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A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. január–szeptember
Magyarország bruttó hazai terméke 2012 első három negyedévében
1,3%-kal, a III. negyedévben pedig 1,5%-kal volt alacsonyabb, mint egy
évvel azelőtt. Az ipari termelés az első kilenc hónap átlagában 0,8%-kal,
az építőipari 5,0%-kal maradt el a 2011. január–szeptemberi szinttől.
A szolgáltató-szektoron belül a kiskereskedelmi forgalom első kilenc havi
volumene 1,7%-kal mérséklődött, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma ezzel szemben 4,1%-kal növekedett az egy
évvel korábbihoz képest. A külkereskedelmi termékforgalom első kilenc
hónapra becsült euróértéke nem egész 1%-kal múlta felül a tavaly
ilyenkori szintet.
A január–szeptemberi időszak során a születések száma 3,6%-kal, a halálozásoké 1,1%-kal volt magasabb, mint a megelőző év ugyanezen időszakában. Az ország becsült lélekszáma szeptember végén 9 millió 938 ezer főt
tett ki, mintegy 20 ezerrel kevesebbet az egy évvel azelőttinél. A III. negyedévben a foglalkoztatottak száma – a 15–64 éves korosztályban – 3 millió
901 ezer fő volt, 2,1%-kal több az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Ugyanezt az időszakot és korosztályt tekintve a munkanélküliségi ráta
10,5%-os volt, kissé – 0,3 százalékponttal – alacsonyabb, mint egy évvel
korábban. Az év első kilenc hónapjában a nettó átlagkereset 142 000 forintot tett ki, 1,8%-kal többet, mint 2011 ugyanezen időszakában. A január–
októberi időszak során a fogyasztói árak 5,8%-kal voltak magasabbak az
egy évvel azelőttiekhez képest.

összességében 1,3%-kal csökkent a gazdasági teljesítmény. A felhasználási oldalon a romló nemzetközi környezet ellenére a külkereskedelem kedvezően alakult. A termelési oldalról az előző évi növekedés egyik tényezőjének
számító mezőgazdaság teljesítménye – a száraz időjárás és a magas bázis
miatt – számottevően csökkent, ugyanakkor az információ és kommunikáció pozitívan járult hozzá a GDP alakulásához.
2012 január–szeptemberében a nemzetközi összehasonlítások során
alkalmazott szezonálisan és naptárhatással kiigazított index szerint
1,4%kal csökkent a gazdasági teljesítmény, amivel az európai uniós rangsor utolsó harmadában helyezkedünk el. Az előző negyedévhez képest
– szintén szezonálisan és naptárhatással kiigazított index alapján – az
előző két negyedévre jellemző csökkenés folytatódott: a III. negyedévben
0,2%-os volt.
1. ábra

A GDP volumenváltozása*
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Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok

