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Hazai és nemzetközi makrogazdasági folyamatok

• A globális konjunktúrára továbbra is a lendületvesztés a jellemző: a
Világbank legfrissebb előrejelzése szerint a globális gazdaság teljesítménye 2013-ban 2,2%-kal fog növekedni. 2013 I. negyedévében a túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére számított bruttó hazai
termék 0,8%-kal1 emelkedett az előző év azonos időszakához képest.
• A nagy nemzetgazdaságok közül az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 2013 I. negyedévében 1,8%-kal1 bővült az előző év azonos időszakához képest. Az ázsiai térségben Japán bruttó hazai terméke 0,2%-kal1,
Kínáé 7,7%-kal növekedett.
• 2013 január–márciusában az Európai Unió (EU-27) tagországainak
együttes teljesítménye 0,7%-kal2 csökkent az egy évvel korábbi szinthez
képest. A legjelentősebb nemzetgazdaság, Németország GDP-je is mérséklődött, 2013 első három hónapjában 0,3%-kal2. Az eurózóna gazdasági teljesítménye 1,1%-kal2 volt alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél.
• 2013 I. negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye: 0,9%-kal
maradt el az egy évvel korábbitól. A nemzetközi összehasonlítások során
alkalmazott szezonálisan és naptárhatással kiigazított index szerint
0,3%-kal csökkent a gazdasági teljesítmény, amellyel az uniós rangsor
középmezőnyében helyezkedünk el. Az előző negyedévhez képest – szintén szezonálisan és naptárhatással kiigazított index alapján – az I. negyedévben 0,7%-kal növekedett hazánk teljesítménye.
1. ábra
A bruttó hazai termék volumenváltozása*
(az előző év azonos negyedévéhez képest)
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* Szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok.
Forrás: Eurostat.

1 Szezonálisan kiigazított.
2 Szezonálisan és munkanaphatással kiigazított.

2013.I.

