés (más megyébe, külföldre) stb. jelentős mértékű újabb 
visszaesést idézhet elő a teljesítményekben és a foglalkoztatásban. 

 
Kulcsszavak: bruttó hozzáadott érték, ipari teljesítmény, termelés, értékesítés, foglal-

koztatás. 
 
 

Resume 

 
The industry in Baranya county has already undergone a serious crisis in the years preceding the change of 

regime. In the subsequent decade, too, the lack of capital, and the unfavourable economic and transport condi-
tions hindered recovery – which started in several other counties of Transdanubia. As a result, there has been a 
widening gap between the county’s and the national performances. This study analyzes the industrial perform-
ance of the county between 2000 and 2005 on the basis of data available from regular statistical data collec-
tions. Gross value added, industrial production, domestic and export sales, and employment are used to exam-
ine the main characteristics and direction of the change, in national terms as well. 

 




