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Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok

• A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint a globális
gazdaság teljesítménye 2014-ben javulni fog: a 2013. évi 3,0%-os
emelkedést követően 2014-ben 3,6% lesz a bővülés mértéke.
• 2014 I. negyedévében a legnagyobb gazdaságok mindegyikében – az
Egyesült Államokban 1,5, az Európai Unióban (EU-28) 1,4, Kínában
7,4, Indiában 5,9, valamint Japánban 2,8%-kal1 – nőtt a GDP az egy
évvel korábbihoz képest.2
• A több mint egy évig tartó mérséklődő tendencia 2013 folyamán megállt és újra növekedés jellemzi a hazai gazdaságot. Ennek következtében hazánk gazdasági teljesítménye 2014 I. negyedévében 3,5%-kal
bővült az előző év azonos időszakához képest, amellyel az uniós
rangsor elején helyezkedünk el.
• A felhasználási oldalon elsősorban a belső keresletnek, ezen belül is
főként a beruházásoknak köszönhető a gazdasági növekedés. A termelési oldalon a bővülés húzóereje a feldolgozóipar (ezen belül a járműgyártás és a hozzá kapcsolódó beszállító ágazatok) és az építőipar volt.
• A változó globális környezet és a jegybanki kamatcsökkentések hatására az euróval szemben a forint átlagárfolyama 2014 január–júniusában 3,7%-kal3 gyengült az előző év azonos időszakához képest.
• A 2014. január–májusi időszakra vonatkozó első becslés szerint a
külkereskedelmi termékforgalom export euróértéke 4,2, az importé
3,9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A külkereskedelmi mérleg az első öt hónapot 3,0 milliárd eurós aktívummal
zárta, 183 millió euróval többel, mint egy évvel korábban.
• 2014 első négy hónapjában a kivitel és a behozatal volumene egyaránt 8,2%-kal emelkedett a 2013. január–áprilisihoz képest. A volumen az időszak egészében növekedett. Az export- és az importvolumen
az év első három hónapjában gyorsuló ütemben bővült, azonban
mértéke a márciusi kétszámjegyű emelkedést követően a negyedik
hónapban egy számjegyűre lassult. A jelentősebb árufőcsoportok
közül január–áprilisban az export több mint felét, valamint az import
45%-át adó gépek és szállítóeszközök volumene 8,5%-kal, illetve
10%-kal, az összforgalom mintegy harmadát adó feldolgozott termékeké pedig 7,6, illetve 11%-kal bővült az előző év azonos időszakához
képest. Az első négy hónap átlagában az export forintárszintje
0,2%-kal nőtt, az importé 0,4%-kal csökkent, így a cserearány 0,6%kal javult.
1 Szezonálisan kiigazított.
2 Forrás: OECD.
3 Forrás: Magyar Nemzeti Bank.

• A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a folyó fizetési mérleg az
I. negyedévet 984 millió eurós többlettel zárta, ami a mérleg 522
millió eurós javulását jelenti az egy évvel korábbihoz képest. Az áruforgalom többlete 347 millió euróval nőtt, és 1,2 milliárd eurót tett ki.
A szolgáltatások esetében az egy évvel korábbinál 16 millió euróval
kisebb összegű, 831 millió eurós többlet alakult ki. Az ide tartozó tételek közül az utazásokat 495 milliós, a szállítási szolgáltatásokat pedig
260 millió eurós pozitív szaldó jellemezte a január–márciusi időszakban. Az elsődleges jövedelmek egyenlege az I. negyedév során
775 millió eurós forrás kiáramlását mutatja, ami 59 millió euróval
kevesebb az egy évvel korábbihoz képest. Az ide tartozó csoportok
közül a munkavállalói jövedelmek egyenlege 223 millió eurós többlettel, a befektetések jövedelmei ugyanakkor 1,3 milliárd eurós hiánnyal
