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A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. január–február
Az év első két hónapjában az ipari termelés volumene – főként a külpiaci
kereslet szűküléséből adódóan – gyakorlatilag stagnált. A külkereskedelmi
termékforgalomban az export euróértéke 0,4%-kal, az importé 2,1%-kal
haladta meg a 2011. január–februárit. Az építőipari termelés csaknem
tizedével maradt el az egy évvel korábbitól. A szolgáltatási ágazatok közül
a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,7%-kal nőtt, míg az élénk külföldi
vendégforgalomnak köszönhetően a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma 7,8%-kal emelkedett.
2012 első két hónapjában több gyermek született és kevesebb lakos hunyt
el, így a természetes fogyás üteme mérséklődött. A foglalkoztatottak száma
– december–február átlagában – 1,3%-kal magasabb volt az egy évvel
korábbinál, a férfiak és a nők foglalkoztatási aránya egyaránt javult.
A munkanélküliek száma és aránya lényegében nem változott az egy évvel
korábbihoz képest. 2012. január–februárban az átlagos havi nettó kereset
140 800 forint volt, 2,5%-kal magasabb, mint egy évvel azelőtt. 2012 első
negyedévében a fogyasztói árak 5,6%-kal nőttek.

Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok

A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint a világgazdasági
növekedésre 2012-ben is a lendületvesztés lesz jellemző: a 2010. évi 5,3,
és a 2011. évi 3,9%-os emelkedés után 2012-ben a globális gazdaság
bővülése 3,5%-ra tehető. A világgazdaság jövőbeni növekedése miatti
aggodalmakat fokozza, hogy a kínai gazdaság teljesítménybővülése
tovább mérséklődött 2012 I. negyedévében. A távol-keleti ország bruttó
hazai terméke 8,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához
képest.
Az európai konjunktúrához hasonlóan 2011 negyedévei során hazánk gazdasága is veszített a lendületéből. Ennek ellenére Magyarország bruttó
hazai terméke (GDP) 1,7%-kal növekedett 2011-ben, ami a legmagasabb
mértékű bővülés 2006 óta. A növekedéshez jelentősen hozzájárult a felhasználási oldalról a külkereskedelem, illetve a termelési oldalról a mezőgazdaság és az exportorientált ipar. A belső kereslet továbbra is alacsony
szinten maradt.
A 2012 januári mélypont után február–márciusban a hazai gazdasági szereplők konjunktúravárakozásai számottevően javultak. Az Európai Bizottság
által publikált gazdaságihangulat-index (Economic Sentiment Indicator)
értéke 2012 márciusában héthavi csúcsra emelkedett.
A rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint az ipar bruttó kibocsátása
2012 első két hónapjában gyakorlatilag az előző év azonos időszakának
szintje körül alakult (100,3%). (2011. január–februárban 14,2%-kal haladta meg az ipari termelés volumene az egy évvel korábbit.) A munkanappal
kiigazított adatok szerint a termelés volumene 3,4%-kal csökkent. Az ipari
termelés dinamikájának mérséklődése elsősorban a külpiaci kereslet szűküléséből adódik: az exportértékesítés volumene az egy évvel korábbi,
19%-os növekedés után ez év első két hónapjában 0,9%-kal bővült. A belföldi értékesítés volumene 2012. január–februárban 1,4%-kal nőtt az egy
évvel korábbi alacsony bázishoz képest.
A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy főre jutó ipari
termelés az első két hónapban – az alkalmazásban állók számának
1,3%-os csökkenése mellett – 1,6%-kal nőtt.

Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a feldolgozóipar termelési volumene
január–februárban lényegében stagnált. Az energiaipar kibocsátása
0,5%-kal mérséklődött, ugyanakkor a kis súlyú bányászat termelése több
mint 13%-kal nőtt.
A feldolgozóipari alágak többségében – az előző év azonos időszakához
képest – nőtt a termelés január–februárban. A termelésből nagy súllyal
részesedő járműgyártás kibocsátása 8,0%-kal nőtt, ugyanakkor a másik
nagy súlyú gépipari alág, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása közel egyötödével visszaesett. A 2011 áprilisa óta tartó visszaesés
nagyrészt a híradástechnikai berendezések és az elektronikai fogyasztási
cikkek iránti exportkereslet csökkenéséből adódott. A termelésben a harmadik legnagyobb súlyt képviselő élelmiszeripar kibocsátása azonban több
mint egytizedével nőtt, ami mindkét értékesítési irány keresletbővülésének
köszönhető. A növekedéshez a hús- és baromfihús-feldolgozásban és
-tartósításban tapasztalható kiemelkedő teljesítmény is hozzájárult.
Kétszámjegyű volt a növekedés a termelésből közepes súllyal részesedő
gép, gépi berendezés gyártásában (12,0%), valamint a gumi-, műanyagés építőanyag-iparban (11,9%) is. A kisebb alágak közül a textil- és bőripar
teljesítménye 8,3%-kal nőtt, a külpiaci értékesítés 2,4%-os csökkenése és
a hazai eladások 47%-os bővülése mellett.
Februárban a feldolgozóipar összes új rendelésének volumene gyakorlatilag az előző év azonos hónapjának szintjén maradt. Ezen belül az új
exportrendelések 7,2%-kal csökkentek, míg az új belföldi rendelések – egy
egyszeri nagy megrendelés miatt – közel háromötödével haladták meg az
egy évvel korábbit. Az összes rendelésállomány 16,3%-kal emelkedett a
2011. február végihez képest.
Az első két hónapban az ipar belföldi értékesítési árai átlagosan 7,7%-kal
voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. A legtöbb ágazatcsoportban
emelkedtek az árak, csökkenés három ágazatban figyelhető meg: az egyéb
feldolgozóiparban (5,1%), a gyógyszergyártásban (2,0%), valamint a textil- és bőriparban (1,8%). A drágulásban meghatározó jelentőségű volt,
hogy a belföldi viszonylatban harmadik legnagyobb súllyal részesedő
kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás árai 30%-kal magasabbak voltak, mint
egy évvel korábban. A külpiaci értékesítés árai – a forint gyengülése
mellett – 6,6%-kal haladták meg a tavaly ilyenkorit. Összességében az ipar
termelői árai 7,0%-kal emelkedtek.
Az építőipar kibocsátása idén január–februárban 9,4%-kal maradt el
az egy évvel korábbitól. Mindkét építményfőcsoportban csökkent a
termelés volumene az előző évi alacsony bázishoz képest: az épületek
építése 10,9, az egyéb építmények építése 6,9%-kal. Az év első két
hónapjában mintegy kétharmadával nagyobb volumenű új szerződést
kötöttek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Ezen belül az épületek
építésére kétötödével, az egyéb építmények építésére közel kétszer
akkora volumenű új szerződést kötöttek, mint egy évvel korábban.
A kiugró növekedés hátterében – az alacsony bázis mellett – a vasútfelújításra kötött nagy értékű, hosszabb idő alatt megvalósítandó szerződések, illetve a közműépítésre vonatkozó megrendelések álltak. A február végi szerződésállomány több mint egyötödével kevesebb volt az
egy évvel korábbinál.
A kiskereskedelmi forgalom bővülésének üteme lassult, az első kéthavi
volumen 0,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. (A naptárhatástól
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megtisztított adatok 0,4%-os csökkenést mutatnak.) A forgalom alakulásában szerepet játszott az áfakulcs emelésének keresletszűkítő hatása és a
gyorsuló infláció is.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem eladásai az első
két hónapban 1,4%-kal emelkedtek, miközben az élelmiszerek 5,7%-kal, a
szeszes italok, dohányáruk pedig – a jövedékiadó-emelés következtében –
7,1%-kal drágultak. A nem élelmiszertermékek esetében lassult a növekedés
üteme, január–februárban 1,1%-os forgalombővülés következett be. A tevékenységcsoporton belül – a bázishatás következtében – a legnagyobb mértékben az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem eladásai emelkedtek,
8,7%-kal. A textil-, ruházati és lábbeli-kiskereskedelem első kéthavi forgalma 4,4%-kal meghaladta a tavaly ilyenkorit, a bútor-, műszakicikk-kiskereskedelem esetében ugyanakkor 1,2%-os mérséklődés következett be.
A járműüzemanyagok 18%-os drágulása mellett az üzemanyag-kiskereskedelem eladásai az első két hónapban 2,1%-kal estek vissza.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem eladásai a tavalyi alacsony bázishoz képest idén január–
februárban 6,0%-kal emelkedtek.
2012 január–februárjában a kereskedelmi szálláshelyeken 775 ezer vendég
1894 ezer vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 6,2, míg a vendégéjszakáké 7,8%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mérteket.
A növekedés továbbra is az élénk külföldi vendégforgalomnak tulajdonítható,
a belföldi esetén mind a vendégek, mind az általuk eltöltött vendégéjszakák
száma csökkenésre váltott februárban. Az év első két hónapja főként a szállodák számára alakult kedvezően, ugyanis a vendégéjszakák száma erőteljesen, 9,6%-kal nőtt. A vendégforgalom javulása a szálláshelyek árbevételének
alakulásában is tükröződött. A kereskedelmi szálláshelyek bruttó árbevétele
2460 millió forinttal (9,3%-kal) volt magasabb a tavalyi év azonos időszakinál, amihez leginkább a négycsillagos hotelek 2468 millió forintos árbevétel-növekedése járult hozzá. A szállodai szobakihasználtság 33,8% volt,
0,4 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban, ami ugyancsak a
négycsillagos házaknak köszönhető.
Az év első két hónapjában folytatódott a külkereskedelmi forgalom
bővülésének 2011 harmadik negyedéve óta tartó fokozatos lassulása.
A 2012. január–februári első becslés szerint az export euróértéke 0,4%-kal,
az importé 2,1%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.
A behozatal euróértékének januári 2,7%-os bővülése februárra 1,5%-ra
mérséklődött, míg az export euróértékének első havi 2,3%-os növekedése
februárban 1,2%-os csökkenésre váltott át. A külkereskedelmi mérleg az év
első két hónapjában 1109 millió euró aktívumot mutatott, 183 millió euróval
kevesebbet, mint 2011. január–februárban. Az export 2012. januári forintárszintje 8,4%-kal, az importé pedig 12%-kal haladta meg a tizenkét hónappal korábbit, így a cserearány 3,1%-kal romlott. Az év első hónapjában
nemzeti valutánk a főbb devizákhoz képest 12%-kal gyengült, ezen belül az
euróhoz mérten 12%-os, a dollárhoz képest pedig 15%-os volt a leértékelődés mértéke.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint a folyó fizetési mérleg a
2011. évet 1431 millió eurós többlettel zárta, ami a mérleg 245 millió eurós
javulását jelenti a 2010. évihez képest. A folyó fizetési mérleg részmérlegei
közül az áruforgalmi egyenleg 822 millió euróval javult, a többlet 4,0 milliárd
eurót tett ki. A reálgazdasági tranzakciók másik csoportjában, a szolgáltatások esetében is a mérleg javulása volt megfigyelhető: a 3,2 milliárd eurós
aktívum 292 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a
többlet héttizede az idegenforgalmi szolgáltatásokhoz kötődik. A részmérlegek közül kizárólag a jövedelmek egyenlege romlott, a 6,3 milliárd euró
összegű nettó jövedelemkiáramlás 951 millió euróval volt több a 2010. évinél. Az ide tartozó tételek közül a legnagyobb értékű nettó jövedelemkiáramlás (4,7 milliárd euró) és az egyenleg leghatározottabb mértékű
romlása (471 millió euró) egyaránt a közvetlen tőkebefektetésekhez köthető. A viszonzatlan folyó átutalások 2011. évi egyenlege 487 millió eurós
többletet mutat, ami 81 millió euróval kedvezőbb a 2010. évihez képest.
A tőkemérleg és a folyó fizetési mérleg együttes egyenlegeként kialakuló