2012 elején a gazdasági szereplők hangulatára az optimizmus volt jellemző,
azonban az ezt követő időszakban az euróövezet adósságválságának újabb
fejleményei, valamint a fejlett országokkal kapcsolatos recessziós félelmek
kedvezőtlen hatást gyakoroltak a hangulatra. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint a globális konjunktúra elmúlt évekhez viszonyított lendületvesztése 2012-ben is folytatódik: a világgazdaság várhatóan 3,3%-kal
fog bővülni. 2012 III. negyedévében a túlnyomórészt fejlett országokat
tömörítő OECD egészére számított bruttó hazai termék 1,1%-kal1 emelkedett az előző év azonos időszakához képest.
Az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 2012 első három negyedévében átlagosan 2,3%kal1 bővült az előző év azonos időszakához képest. Az
ázsiai térségben Japán gazdasági teljesítménye 2012 január–szeptemberében 2,1%kal1 emelkedett, a növekedés motorja – a lanyhulás ellenére –
a belső kereslet volt. A kínai gazdaság teljesítménybővülése tovább mérséklődött 2012 első kilenc hónapjában, a bruttó hazai termék volumene
7,7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.
Előzetes adatok alapján 2012 első három negyedévében az Európai Unió
(EU-27) tagországainak együttes teljesítménye 0,2%-kal2 mérséklődött az
egy évvel korábbihoz képest. Az unió legjelentősebb nemzetgazdasága,
Németország teljesítménye ugyanakkor továbbra is bővült: 1,0%-kal2. Az
eurózóna gazdasági teljesítménye 0,4%-kal2 csökkent.
Magyarország bruttó hazai terméke a KSH – korlátozott információs bázisra épülő – gyorsbecslése szerint 2012 III. negyedévében 1,5%-kal csökkent
az előző év azonos időszakához képest. Az év első három negyedévében
1 Szezonálisan kiigazított.
2 Szezonálisan és munkanaphatással kiigazított.
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A rendelkezésre álló legfrissebb ágazati adatok szerint az ipari termelés
volumene 2012 első kilenc hónapjában 0,8%-kal alacsonyabb volt, mint egy
évvel korábban. Az összes ipari értékesítésből 56%-os aránnyal részesedő
export volumene lényegében változatlan maradt (0,2%-kal nőtt), a belföldi
eladásoké pedig 2,5%-kal mérséklődött a 2011. január–szeptemberihez
viszonyítva.
Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a kibocsátás mintegy kilenctizede a feldolgozóiparhoz kapcsolódik, amelynek január–szeptemberi termelési volumene 0,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A kis súllyal részesedő bányászat teljesítménye 15%-kal nőtt, míg az energiaszektoré (villamosenergia-,
gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8%-kal mérséklődött.
A termelés volumene a feldolgozóipari alágak mintegy felében nőtt. A feldolgozóipari termelésből több mint egyötödnyi részesedéssel rendelkező
feldolgozóipari alágban, a járműgyártásban 8,2%-kal nőtt a termelés. Jól
teljesített az élelmiszer, ital, dohánytermékek gyártása alág is, amelynek
január–szeptemberi kibocsátása 5,7%-kal múlta felül a 2011. év első kilenc
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hónapjáét. A legnagyobb mértékű, 14%-os visszaesés a második legjelentősebb súlyú alágat, a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártását
jellemezte, de számottevő volt a csökkenés (10%) a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás esetében is.
A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy alkalmazásban
állóra jutó ipari termelés 1,3%-kal haladta meg a 2011. január–szeptemberit. A termelékenység növekedése abból fakadt, hogy az alkalmazottak létszáma nagyobb mértékben csökkent, mint a termelés.
Szeptember végén a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összehasonlító
áron számított rendelésállománya 2,1%-kal bővült az egy évvel korábbihoz