zárták az év I. negyedévét. A negyedik fő részmérleg, a másodlagos
jövedelmek esetében 229 millió eurós nettó forráskiáramlás alakult ki
az év első három hónapjában, ami 131 millió euróval kevesebb a 2013
I. negyedévihez képest.
• A folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlegeként kialakuló – úgynevezett felülről számított – külfölddel szembeni finanszírozási képesség 1,6 milliárd eurót tett ki az I. negyedévben, ami
497 millió euróval több az egy évvel korábbinál. A folyó fizetési mérlegben, valamint a tőkemérlegben elszámolt EU-transzferek együttes
egyenlegének 877 millió eurós többlete volt, ami 41 millió euróval
meghaladja a 2013. I. negyedéveset.
• A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2014. március végén a nemzetgazdaság bruttó, a közvetlen tőkebefektetéseken belüli egyéb tőke
nélküli külföldi adósságállománya 88,1 milliárd euró, a nettó adósságállomány pedig 34,1 milliárd euró volt. Egy év alatt a bruttó külföldi adósságállomány 6,3, a nettó pedig 16%-kal csökkent. Március
végén a magánszektor nettó adósságállománya 20,1 milliárd eurót, az
államháztartás és MNB együttes csoportjáé pedig 13,9 milliárd eurót
tett ki, amely értékek 16, illetve 15%-kal alacsonyabbak az egy évvel
azelőttinél.
• A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai alapján 2014 első félévében az
államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi szemléletű,
konszolidált hiánya az előzetes adatok szerint 814 milliárd forint volt,
92 milliárd forinttal több, mint 2013 azonos időszakában. A mérleg
romlásához hozzájárult, hogy a volt nonprofit egészségügyi gazdasági
társaságok kiadásai 2013 áprilisától, a pedagógusbér-emeléssel kapcsolatos kiadás pedig szeptembertől az államháztartás központi alrendszerét terheli. Szintén a kiadási oldalt érintette, hogy a helyi önkormányzatoknak nyújtott támogatások, köztük az adósságuk törlesztéséhez
nyújtott támogatások összege meghaladta a tavaly ilyenkorit. Mindhárom
alrendszer egyenlege romlott, a legnagyobb mértékben – 52 milliárd
forinttal – a központi költségvetésé, emiatt a hiány 966 milliárd forintot
tett ki. A másik két alrendszerben ezzel szemben többlet alakult ki,
amelynek összege a társadalombiztosítási alapok esetében 115 milliárd,
az elkülönített állami pénzalapokat illetően pedig 38 milliárd forint volt,
az egy évvel korábbinál 22, illetve 19 milliárd forinttal kevesebb.
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• 2014 I. negyedévében a kormányzati szektor nemzeti számlák európai
rendszere szerinti hiánya 257 milliárd forint volt, ami a GDP 3,6%-ának
felelt meg. 2013 I. negyedévéhez képest a deficit 31 milliárd forinttal,
GDP-arányosan számítva pedig 0,4 százalékponttal mérséklődött. Az
egyenleg javulása abból adódott, hogy a bevételek nagyobb mértékben
nőttek, mint a kiadások (9,0, illetve 7,3%). A kiadási oldalon 43%-kal
154 milliárd forintra emelkedtek a felhalmozási kiadások, ami többek
között a közúti és vasúti beruházásoknak, valamint a stadionépítéseknek
tulajdonítható. A bevételeken belül 15%-kal nőttek az áfa-befizetések.
(Pénzforgalmi szemléletben ugyanerre az időszakra 1,4%-os növekedés
adódott az áfa-bevételekre.) A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított
„maastrichti” adóssága 24,9 billió forint volt március végén. Ez az érték
a GDP 84,4%-ának felelt meg, ami 1,6 százalékponttal magasabb arány a
2013. március végihez képest.