– úgynevezett felülről számított – külfölddel szembeni finanszírozási
képesség 3,6 milliárd eurót, a 2010. évinél 642 millió euróval többet
tett ki. A folyó fizetési mérlegben, valamint a tőkemérlegben elszámolt
EU-transzferek együttes egyenlege 3,6 milliárd eurós többletet mutat, ami
211 millió euróval magasabb a 2010. évinél.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint a nemzetgazdaság bruttó, a
közvetlen tőkebefektetéseken belüli egyéb tőke nélküli külföldi adósságállománya 2011 végén 102,5 milliárd euró volt, a nettó adósságállomány pedig
44,7 milliárd eurót tett ki. Egy év alatt a bruttó adósságállomány 4,4%-kal,
a nettó pedig 12%-kal csökkent. A bruttó adósságállomány 53%-a, a nettónak pedig a 34%-a az államháztartást vagy az MNB-t terhelte. A bruttó
adósságállomány csökkenése kizárólag, a nettóé pedig nagyobbrészt a
magánszektorban végbement folyamatokkal magyarázható.
Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya (helyi
önkormányzatok nélkül) – a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai
alapján – az év első negyedévében 518 milliárd forint volt, 225 milliárd
forinttal kevesebb, mint 2011 azonos időszakában. Az államháztartás bevétele 3,2 billió forintot tett ki, 6,0%-kal többet, mint egy évvel korábban, a
kiadása pedig 3,7 billió forintra teljesült, 1,1%-kal kisebb összegre, mint
2011 első három hónapjában. Az alrendszerek közül a központi költségvetés egyenlege 133 milliárd forinttal javult, s a deficit 555 milliárd forintot tett
ki. A társadalombiztosítási alapok egyenlege is kedvezőbbé vált, a 6 milliárd
forint összegű deficit 93 milliárd forinttal kevesebb a tavaly ilyenkorinál. Az
elkülönített állami pénzalapok 43 milliárd forintos többlettel zárták az első
negyedévet, ami a mérleg 1 milliárd forintos romlása révén állt elő.
A kormányzati szektor eredményszemléletben számított, 2011. évi egyenlege 1180 milliárd forint többletet mutat, ami a bruttó hazai termék 4,2%-ának
felel meg. (Az Európai Uniónak a túlzotthiány-eljárás, EDP keretében jelentett
adatok ettől – módszertani okok miatt – kissé eltérnek: a többlet 1205 milliárd
forint, a GDP-arányos szufficit pedig 4,3% volt. A kormányzati szektor adóssága – az MNB adatai alapján – a GDP 80,6%-ának felelt meg 2011 végén.)
A 14,9 billió forintot jelentő bevételből a magán-nyugdíjpénztáraktól átvett
vagyon és ezzel kapcsolatos bevétel értéke 2722 milliárd forintot tett ki
2011-ben. E bevételi tétel nélkül számítva 1542 milliárd forintos hiány jellemezte a kormányzati szektort, ami a GDP 5,5%-ának felel meg. A magánnyugdíjpénztáraktól származó bevételek nélkül a hiány 396 milliárd forinttal,
GDP-arányosan pedig 1,2 százalékponttal nőtt a 2010. évihez képest.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok

Az előzetes népmozgalmi adatok szerint 2012 első két hónapjában több
gyermek született és kevesebb lakos hunyt el, mint az előző év azonos időszakában. 2012 január–februárjában 14 679 gyermek született, 466-tal,
3,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A halálozások száma két hónap
alatt 728-cal, 3,1%-kal mérséklődött, az elhunytak száma összesen
22 614 fő volt. Ezer lakosra 9,0 élveszületés és 13,9 halálozás jutott.
Az előbbi 0,2 ezrelékponttal magasabb, az utóbbi 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. Ezzel párhuzamosan a csecsemőhalandóság is kedvezőbben alakult, a jelenlegi 4,8 ezrelékes érték
0,5 ezrelékponttal volt alacsonyabb a 2011. január–februárinál.
A természetes fogyás üteme számottevően mérséklődött, az egy évvel
korábbi 9129 fővel szemben 7935 fő volt, ami 13,1%-os visszaesést jelent
2011 első két hónapjához képest. Az időszak végén a népesség becsült
lélekszáma 9 millió 957 ezer fő volt.
2011. december–2012. februárban a 15–64 éves népességen belül 50 ezer
fővel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban, ami a férfiak és a nők közel
azonos mértékben javuló foglalkoztatásának köszönhető. A foglalkoztatottak száma átlagosan 3 millió 761 ezer fő volt, 1,3%-kal magasabb az egy
évvel korábbinál, így a foglalkoztatási arány 1,0 százalékponttal, 55,8%-ra
növekedett. A foglalkoztatott férfiak és nők száma egyaránt 25 ezer fővel
gyarapodott, foglalkoztatási arányuk 60,8, illetve 50,9%-ra emelkedett.
A munkaerőpiacon kis létszámban jelen lévő 15–24 éves fiatal foglalkozta-
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tottak száma és aránya az egy évvel korábbihoz képest tovább csökkent,
miközben a legjobb munkavállalási korú 25–54 évesek, illetve az idősebb
55–64 évesek foglalkoztatottsága egyaránt emelkedett.
A munkanélküliek száma és aránya lényegében nem változott az egy évvel
korábbihoz képest. A munkanélküliek 497 ezer fős száma – szintén a 15–64
évesek körében – 10 ezer fővel volt több a 2010. december–2011. februárinál, miközben a munkanélküliségi ráta 0,1 százalékpontos (mintavételi
hibahatáron belüli) növekedés mellett 11,7%-ot tett ki. A férfiak esetében
folytatódott a munkanélküliségi ráta csökkenése, míg a nőknél kismértékű
növekedés következett be. A férfiakat 11,9%-os, a nőket 11,4%-os munkanélküliségi ráta jellemezte. A 15–24 éves fiatalok munkanélkülisége (28,3%)
egy év alatt valamelyest emelkedett, míg a 25–54 éveseké (10,6%) lényegében stagnált. A munkanélküliek 45,7%-a egy éve vagy annál régebben
keresett állást, a munkanélküliség átlagos időtartama 17,4 hónapra mérséklődött.
Az intézményi munkaügyi statisztika legfrissebb létszámadatai szerint 2012
első két hónapjában a nemzetgazdaság megfigyelt szervezeteinél1 folytatódott a 2011 májusa óta tartó csökkenés. Az alkalmazásban állók száma
átlagosan 2 millió 596 ezer fő volt, ami 34 ezerrel (1,3%-kal) kevesebb a
2011. január–februárinál. Teljes munkaidőben 42 ezer fővel kevesebben,
részmunkaidőben 8 ezer fővel többen dolgoztak, mint tavaly ilyenkor.
A versenyszférában közel 1,8 millió fő állt alkalmazásban, ami 30 ezerrel
(1,6%-kal) elmaradt az egy évvel korábbitól, így a korábbi időszakra jellemző
növekedés megtorpant. A költségvetési szféra létszáma (696 ezer fő)
8 ezerrel (1,2%-kal) csökkent a 2011. január–februárihoz képest. Közfoglalkoztatás keretében az egy évvel korábbinál közel 9 ezer fővel többen dolgoztak, számuk átlagosan 32 ezer fő volt, döntően teljes munkaidőben, az
egészségügy területén álltak alkalmazásban. (A közfoglalkoztatottak nélkül
számított adatok szerint a költségvetési intézményekben alkalmazottak száma
ebben az időszakban 17 ezer fővel 664 ezerre mérséklődött.) A megfigyelt
nonprofit szervezeteknél 3,5 ezer fővel többen, 103 ezren dolgoztak.
2012 első két hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos
bruttó keresete – a számviteli nyilvántartások alapján – 217 800 forint volt,
ami nominálisan 5,5%-kal haladta meg a 2011. január–februárit. Az átlagos
havi nettó kereset összege2 140 800 forint volt, ez 2,5%-kal volt magasabb