• A felhasználási oldalon a külkereskedelem az európai dekonjunktúra
ellenére is pozitívan járult hozzá a gazdasági teljesítményhez 2013
I. negyedévében, ugyanakkor csak mérsékelni tudta a belső fogyasztás okozta gazdasági visszaesés mértékét. 2013 január–márciusában
az export 1,3, az import – fél év csökkenést követően – 0,9%-kal
növekedett az előző év azonos időszakához képest. A külkereskedelem
döntő részét adó áruforgalomban a kivitel volumene 1,3, a behozatalé
0,8%-kal lett nagyobb. Az idegenforgalmat is magába foglaló szolgáltatások külkereskedelmében az export 1,3, az import 1,1%-kal
bővült.
• Hazánkat magas szintű gazdasági nyitottság jellemzi: javuló cserearányok mellett a nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában 562 milliárd forintos többlet keletkezett, ami a GDP 8,7%-át jelenti. (A korábbi
évek I. negyedéveit tekintve az elmúlt 18 évben nem volt ilyen magas
az arány.)
• 2013 január–márciusában a bruttó hazai termék 91%-át adó belső kereslet – a másfél éves csökkenő tendenciát folytatva – 1,5%-kal maradt el az
előző év azonos időszakitól.
• A belső kereslet közel hattizedét adó háztartások fogyasztási kiadása
2013 első három hónapjában 0,6%-kal mérséklődött az egy évvel korábbi szinthez képest. A nagy súlyú kiadási csoportok közül a közlekedés és
az egyéb szolgáltatások (például biztosítások) esetén csökkent a volumen, míg az élelmiszerek és a lakásszolgáltatások esetében stagnált.
A kisebb súlyúak körében a hírközlésre, valamint a szabadidő, kultúrára
fordított kiadások növekedtek. A háztartások részére – a kormányzat és
a háztartásokat segítő nonprofit intézmények által – adott természetbeni
társadalmi juttatások volumene 3,7%-kal lett alacsonyabb. Az ezen felhasználási tételekből álló háztartások tényleges fogyasztása 1,2%-kal
csökkent.
• A közösségi fogyasztás volumene 2,6%-kal mérséklődött az előző év
azonos időszakához viszonyítva. A háztartások tényleges fogyasztása és a
közösségi fogyasztás együtteséből álló, a belső kereslet közel kilenctizedét kitevő végső fogyasztás 1,4%-kal lett alacsonyabb, amellyel a mérséklődés már több mint egy éve tart.
• A bruttó állóeszköz-felhalmozás volumenének zsugorodása tovább
folytatódott, mértéke 2013 I. negyedévében 5,6% volt. A felhasználási
tétel GDP-hez viszonyított aránya is csökkent: 13,0% volt, ami
0,8 százalékpontos mérséklődést jelent a 2012. I. negyedévi értékhez
viszonyítva.
• Az év első három hónapjában a bruttó állóeszköz-felhalmozás nyolctizedét adó nemzetgazdasági beruházások volumene 8,7%-kal csökkent az
előző év azonos időszakához viszonyítva, amely az előző három év legnagyobb mértékű visszaesése. A beruházásokon belül a gép- és berendezésberuházások 0,4%-kal növekedtek, az építési beruházások ugyanakkor 19%-kal lettek alacsonyabbak. A versenyszférában – a legalább 50 főt
foglalkoztató vállalkozások adatai alapján – 9,7%-kal zsugorodott,
a költségvetésben viszont 3,5%-kal bővült a beruházások volumene.
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• A nemzetgazdasági ágak többségére a visszaesés volt a jellemző. A legnagyobb beruházó nemzetgazdasági ágakban csökkenés következett be. A
feldolgozóiparban 13%-kal visszaesett a beruházási teljesítmény, számos
nagyértékű projekt befejeződése miatt. Az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ág beruházásai – a lakásépítések alakulásával összefüggésben – 20%-kal
zsugorodtak. A szállítás, raktározás területén – a jelentős volumenű járműbeszerzések ellenére – 4,7%-os mérséklődés következett be. A beruházások befejeződése határozott visszaesést okozott számos kisebb súlyú
ágban: az energiaiparban (30%), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
ágazatcsoportban (21%), az egészségügyi szolgáltatások területén (20%)
és az oktatásban (15%). A pénzügyi szolgáltatás területén lényegében
stagnáltak (+0,3%) a beruházások. Növekedés mindössze hat nemzetgazdasági ágban történt. Számottevő bővülés volt a víz- és hulladékgazdálkodás területén (39%), illetve az árvíz-védekezési és katasztrófavédelmi fejlesztések következtében a közigazgatásban (35%). Az építőiparban 5,6%-kal
emelkedett a beruházási teljesítmény.
• 2013 I. negyedévében a készletek állománya – folyó áron – 3,4 milliárd
forinttal emelkedett, szemben az egy évvel ezelőtti 0,7 milliárd forintos
csökkenéssel.

rendelkező járműgyártás területén – a dinamikus exportértékesítés hatására – nagymértékű növekedés, a számítógépek, elektronikai és optikai
termékek gyártásában jelentős visszaesés történt.
• Az építőipar hozzáadott értéke január–márciusban 4,2%-kal emelkedett.
(Ezt meghaladó növekedésre utoljára 2007 I. negyedévében volt példa.)
A termelés mindkét építményfőcsoportban bővült.
4. ábra
A bruttó hozzáadott érték megoszlása a nemzetgazdasági ágak
között, 2013. I. negyedév
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3. ábra
A GDP és a beruházás volumenváltozása
(az előző év azonos negyedévéhez képest)
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• A termelési oldalon az egyes nemzetgazdasági ágak teljesítménye heterogén volt. 2013 I. negyedévében a bruttó hozzáadott érték volumene 0,9,
ezen belül az árutermelő ágazatoké 1,2%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez képest.
• A mezőgazdaság hozzáadott értéke 2013 I. negyedévében – az előző évi
alacsony bázist követően – 12%-kal emelkedett.
• Az év első három hónapjában az ipar teljesítménye 3,2%-kal csökkent,
ezen belül a feldolgozóipar 2,5%-os mérséklődését meghaladta az energiaipar visszaesése. A feldolgozóiparon belül az egyre nagyobb súllyal