képest, ennek mértéke 2010 decembere óta a legalacsonyabb volt. A növekedési ütem lassulásában szerepet játszott, hogy július–szeptember során az
új rendelések volumene rendre elmaradt az egy évvel korábbitól, szeptemberben a csökkenés már 18%-os volt.
Az ipari termelői árak 2012 első három negyedévében 6,2%-kal voltak
magasabbak, mint egy évvel korábban. Valamennyi feldolgozóipari alág termelőiár-színvonala emelkedett, közülük a legnagyobb mértékben, 20%-kal a
kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásé. Jelentős volt az áremelkedés továbbá a
vegyi anyag, termék gyártásában (13%), valamint a gyógyszergyártásban
(11%). A legszerényebb mértékű, 2,3%-os áremelkedés a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az egyéb feldolgozóipar és javítás
alágban volt megfigyelhető. A belföldi és az exportra történő értékesítés
január–szeptemberi árai hasonló mértékben – 6–7%-kal – haladták meg az
egy évvel korábbi szinteket. A legnagyobb áremelkedés mindkét értékesítési
irányban a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, valamint a vegyi anyag, termék
gyártása alágakhoz kötődik, míg a jelentős exportár-emelkedéssel jellemezhető gyógyszergyártás esetében a belföldi értékesítés árszínvonala elmaradt az
egy évvel korábbitól.
A mezőgazdasági termékek termelőiár-szintje 2012 első kilenc hónapjában
10,9%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A termékfőcsoportok
közül az élő állatok és állati termékek árszínvonala 12%-kal növekedett.
Mindegyik ide tartozó termékcsoport termelői ára magasabb volt a 2011.
január–szeptemberinél, közülük a vágóbaromfié 7,7, a vágósertésé 22, a tojásé
pedig 43%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A növényi termékek termelői
árai szintén növekedtek, esetükben az áremelkedés – ami kizárólag a harmadik
negyedéves folyamatok következménye – 10,3%-ot tett ki. Az ide tartozó csoportok közül a gabonafélék 9,1%, az ipari növények és a gyümölcsfélék
11–12%-kal, a friss zöldségek pedig 21%-kal drágultak. A mezőgazdasági
termelés ráfordításiár-szintje 5,6%-kal növekedett a 2011. január–szeptemberihez képest. A növekedés legfontosabb tényezőjét az első félévben a műtrágyák, a harmadik negyedévben pedig a takarmányok drágulása jelentette,
ennek mértéke az első kilenc hónap egészét tekintve 14, illetve 4,2%-ot tett ki.
A további fontos ráfordítási tételt jelentő energia esetében az áremelkedés
8,3%-os volt. A termelői árak nagyobb mértékben emelkedtek a ráfordítási
áraknál, így az – e két index hányadosaként számítandó – agrárolló 5,0%-kal
zárult, azaz a mezőgazdasági termelőknek az árváltozásokra visszavezethető
jövedelmi helyzete ilyen mértékben vált kedvezőbbé.
Az építőipar január–szeptemberi termelési értéke változatlan áron számítva
5,0%-kal kevesebb volt a tavaly ilyenkorinál. Az időszakon belül a III.
negyedévben – 2008 utolsó negyedéve óta először – mértek a szektorban
növekedést (3,2%). (E két időszak között összességében 31%-kal esett
vissza a teljesítmény.) Az első kilenc hónap egészét tekintve az építőipar
mindkét építményfőcsoportjában csökkent a termelés: az épületek esetében
8,5, az egyéb építmények esetében pedig 0,9%-kal. Összehasonlító árakon
számítva a január–szeptemberi időszakban 18%-kal nagyobb értékű új építőipari szerződést kötöttek, mint az előző év ugyanezen időszakában. Az
építőipari vállalkozások szerződésállománya 7,3%-kal magasabb volt szeptember végén, mint egy évvel korábban. Az egyéb építmények építése mind
az új szerződések, mind a szerződésállomány volumenét tekintve kedvezőbben alakult az átlagosnál, míg az épületek építése annál gyengébben teljesített. 2012 első három negyedévében az építőipar termelői árai 2,0%-kal
haladták meg az egy évvel korábbit.