az egy évvel korábbinál. A vállalkozásoknál 145 400 forint, a költségvetési
szervezeteknél 131 100 forint, míg a nonprofit szférában 126 800 forint volt
a kézhez kapott kereset átlagos összege. A keresetek a versenyszférában
3,7, a megfigyelt nonprofit szervezeteknél 2,6%-kal nőttek, miközben a
költségvetésben 0,4%-kal mérséklődtek. (A közszféra átlagkeresetének
alakulásában többek között szerepet játszott a teljes munkaidős közfoglalkoztatottak számának két és félszeresére növekedése és a döntően az egészségügyet érintő 2012. évi garantált bérminimum változása.) A költségvetési
szférában és a nonprofit szervezeteknél a foglalkoztatottak bizonyos körének
2012. januártól havonta – az adó- és járulékváltozások ellentételezése
okán – a keresetbe nem tartozó kompenzáció kifizetésére kerül sor. Ez az
intézkedés 2012. január–februárban a költségvetésben a teljes munkaidősök
mintegy 59%-át, a nonprofit szférában 8%-át érintette, bruttó összege pedig
átlagosan 10 700, illetve 10 600 forint volt.
Márciusban a fogyasztói árak 5,5%-kal, az első negyedévben pedig
5,6%-kal haladták meg az előző évi szintet. A változatlan adótartalmú
árindex márciusban 103,4% volt, tehát az adóváltozások hatására az infláció 2,1 százalékponttal emelkedett. Az első negyedévben a legnagyobb
mértékben, 8,6%-kal az egyéb cikkek, üzemanyagok drágultak, ezen belül
a járműüzemanyagok árai 17%-kal – átlagosan körülbelül 60 forinttal –
nőttek egy év alatt. Az elmúlt három év leforgása alatt az autóbenzin és a
gázolaj fogyasztói ára csaknem háromnegyedével emelkedett. A szeszes
italok, dohányáruk jelentős, 8,4%-os áremelkedése jórészt a 2012. évi
jövedékiadó-emelés következménye. A háztartási energiáért 7,1%-kal kellett többet fizetni, amiben szerepet játszott az év eleji hatósági energiaáremelés is. Az előző évi magas bázis miatt az élelmiszerek áremelkedése
5,4%-ra lassult, bár az árucsoporton belül nagyon változatosan alakultak
az árak. A sertés- és a marhahús ára 10%-ot meghaladóan, a cukoré 15%kal, a tojás ára pedig közel háromtizedével emelkedett egy év alatt, míg – a
tavalyi magas bázisárakhoz képest – a liszt ára 6,1%-kal, az idényáras
élelmiszereké pedig 14%-kal csökkent. Az átlagnál kisebb mértékben – bár
a tavalyi évhez képest erőteljesebben – emelkedett a szolgáltatások (4,4%)
és a ruházkodási cikkek (3,7%) ára. Árcsökkenés továbbra is csak a tartós
fogyasztási cikkek piacán következett be (1,4%).