egészségügy i
szolgáltatás
18%

• Az előző évi mérséklődést követően 2013 I. negyedévében 0,8%-kal
csökkent a szolgáltató szektor teljesítménye.
• A nem árutermelő ágak közül a legjelentősebb mértékben az üzleti szolgáltatások teljesítménye csökkent (4,0%). A pénzügyi szolgáltatások
hozzáadott értéke 1,3%-kal lett alacsonyabb az egy évvel ezelőttihez
képest. A hitelezési piacra továbbra is alacsony aktivitás volt jellemző, a
biztosítási ágazat teljesítményét pedig az élet- és a nem-életbiztosítások
számának csökkenése mérsékelte. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatcsoport hozzáadott értéke 1,1%-kal mérséklődött, ezen belül a kereskedelem csökkenő teljesítményét nem tudta
ellensúlyozni a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás – a szálláshely-forgalom növekedéséből fakadó – bővülése. Emellett még mérséklődés volt
a – jellemzően államilag finanszírozott – közigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás körében (0,5%).
• A legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek területén emelkedett a
hozzáadott érték volumene (0,9%). Ezen kívül még növekedés történt
a művészet, szórakoztatás, szabadidő és egyéb szolgáltatás, valamint
a szállítás, raktározás teljesítményében (0,6, illetve 0,4%). Az információ, kommunikáció területén – a magas bázis következtében – gyakorlatilag stagnált az I. negyedévi hozzáadott érték (+0,2%).
• A külkereskedelmi termékforgalomban a 2013. január–áprilisi időszakra
vonatkozó első becslés szerint az export euróértéke 2,7%-kal, az importé
1,6%-kal bővült. A külkereskedelmi mérleg az első négy hónapot
2440 millió eurós aktívummal zárta, 317 millió euróval többel, mint egy
évvel korábban.
• 2013. I. negyedévében a termékek kivitelének és behozatalának volumene szinte nem változott az egy évvel korábban mérthez képest.
Az időszakon belül januárban a kivitel és a behozatal volumenét még
egyaránt kismértékű növekedés jellemezte, mely márciusra a forgalom
mindkét irányában egyszámjegyű csökkenésbe fordult. Az első három
hónap átlagában az export forintárszintje 0,4%-kal, az importé 1,2%-kal
csökkent, így a cserearány 0,8%-kal javult. A vizsgált időszakban a forint
a főbb devizákhoz képest 0,2%-kal erősödött, ezen belül az euróhoz
képest 0,1, a dollárhoz mérten pedig 0,7% volt a felértékelődés mértéke.
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• 2013 január–májusában az államháztartás központi alrendszerének
pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági
Minisztérium előzetes adatai alapján – 559 milliárd forint volt, ami az egyenleg 215 milliárd forintos romlását jelenti az egy évvel korábbihoz képest.
Az államháztartás 5985 milliárd forintot kitevő bevétele 5,4%-kal több az
egy évvel korábbinál, a 6544 milliárd forintra teljesülő kiadása pedig
8,7%-kal haladta meg a 2012. január–májusit. Az alrendszerek közül a
központi költségvetés egyenlege 324 milliárd forinttal romlott, s a hiány
728 milliárd forintot tett ki. A második legnagyobb alrendszert jelentő társadalombiztosítási alapok esetében a mérleg 124 milliárd forinttal javult, s
121 milliárd forintos többlet keletkezett. A legalacsonyabb összegű egyenlegváltozás a legkisebb alrendszert jellemezte: az elkülönített állami pénzalapok mérlege 15 milliárd forinttal vált kedvezőtlenebbé az előző év azonos
időszakához képest, amelynek ellenére a bevételek összege még mindig
meghaladta a kiadásokét (47 milliárd forinttal).
5. ábra
Fontosabb gazdasági jelzőszámok adott év I. negyedévében
(előző év azonos időszaka = 100%)
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• Az ipar bruttó kibocsátása áprilisban a kiigazítatlan adatok szerint 5,3, a
munkanaphatással kiigazított adatok szerint 2,9%-kal nőtt az egy évvel
korábbihoz képest. A termelés bővüléséhez – az előző évi alacsony bázis
hatásán túl – elsősorban az exportorientált járműgyártás jelentős növekedése járult hozzá. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított ipari
termelés volumene áprilisban 1,2%-kal haladta meg az előző havit.
• Január–áprilisban az ipari termelés volumene 1,2%-kal alacsonyabb
volt, mint 2012 azonos időszakában, az értékesítés volumene a külpiacokra 2,9%-kal nagyobb, belföldre 4,0%-kal kisebb volt.
• Az első négy hónapban az ipar mindhárom nemzetgazdasági ágában csökkent a bruttó kibocsátás: a feldolgozóipar volumene 0,6, az energiaszektoré
6,7, a kis súlyú bányászaté pedig 21%-kal. A feldolgozóipar legnagyobb
súlyú alágában, a járműgyártásban 12%-kal nőtt a termelés volumene, ami
továbbra is elsősorban a közúti gépjárműgyártás bővülésének köszönhető.
Növekedés jellemezte még a közepes súlyú vegyi anyag, termék gyártást
(8,2%) és a kis súlyú egyéb feldolgozóipari termelést (8,0%). A feldolgozóipari alágak többségében azonban a termelés volumene nem érte el az egy
évvel korábbi szintet, közülük a feldolgozóiparban második legnagyobb
súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 15%-kal esett viszsza. A harmadik legnagyobb alág, a termelésből több mint egytizeddel
részesedő élelmiszeripar kibocsátása 1,2%-kal csökkent. A második legnagyobb (10,0%) visszaesést a gyógyszergyártás szenvedte el.
• A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásoknál az első négy hónapban gyakorlatilag ugyanannyian dolgoztak mint egy évvel korábban
(+0,1%), így a termelés csökkenésével az egy alkalmazásban állóra jutó
ipari termelés 1,3%-kal mérséklődött.

