
KÖZLEMÉNY 
 
 

A globalizáció hatása a nemzeti számlák rendszerére 
 
 
A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett az adatminőség folyamatos fejlesztése iránt, abból 
a célból, hogy a felhasználók minél pontosabb és nemzetközi szinten jobban 
összehasonlítható képet kaphassanak a makrogazdasági folyamatok alakulásáról. A KSH 
adatközlési rendjének és az EU előírásoknak megfelelően a 2011. szeptember 
végén/októberben publikálandó nemzeti számla adatok számos jelentős módszertani, 
technológiai fejlesztés eredményét fogják tükrözni, melyek bevezetése által a teljes idősor 
főbb adatai 1995-ig visszamenőleg kismértékben módosultak úgy, hogy azok időbeli 
összehasonlíthatóságukat a továbbiakban is megőrzik. Az idén sorra kerülő adatközlés során 
bevezetendő fejlesztések többéves munka eredményét tükrözik. A legfontosabb 
változások/fejlesztések a következők: 
 
• Külkereskedelmi adatok korrekciója. Magyarországon a külkereskedelmi egyenleg 2004 

óta tapasztalható javulásában jelentős szerepet játszottak a multinacionális vállalatok 
fizikai jelenlét nélküli magyar adószámon végzett speciális kereskedelmi egységei (áfa 
regisztrációk). A nemzeti számlákban és a fizetési mérlegben nem-rezidensnek tekintett 
áfa-regisztrációk belföldi partnereikkel közvetlenül nem megfigyelt ügyletein a nem-
rezidenseknél árrés keletkezik. Az ezzel kapcsolatos korrekciót 2008. szeptember óta 
aggregált szinten végeztük, melyet most egyes nagyobb piaci szereplőkre vonatkozóan 
egyedi szinten pontosítottuk 2007-ig visszamenőleg. A fejlesztés módosítja a nemzeti 
számlák külkereskedelmi egyenlegét és a fizetési mérleg külkereskedelmi adatait, 
amely a GDP szintjére közvetve is kihat. 

 
• Az idegenforgalmi import adatok korrekciója. A munkavégzési céllal, életvitelszerűen 

külföldön élő magyarok (külföldön rezidensek) utazásai és a külföldön keletkezett 
jövedelmükből történt fogyasztásuk kikerültek a turizmus adataiból 2005-ig 
visszamenőleg. A korrekciónak csak a GDP szerkezetére van hatása. 

 
• Átállás a 2008 óta hatályos új, nemzetközi ágazati osztályozás használatára (TEÁOR’08 

átállás). A gazdaságstatisztika többi területén már (EU jogszabály alapján) megtörtént a 
TEÁOR átállással összhangban a nemzeti számlarendszer is átáll az új, 2008-as 
tevékenységi osztályozási rendszerre. A változás a GDP szintjére nincs hatással, 
ugyanakkor a termelés, beruházások stb. ágazati megoszlása változik. 

 
• Az ún. Forrás-felhasználás táblák (SUT – Supply and Use Tables) integrálása a nemzeti 

számlarendszerbe. A termelési és felhasználási oldal kiegyensúlyozása termékek és 
szolgáltatások szintjén történik, ezáltal az adatok konzisztenciája jelentősen javul. 
Közvetett hatásai is vannak, amelyek visszamenőleges adatjavítások és módszertani 
fejlesztések formájában jelennek meg a rendszerben. A SUT integrálás alapvetően 
ágazati szerkezeti változást okoz, a GDP felhasználási oldalán eddig kimutatott 
statisztikai eltérés eltűnik.  

 
• Egyéni vállalkozók teljesítményének új becslési módszertana. Az új becsléshez az egyéni 

vállalkozók ÁFA adatait és az adóellenőrzések eredményeit is felhasználjuk. E fejlesztés 
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következtében is elsősorban az ágazati struktúra módosul, a GDP szintje csak kis 
mértékben változik. 

 
A külkereskedelmi és az idegenforgalmi import adatok korrekcióját a Magyar Nemzeti Bank 
a KSH nemzeti számla adataival összhangban a fizetési mérleg adatokon is átvezeti. 
 
Az éves adatokkal teljes mértékben összevethető negyedéves idősor közlésére 2011. 
december közepén kerül sor, a szokásos negyedéves publikáció során. 
 
Tekintettel az átállás technikai időigényére, a KSH tájékoztatási adatbázisában a részletes 
nemzeti számla adatok október második felében lesznek elérhetők. A STADAT rendszer 
táblái és a rendszeres kiadványok a megszokott részletezettséggel fognak megjelenni. 
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