2012 január–szeptemberében mintegy 6500 lakást építettek az országban,
20%-kal kevesebbet, mint a megelőző év ugyanezen időszakában. Az egy évvel
korábbival összehasonlítva a visszaesés mértéke a vállalkozások esetében
több mint egyharmadot, a természetes személyek esetében pedig megközelítőleg egytizedet tett ki. Ennek hatására a természetes személyek által épített
lakások aránya 8 százalékponttal 66%-ra emelkedett, míg a vállalkozások által
építetteké 32%-ra mérséklődött. (2009-ben és 2010-ben még nagyjából
ugyanakkora, megközelítőleg fele-fele arány jellemezte utóbbi két építtetői
csoportot3.) Az épített lakások mennyisége a fővárosban az egy évvel korábbi
42%-a volt, a megyei jogú városokban ugyanakkor 25%-kal növekedett. Az
első kilenc hónap során használatba vett lakások átlagos alapterülete 106
négyzetméter volt, 5,4 négyzetméterrel nagyobb, mint 2011. január–szeptemberben. Az év első három negyedévében közel 7800 lakás építésére adtak ki
engedélyt az építésügyi szakhatóságok, ami 12%-kal kevesebb az egy évvel
korábbinál. A mérséklődés számottevő része a Közép-Magyarországon mért
visszaeséssel magyarázható. Az első kilenc hónap során építési engedélyt
kapott lakóépületek száma (4457) 14%-kal kevesebb, a nem lakóépületeké
(4223) viszont 16%-kal több volt, mint 2011 első három negyedévében. A
nem lakóépületek esetében bekövetkezett növekedés jelentős része GyőrMoson-Sopron megyéhez, valamint az észak-alföldi régióhoz kötődik.
2012. január–szeptemberben a kereskedelmi szálláshelyeken 6,5 millió vendég 17,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,8%-kal, az
általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,1%-kal volt magasabb, mint egy évvel
korábban. A forgalom a külföldi vendégek esetében kedvezőbben alakult, mint
a belföldiek esetében, az előbbieké 7–8%-kal növekedett, míg az utóbbiaké
1,3%-kal mérséklődött, a vendégéjszakáiké pedig fél százalékkal nőtt. A
Budapesten eltöltött vendégéjszakák száma – a külföldi vendégkör hatására –
9,0%-kal nőtt, a turisztikai régiók közül három kivételével valamennyiben nőtt
a vendégéjszakákban mért vendégforgalom. A kereskedelmi szálláshelyek
bruttó árbevétele – 7,0%-os folyóáras növekedést követően – 206 milliárd
forintot tett ki január–szeptemberben, amelynek közel kilenctizede a szállodákhoz kötődik. A szállodák forgalma az átlagosnál kedvezőbben alakult, szobakihasználtságuk az első kilenc hónap átlagában 48,6%-os volt, 1,6 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban. A szállodai kategóriákon belül a legnépszerűbbek a négycsillagos házak voltak, melyek a hotelekben eltöltött
vendégéjszakák számából 51, az összes kereskedelmi szálláshelyen eltöltött
vendégéjszakák számából pedig 38%-kal részesedtek.
2012. január–augusztusban a termékexport volumene 3,1, az importé
1,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az első nyolc hónap átlagában a kivitel 6,5, a behozatal pedig 8,4%-kal magasabb forint-árszínvonalon
bonyolódott le, mint a megelőző év ugyanezen időszakában. Az import nagyobb
mértékű árnövekedéséből adódóan a cserearány kedvezőtlenebbé vált, a romlás mértéke 1,8%-os volt. A cserearány romlásának fontos tényezője, hogy a
forgalmi irányok közül a behozatalban lényegesen nagyobb súllyal rendelkező
energiahordozók árszínvonala a külkereskedelem egészéhez képest gyorsabb
ütemben – az exportban 17, az importban pedig 21%-kal – emelkedett.
Előzetes adatok szerint 2012 első három negyedévében a kivitel és a behozatal
euróértéke egyaránt közel 1%-kal haladta meg az egy évvel azelőtti szintet. A
külkereskedelmi mérleg a január–szeptemberi időszakot 5,4 milliárd eurós aktívummal zárta, a többlet 73 millió euróval kevesebb volt az egy évvel korábbinál.
2012 első kilenc hónapjában mintegy 11 600 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, 2,3%-kal kevesebb, mint 2011 azonos időszakában. E balesetekben mintegy 14 900-an sérültek meg, 4,0%-kal kevesebben az egy évvel korábbinál. 2012 január–szeptemberében a balesetet
elszenvedők közül az elhunyt személyek száma 11 fővel 438 főre nőtt.
A balesetek kevéssel több mint héttizede lakott területen belül történt, az
elhunytak többsége, 69%-a ugyanakkor a lakott területen kívül – de túlnyomórészt nem az autópályákon – vesztette életét.
A kiskereskedelmi forgalom volumene április óta elmarad az előző év azonos időszakitól: októberben 4,1, összességében az első kilenc hónapban
1,7%-kal csökkentek az eladások. (A naptárhatástól megtisztított adatok 3,1,
illetve 1,5%-os elmaradást mutatnak.)