• Áprilisban az új rendelések volumene 10,2%-kal volt magasabb a tizenkét hónappal korábbinál, az exportrendelések 11, a belföldi megrendelések 4,5%-kal nőttek. Április végén az összes rendelésállomány 9,9%-kal
haladta meg az egy évvel korábbit.
• Az ipari termelői árak január–áprilisban 0,7%-kal voltak magasabbak,
mint egy évvel korábban. A hazai értékesítés árai gyakorlatilag az előző év
azonos időszak szintjén maradtak (+0,1%), míg a külpiaci értékesítés árai
átlagosan 1,0%-kal emelkedtek.
• Az építőipari termelés volumene áprilisban 9,8%-kal nőtt, amihez – az
előző évi alacsony bázis mellett – az épületek szerkezetépítését végző,
valamint az út- és vasútépítéssel foglalkozó szervezetek termelésének
emelkedése is hozzájárult.
• Január–áprilisban a termelés volumene 6,3%-kal haladta meg az egy
évvel korábbit. Ezen belül mindkét építményfőcsoport termelési volumene
nőtt: az épületek építése 5,0, az egyéb építményeké 7,8%-kal.
• Január–áprilisban 4,8%-kal nagyobb volumenű új építőipari szerződést
kötöttek, mint tavaly ilyenkor. Az új szerződéskötések volumene az épületek építésére 3,0%-kal kevesebb, míg az egyéb építményekre kötötteké
10,8%-kal magasabb volt. Az április végi szerződésállomány 14%-kal
haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a két építményfőcsoport
állománya ellentétesen alakult: az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 13%-kal kisebb, míg az egyéb építményeké 26%-kal magasabb volt,
mint tavaly ilyenkor.
• A kiskereskedelmi forgalom egy éve tartó csökkenése áprilisban megállt:
az eladások 0,7%-kal bővültek 2012 áprilisához viszonyítva. 2013. január–áprilisban összességében 1,1%-kal mérséklődött a forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest. (A naptárhatástól megtisztított
adatok 0,8%-os csökkenést mutatnak.)
• Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem eladásai január–
áprilisban 0,7%-kal csökkentek, ezen belül a forgalom kilenctizedét lebonyolító vegyes termékkörű üzleteké 0,5, az élelmiszer-, ital- és dohányáruszakboltoké pedig 2,8%-kal mérséklődtek 2012 azonos időszakához viszonyítva. A nem élelmiszertermékek áprilisi eladásai ugyan növekedtek, de az
első négy hónap átlagában 1,9%-os forgalomcsökkenés következett be.
A tevékenységcsoporton belül egyedül a forgalom mintegy ötödét adó
gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-kiskereskedelmi eladások emelkedtek, 1,4%-kal. A legjelentősebb visszaesés (8,3%-os) viszont a forgalomból legnagyobb súllyal részesedő bútor-, műszakicikk-kiskereskedelemben volt. Az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem volumene 1,8, a
könyv-, számítástechnika-, és egyébiparcikk-kiskereskedelemé 1,6, a textil-,
ruházati és lábbeli-kereskedelemé 0,7%-kal mérséklődött. Az üzemanyagkiskereskedelem eladásai áprilisban jelentősen, 6,5%-kal bővültek, az első
négy hónap átlagában azonban 0,7%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól.
• A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem eladásai 2013 első négy hónapjában 5,0%-kal estek vissza
2012. január–áprilishoz képest.
• 2013 január–áprilisában 2 millió 16 ezer vendég 4 millió 856 ezer vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken. A vendégek száma 3,9,
a vendégéjszakáké 2,1%-kal emelkedett a megelőző év azonos időszakához
képest. Ezen belül a külföldi vendégek száma 6,8%-kal, a vendégéjszakáké