1 A legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
2 A korábbi évek módszertanának megfelelően családi kedvezmény nélkül számított.
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1. tábla
Összefoglaló adatok
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában)
1.) 2012. január–február
Megnevezés
Ipari indexek
Termelés
Értékesítés belföldre
Értékesítés exportra
Létszám
Termelékenység
Építőipari termelés indexe
Mezőgazdasági értékesítés indexe
Kiskereskedelmi forgalom indexe
Behozatal értéke, millió euró
értékindexe
Kivitel értéke, millió euró
értékindexe
Árindexek
Ipari termelői árak
Ipari belföldi értékesítési árak
Mezőgazdasági termelői árak
Behozatali forintárak
Kiviteli forintárak
Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő
Index
Munkanélküliségi rátaa, %
Bruttó átlagkereset, ezer forint
nominális index
Nettó átlagkereset, ezer forint
nominális index

2012.

2011

január

február

január–február
100,3
101,4
100,9
98,7
101,6
90,6
115,6
100,7
11 762
102,1
12 871
100,4

105,4
94,9
107,6
103,4
101,9
92,2
100,2
100,2
73 023
110,8
79 909
111,8

99,5
98,8
100,8
98,8
100,7
98,5
117,2
101,2
5 847R
102,7R
6 266R
102,3R

101,1
103,9
101,1
98,6
102,5
84,0
113,0
100,2
5 915
101,5
6 605
98,8

104,2
106,2
119,3
105,0
102,9
2 692
99,6
11,0
213,1
105,2
141,1
106,4

107,8
107,7
100,3
111,9
108,4
2 582
98,5
..
219,1
104,3
141,6
101,4

106,2
107,6
95,5
..
..
2 610
98,9
..
216,6
106,9
140,1
103,7

107,0
107,7
98,8
..
..
2 596
98,7
11,7b
217,8
105,5
140,8
102,5

a A 15–64 éves népességen belül.
b 2011. december–2012. február.
R Revideált adat.

2.) 2012. január–március
Megnevezés
Fogyasztóiár-index
Államháztartás egyenlege, milliárd forint
Ebből:
központi költségvetés
társadalombiztosítási alapok

2011

2012.
január–február

március

január–március

103,9
–1 734

105,7
–287

105,5
–231

105,6
–518

–1 718
–83

–319
–2

–236
–4

–555
–6

További információk, adatok (linkek):
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