3 A harmadik építtetői csoport a helyi önkormányzatok, melyek részesedése 1%-os vagy az alatti volt az elmúlt években.
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2012 első kilenc hónapjában az összforgalom csaknem felét kitevő élelmiszerés élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem forgalma 0,4%-kal elmaradt az
előző év azonos időszakitól. A nem élelmiszertermékek eladási volumene
január–szeptemberben 2,7%-kal csökkent, a tevékenységcsoporton belül a
legnagyobb visszaesést a bútor-, műszakicikk-üzletek szenvedték el (9,5%). A
tavalyi fellendülés után idén a könyv-, számítástechnika-, és egyébiparcikk,
valamint a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-üzletek forgalma is csökkent, előbbi 2,0, utóbbi 0,9%-kal. A volumen mindössze a forgalom csekély
hányadát kitevő iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelemben (0,5%), valamint
a textil-, ruházati és lábbeli-kiskereskedelemben (3,3%) nőtt. A kiskereskedelmi forgalom visszaesésében az üzemanyagtöltő állomások is szerepet játszottak: az üzemanyag-forgalom – az üzemanyagárak jelentős, 16%-os áremelkedése mellett – 3,0%-kal maradt el az előző évitől.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem eladásai idén az első kilenc hónapban 2,1%-kal csökkentek
2011 azonos időszakához képest.
Az előzetes népmozgalmi adatok alapján 2012 I–III. negyedévében 67 995
gyermek született és 97 171 fő hunyt el. A születések száma 3,6, a halálozásoké 1,1%-kal haladta meg a 2011. január–szeptemberit. A természetes fogyás
(29 176 fő) 1308 fővel volt kevesebb a tavaly január–szeptemberinél. Az
élveszületések aránya 9,1, a halálozásoké 13,0 ezreléket tett ki, ami 0,3, illetve
0,1 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. Az első kilenc hónap
során 30 069 házasságot kötöttek, lényegében ugyanannyit – 0,2%-kal többet
– mint 2011 ugyanezen időszakában. A csecsemőhalandóság 4,9 ezrelék volt,
közel azonos a 2011 január–szeptemberivel. A terhességmegszakítások száma
(27 922) 5,9%-os csökkenést mutat a 2011 első kilenc havihoz képest.
Szeptember végén az ország – nemzetközi vándorlás figyelembevételével számított – becsült lélekszáma 9 millió 938 ezer fő volt, mintegy 20 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.
2012 harmadik negyedévében a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 3 millió
936 ezer fő volt, 80 ezer fővel (2,1%-kal) több, mint egy évvel korábban. A
15–64 éves foglalkoztatottak száma 3 millió 901 ezer főt tett ki, foglalkoztatási
arányuk 58,2% volt, 1,8 százalékponttal magasabb, mint a 2011. július–szeptemberi időszak átlagában. A mutató a férfiak körében 63,6, a nők esetében
pedig 53,0%-os volt, másfél, illetve 2,1 százalékponttal több, mint egy évvel
korábban. A régiók közül a legmagasabb foglalkoztatottság a NyugatDunántúlt, a legalacsonyabb pedig Észak-Magyarországot jellemezte (63,1,
illetve 49,9%).
A harmadik negyedév során a munkanélküliek száma és aránya – a munkaerő-felmérés fogalmi rendszere alapján, a 15–64 éves korcsoportot tekintve –
457 ezer főt, illetve 10,5%-ot tett ki. A munkanélküliek száma 5 ezer fővel
(1,1%-kal), a munkanélküliségi ráta pedig 0,3 százalékponttal mérséklődött. (A
csökkenés mértéke mintavételi hibahatáron belüli.) A munkanélküliek 55%-a
volt férfi, körükben a munkanélküliségi ráta (10,7%) változatlan maradt. A
munkanélküliségi ráta mérséklődése így a nők körében mért munkanélküliség
– 10,9-ről 10,3%-ra történő – csökkenésével magyarázható. A munkanélküliek
47%-a legalább egy éve keresett állást, a munkanélküliség átlagos időtartama
meghaladta a 17 hónapot.
Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint a – legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit
szervezeteknél – január–szeptemberi időszak átlagában 2 millió 671 ezer fő
állt alkalmazásban, 0,7%-kal (20 ezer fővel) kevesebb, mint egy évvel korábban. A versenyszférában 1 millió 817 ezer főt alkalmaztak, ami 1,9%-kal
(35 ezer fővel) elmaradt az egy évvel korábbitól. A költségvetési szféra létszáma 749 ezer fő volt, 2,0%-kal (15 ezer fővel) magasabb, mint tavaly január–
szeptemberben. (A szféra létszáma a közfoglalkoztatottak nélkül 661 ezer főt
tett ki, 2,2%-kal (15 ezer fővel) kevesebbet az egy évvel korábbinál.) A nonprofit szervezeteknél 106 ezren dolgoztak, 0,6%-kal nagyobb számban, mint egy
esztendővel ezelőtt.
Az év első három negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók
átlagos bruttó keresete – a számviteli nyilvántartások alapján – 219 700 forint
volt, ami 4,5%-kal több az egy évvel korábbinál. A korábbi évek módszertanának megfelelően családi kedvezmény nélkül számított átlagos havi nettó
kereset összege 142 000 forint volt, 1,8%-kal magasabb a 2011. január–szep-