6,1%-kal nőtt, a külföldivendég-forgalom 92%-át fogadó szállodák forgalma némileg az átlag alatti mértékben bővült. A belföldi vendégek száma
1,1%-kal növekedett, ugyanakkor 2,4%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken 2012 első négy hónapjához viszonyítva. A szálláshelyek bruttó árbevétele folyó áron 6,5%-kal emelkedett, ennek több mint
felét kitevő szállásdíjbevételek 5,9%-kal haladták meg az előző évit. A szálláshely-szolgáltatások árai 0,7%-kal lettek magasabbak.
• 2013. I. negyedévben 8 millió 363 ezer külföldi látogató érkezett
Magyarországra és több mint 18 millió napot töltöttek hazánkban. Számuk
3,5, tartózkodási idejük 7,4%-kal nőtt. Egy napra 3,2, több napra 4,5%-kal
érkeztek többen, utóbbiak esetében a tartózkodási idő közel 10%-kal bővült.
A külföldiek mintegy 226 milliárd forintot költöttek el hazánkban az év első
három hónapjában, 1,4%-kal kevesebbet, mint 2012 I. negyedévében.
Külföldre 3 millió 320 ezer magyar látogatott a vizsgált időszakban és
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összesen 8 millió 241 ezer napot töltött az országon kívül. A külföldre látogató magyarok száma 3,9, az eltöltött idő 8,7%-kal mérséklődött. A tartózkodási idő csökkenése a többnapos látogatások esetén jelentősebb, több
mint 10%-os volt. A külföldre látogatók költése (92 milliárd forint) még
nagyobb mértékben, folyó áron 16%-kal esett vissza. Az utasforgalmi szolgáltatások egyenlege így 134 milliárd forintos aktívumot mutat, ami
15 milliárddal kedvezőbb az előző év I. negyedévéhez viszonyítva.
• 2013 első negyedévében a nemzetgazdaság árutonna-kilométerben
kifejezett áruszállítási teljesítménye 4,8%-kal volt alacsonyabb az egy
évvel korábbinál. A teljesítmény mérséklődése a szállított áruk tömegében
tapasztalt csökkenésnek tulajdonítható (6,7%). A szállítási módok közül a
– teljesítményből kétharmados aránnyal részesedő – közúti szállítás esetében az átlagossal megegyező csökkenést tapasztaltunk. A helyközi
személyszállítás utaskilométer-teljesítménye 2,0%-kal maradt el a 2012.
első negyedévitől. E mérséklődés szinte kizárólag a repülőgépes közlekedés 16%-os teljesítménycsökkenésével magyarázható. (A Malév 2012.
február 3-án szüntette be a tevékenységét, azaz a viszonyítási alapul
szolgáló időszak egy része még tartalmazza a teljesítményét. 2011 első
negyedévéhez képest, amely időszakban még teljes egészében szerepelt a
nemzeti légitársaság forgalma, 45%-os visszaesés adódik a légi személyszállítás teljesítményében.) A helyi személyszállításban az első negyedév során 528 millió utazást regisztráltunk, 2,3%-kal kevesebbet, mint egy
évvel korábban. A csökkenés meghatározó tényezőjét az autóbuszos
közlekedés alakulása jelentette, amely közlekedési módot január–márciusban 289 millió alkalommal vettek igénybe a településhatáron belül
utazni vágyók, szemben az egy évvel korábbi 303 milliós értékkel.
• Az év első három hónapjában több mint 26 ezer személygépkocsit
helyeztek első alkalommal forgalomba az országban, ami 3,3%-os
növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. (A válságot megelőző
utolsó év azonos időszakához, 2008 első negyedévéhez képest a forgalomba-helyezések száma ezzel együtt 43%-kal volt alacsonyabb.) A 2012.
első negyedévéhez képest bekövetkezett növekedés a használt – két évnél
idősebb – személygépkocsik forgalomba-helyezésében tapasztalt emelkedéssel magyarázható (+21%), az új személygépkocsik esetében ugyanakkor csökkenés volt megfigyelhető (–9,1%).