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temberinél. A vállalkozásoknál 148 400 forint, a költségvetési szervezeteknél
128 200 forint (közfoglalkoztatottak nélkül 137 300 forint), míg a nonprofit
szférában 130 500 forint volt az átlagos nettó kereset. A bérek a versenyszférában és a nonprofit szervezeteknél 4–5%-kal növekedtek, a költségvetésben
viszont mérséklődtek (3,7%). A közszférában nemcsak a létszám, hanem a
keresetek változásának irányát is megváltoztatta a közfoglalkoztatás keretében
történő munkavégzés súlyának emelkedése, amitől eltekintve 1,8%-os nettó
keresetnövekedés jellemezte a szektort.
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 az év első kilenc
hónapja során a költségvetésben a teljes munkaidősök mintegy 54%-át (a közfoglalkoztatottak nélküli létszám 60%-át), a nonprofit szférában pedig 9%-át
érintette, a kompenzáció bruttó összege átlagosan havi 10 000, illetve 10 200
forint volt. (A költségvetési szféra bruttó keresete a kompenzációt figyelmen
kívül hagyva 1,9%-kal csökkent, azt figyelembe véve pedig lényegében stagnált.)
A fogyasztói árak emelkedésének üteme – a szeptemberi négyéves csúcsról – októberben 6,0%-ra lassult. Ennek hátterében az üzemanyagárak októberi csökkenése, valamint – elsősorban a gyenge belső kereslet miatt – az élelmiszerárak alakulása állt. Az első tíz hónapban az infláció összességében 5,8, az
adóváltozások kiszűrésével számítva pedig 3,6%-os volt.
A főcsoportok közül – elsősorban a jövedékiadó-emelés miatt – legnagyobb
mértékben, 12,4%-kal a szeszes italok, dohányáruk árai emelkedtek. Az egyéb
cikkek, üzemanyagok árszínvonala 8,0%-kal, ezen belül a járműüzemanyagoké
15%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az autóbenzin és a gázolaj
a január–októberi átlagárakat tekintve az elmúlt három év alatt 156, illetve
173 forinttal drágult. A javak fő csoportjai közül az átlagosnál gyorsabban emelkedett még a háztartási energia ára (6,5%), ezen belül a távfűtésért 9,2, a
vezetékes gázért 6,9%-kal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban. Az
élelmiszerek ára – az inflációhoz hasonló mértékben – 5,7%-kal emelkedett, de
a főcsoporton belül az élelmiszerárak jelentős szóródást mutatnak. A szolgáltatások áremelkedése a tavalyihoz képest duplájára gyorsult: az első tíz hónapban
4,2%-kal emelkedett az árszínvonal, miközben a ruházkodási cikkek a tavalyihoz
hasonló mértékben, 2,8%-kal drágultak. A főcsoportok közül kizárólag a tartós
fogyasztási cikkek esetében csökkentek az árak, a defláció 1,2%-os volt.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2012. szeptember végén a
háztartások bruttó pénzügyi vagyona 27,6 billió forint volt, 2,5%-kal több a
tizenkét hónappal korábbinál. A tartozások 9,6 billió forintot, 14%-kal kevesebbet tettek ki a tavaly szeptember véginél. A két tényező különbségeként előálló
nettó pénzügyi vagyon 18,0 billió forint volt, 15%-kal több, mint egy évvel
korábban. A tartozások oldalán megjelenő devizahitelek szeptember végi
állományi értéke (5,0 billió forint) 29%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
A csökkenés a tranzakcióknak (nettó hitel-visszafizetéseknek) tulajdonítható,
amelyek a 2012 harmadik negyedévével záruló elmúlt egy évben összességében 1944 milliárd forinttal mérsékelték az állományt. E csökkenés túlnyomó
része, több mint négyötöde 2011 utolsó és 2012 első negyedévében valósult
meg, amikoris a háztartások a végtörlesztés feltételeit alkalmazva fizethették
vissza hiteleiket. Előzetes adatok szerint a háztartások nettó finanszírozási
képessége a 2012 harmadik negyedévével záruló elmúlt egy évben 1621 milliárd forint volt, ami a GDP 5,6%-ának felelt meg.
A 2012. január–októberi időszakban az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági
Minisztérium előzetes adatai alapján – 658 milliárd forint volt, ami az egyenleg 670 milliárd forintos javulását jelenti a tavaly ilyenkorihoz képest. Az
államháztartás 11,6 billió forintot kitevő bevétele 7,8%-kal magasabb az egy
évvel korábbinál, a 12,2 billió forintra teljesülő kiadása pedig 1,4%-os növekedést mutat. Mindhárom alrendszer egyenlege javult, a legnagyobb mértékben, 528 milliárd forinttal a központi költségvetésé, amelynek első tízhavi
hiánya 729 milliárd forint volt. Az egyenleg javulása a társadalombiztosítási
alapok esetében is a hiány mérséklődése révén valósult meg, a 62 milliárd
forintot kitevő kiadási többlet 89 milliárd forinttal kevesebb a tavaly
ilyenkorinál. Az elkülönített állami pénzalapok mérlege javult a legkisebb
mértékben, 53 milliárd forinttal, amellyel a szufficit 133 milliárd forintra
emelkedett.
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1. tábla
Összefoglaló adatok
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában)
1.) 2012. január–szeptember
Megnevezés