Társadalmi és jövedelmi folyamatok

• Az alapvető népmozgalmi mutatók szerint 2013. január–április időszakában kevesebb születés és halálozás, illetve mérsékeltebb népességcsökkenés jellemezte hazánkat az egy évvel korábbi időszakhoz képest.
• Az előzetes adatok szerint 2013 első négy hónapjában 27 453 gyermek
született, 5,8%-kal (1687 fővel) kevesebb, mint egy évvel korábban,
eközben a születési arányszám 0,5 ezrelékponttal, 8,4 ezrelékre csökkent.
Az elhunytak 44 550 fős száma 5,1%-kal (2373 fővel) maradt el az előző
évitől, a halálozási arányszám 13,7 ezrelék volt, szemben a 2012. január–
áprilisi 14,3 ezrelékkel. A csecsemőhalálozások aránya jelentősen mérséklődött, egy esztendő alatt 5,6 ezrelékről 5,0 ezrelékre.
• A természetes fogyás üteme némileg mérséklődött, annak köszönhetően,
hogy a halálozások száma nagyobb mértékben csökkent, mint a születéseké. A fogyás mértéke 17 097 fő volt, 686 fővel kevesebb az egy évvel
korábbinál.
• 2013. február–áprilisban – a 15–64 éves népességen belül – 61 ezer fővel
többen, 3 millió 836 ezren dolgoztak, az 57,3%-os foglalkoztatási arány
pedig 1,2 százalékponttal haladta meg az egy évvel korábbit.
A férfi és a női foglalkoztatottak száma egyaránt bővült (29, illetve
32 ezer fővel), foglalkoztatási arányuk 62,6 és 52,2% volt. A foglalkoztatottság emelkedése jellemezte a – munkaerőpiacon kis létszámban jelen
lévő – 15–24 éves fiatalokat (18,9%), a legjobb munkavállalási korú 25–54
éveseket (74,4%) és az idősebb, 55–64 éveseket (37,5%) egyaránt.
• A munkanélküliek száma és aránya – szintén a vizsgált időszakban és a
15–64 évesek körében – 476 ezer főt, illetve 11,0%-ot tett ki. A munka-

nélküliek száma 19 ezer fővel (3,9%-kal), arányuk pedig 0,6 százalékponttal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A férfiak és a nők munkanélkülisége egyaránt mérséklődött, előbbiek munkanélküliségi rátája 11,3,
utóbbiaké 10,7% volt. Emelkedett a 15–24 éves fiatal munkanélküliek
száma és aránya, miközben a 25–54 évesek, és az 55–64 évesek körében
mérséklődés volt megfigyelhető. A munkanélküliek 47,0%-a legalább egy
éve keresett állást, a munkanélküliség átlagos időtartama 17,8 hónapról
16,7 hónapra csökkent.
• 2013. január–áprilisban a nemzetgazdaságban3 a bruttó átlagkeresetek
3,4%-kal 226 700 forintra, a – családi kedvezmény figyelembevétele nélkül
számított – nettó átlagkeresetek pedig 4,7%-kal 148 500 forintra emelkedtek. (A közfoglalkoztatás hatását kiszűrve a növekedés szintén 3,4 és 4,7%
volt.) A versenyszférában alkalmazásban állók havonta nettó 155 800 forintot, míg a közfoglalkoztatottak nélküli közszférában átlagosan 139 600 forintot kerestek. A nettó átlagkeresetek a vállalkozások területén 4,7%-kal, a
költségvetésben – nem közfoglalkoztatás keretében – 4,5%-kal nőttek.
A nonprofit szervezeteknél dolgozók nettó bére átlagosan 134 700 forint
volt, 5,7%-kal magasabb a 2012. január–áprilisinál.
• A költségvetési szférában és a nonprofit szervezeteknél a foglalkoztatottak érintett körének – az adó- és járulékváltozások ellentételezése
céljából – a keresetbe nem tartozó havi kompenzációt fizetnek. A költségvetésben dolgozók havonta átlagosan bruttó 10 770, a nonprofit
szervezeteknél 11 960 forint juttatást kaptak ezen a címen.
• 2013 I. negyedévében a keresetek reálértéke4 – a családi adókedvezmény mértékének változatlansága mellett – nemzetgazdasági szinten
1,0%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. (2012 I. negyedévében
3,5%-os csökkenés volt jellemző.)
1. tábla
A családi kedvezmény figyelembevételével számított nettó
és reálkeresetek alakulása, 2013. I. negyedév
Eltartott gyermekek
száma
Nincs eltartott
gyermek
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy annál több
gyermek
Nemzetgazdaság
összesen