2011

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

január–augusztus

2012.
szeptember

105,6
94,8
107,9
103,4
102,0
92,1
100,2
100,2
72 917
110,6
79 978
111,9

99,7R
97,9
100,7
97,9
101,8
93,0
112,1
98,6R
48 448R
101,4
53 127R
101,1

96,2
94,0
96,4
97,8
98,1
106,8
106,6
95,9
6 115
95,4
6 854
95,7

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

106,7
107,0
108,1
108,4
106,5
2 667
99,2
..
220,5
104,7
142,5
101,9

102,5
104,2
120,7
..
..
2 703
99,6
..
213,5
103,7
138,0
101,0

január–szeptember
99,2
97,5
100,2
97,9
101,3
95,0
111,1
98,3
54 563
100,7
59 982
100,5
106,2
106,7
110,9
..
..
2 671
99,3
10,5b)
219,7
104,5
142,0
101,8

a) A 15–64 éves népességen belül.
b) 2012. július–szeptember.
R Revideált adat.

2.) 2012. január–október
Megnevezés

2012.

2011

Fogyasztóiár-index
Államháztartás egyenlege, milliárd forint
Ebből:
központi költségvetés
társadalombiztosítási alapok

január–szeptember

október

január–október

103,9
–1 742

105,8
–546

106,0
–112

105,8
–658

–1 727
–84

–629
–19

–101
–43

–729
–62

További információk, adatok (linkek):
Táblák
www.ksh.hu
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