Nettó kereset
forint/fő/hó

Reálkereset

indexe,
2012. I. negyedév=100

Létszám
megoszlása, %

143 980
152 376
171 224

104,3
103,6
103,4

101,4
100,7
100,5

48,8
25,3
19,8

171 580

103,6

100,7

6,0

153 175

103,9

101,0

100,0

• A fogyasztói árak májusban 1,8, az első öt hónap átlagában 2,4%-kal
emelkedtek az előző év azonos időszakához képest.
• Január–májusban a legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk drágultak (12%) az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a jövedékiadó-emelés következtében. Átlagon felül drágultak az
élelmiszerek is (4,1%), ezen belül jelentősen emelkedett a burgonya
(68%) és a liszt (14%) fogyasztói ára, miközben a cukor 5,3%-kal lett
olcsóbb. A szolgáltatások árszínvonala átlagot meghaladó mértékben,
3,6%-kal emelkedett, az egyéb cikkek, üzemanyagok árnövekedése
ugyanakkor 0,9%-ra lassult. Ez utóbbin belül a járműüzemanyagok
fogyasztói ára 1,9%-kal csökkent a korábbi magas bázishoz képest. A
ruházkodási cikkek ára nem változott az előző év azonos időszakához
viszonyítva, miközben a tartós fogyasztási cikkek árcsökkenése (2,1%)
tovább folytatódott. Legnagyobb mértékben a háztartásienergia-árak
estek vissza (6,1%), elsősorban az év eleji rezsicsökkentés miatt. Ezen
belül a távfűtésért 10,6, a vezetékes gázért 7,4, az elektromos energiáért
pedig 7,6%-kal kellett kevesebbet fizetni.

3 A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
4 A személyi jövedelemadó-rendszer 2011. évi változása és elsősorban a családi adókedvezmény bevezetése miatt új számítási módszer alkalmazása vált szükségessé. A mikroszimulációs modellen 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. tábla
Összefoglaló adatok
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában)
1.) 2013. január–április
2013.
Megnevezés

2012
január–március

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

április

98,3
96,1
99,3
97,9
100,4
94,1
102,3
97,8
73 267
100,5
80 090
100,1

96,9
95,3
99,5
100,2
96,6
104,8
94,2
98,3
18 171R
99,7R
19 911R
100,0R

105,3
98,2
114,2
99,8
105,8
109,8
93,7
100,7
6 147
107,8
6 848
111,6

104,3
105,3
115,4
104,2
102,9
2 674
99,4
11,0
223,0
104,6
144,0
102,0

100,7
100,4
116,7
98,8
99,6
2 596
98,9
11,8
225,6
102,9
147,8
104,2

100,7
99,4
111,5
..
..
2 690
100,2
..
230,0
104,5
150,7
105,9

január–április
98,8
96,0
102,9
100,1
98,7
106,3
94,2
98,9
24 319
101,6
26 759
102,7
100,7
100,1
115,8
..
..
2 620
99,3
11,0b)
226,7
103,4
148,5
104,7

a) A 15–64 éves népességen belül.
b) 2013. február–április.
R Revideált adat.

2.) 2013. január–május
Megnevezés

2012

Fogyasztóiár-index
Az államháztartás központi alrendszerének
egyenlege, milliárd forint
Ebből:
központi költségvetés
társadalombiztosítási alapok

2013.
január–április

május

január–május

105,7

102,6

101,8

102,4

–607

–529

–31

–559

–620
–118

–668
99

–60
23

–728
121

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