Ágazati teljesítmények

• Májusban tovább folytatódott az ipari termelés volumenének emelkedése, az I. negyedévi 8,4%-os növekedés után áprilisban 10,1, májusban
9,6%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. A termelés bővüléséhez továbbra is elsősorban a járműgyártás, illetve az ehhez kapcsolódó
beszállítói ágazatok, valamint az élelmiszeripar és az elektronikus
fogyasztási cikkek gyártásának növekedése járult hozzá. Májusban az
exportértékesítés 10,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a belföldi értékesítés volumene április után májusban is nőtt, 4,2%-kal.
• Január–májusban az ipari termelés változatlan áron számolva 9,0%-kal
emelkedett 2013 azonos időszakához képest. Az ipari értékesítés volumene átlagosan 6,3%-kal nőtt, ezen belül az exporteladások 11,2%-kal
haladták meg az egy évvel korábbit, a belföldi értékesítés ugyanakkor
0,4%-kal mérséklődött.
• Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a feldolgozóipar termelési volumene az első öt hónapban az ipari átlagot meghaladóan, 10,4%-kal, a kis
súlyú bányászatban 1,4%-kal nőtt, ugyanakkor az energiaszektorban
(villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 7,9%-kal visszaesett.
• A feldolgozóipari alágak túlnyomó többségében az első öt hónapban
volumenbővülés volt. A termelés közel háromtizedét kitevő járműgyártás
bruttó kibocsátása az első öt hónapban kimagaslóan, 26,1%-kal emelkedett. Az alág domináns szakágazatában, a közúti gépjármű gyártásában
közel kétötödével nőtt a termelési volumen az egy évvel korábbihoz
mérten. A termelés több mint tizedét adó, jellemzően belföldre termelő
élelmiszeriparban 5,2%-os növekedés volt, ami mindkét értékesítési
irányban történt bővülés eredménye. A szintén jelentős súlyú, elsősorban
külpiacokra értékesítő számítógép, elektronikai optikai termék gyártásának volumene azonban – az utóbbi háromhavi növekedés ellenére –
1,0%-kal alacsonyabb volt a 2013. január–májusinál. Két, közepes
nagyságú alágban két számjegyű volt a termelésnövekedés: a vegyi
anyag, termék gyártásában közel 15, a kohászat, fémfeldolgozásban
11%-os. Az év eleje óta jól teljesít a legkisebb súlyú alág, a textil- és
bőripar: az első öt hónapban kibocsátása mintegy 19%-kal nőtt az egy
évvel korábbihoz képest.
• A termelés növekedése mellett az iparban alkalmazásban állók létszáma
– a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásoknál – az első öt hónapban 2,2%-kal emelkedett, az egy alkalmazásban állóra jutó termelés
volumene 6,8%-kal nőtt. A termelékenység a feldolgozóiparban továbbra
is az ipari átlagot meghaladóan, 7,9%-kal emelkedett.
• Az új rendelések volumene – a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok körében – májusban 14%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az új belföldi rendelések közel 16, az új exportrendelések 14%-kal emelkedtek.
Május végén az összes rendelésállomány mintegy 19%-kal haladta meg
az egy évvel korábbit.
• Az ipari termelői árak harmadik hónapja csökkennek, az első öt hónapban átlagosan 0,9%-kal alacsonyabbak voltak az előző év azonos időszakához viszonyítva. Mindkét értékesítési irányban csökkentek az árak: a
belföldi értékesítés árai az első öt hónapban átlagosan 2,0%-kal voltak
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alacsonyabbak, mint egy évvel korábban. A külpiaci értékesítés vonatkozásában pedig március óta mérséklődnek az árak, január–májusban
átlagosan 0,2%-kal.
Az építőipar változatlan áron számolt termelése májusban 28,7%-kal
nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 17, az egyéb építményeké több mint
40%-kal emelkedett.
Január–májusban az építőipar bruttó kibocsátása 27,8%-kal nőtt az egy
évvel korábbihoz képest. Az első öt hónapban az épületek építése 16,4 az
egyéb építményeké közel 42%-kal emelkedett. Előbbi növekedése továbbra is elsősorban az ipari épületek építésével, utóbbié az út- és vasútépítési munkák, illetve közműfejlesztések eredménye.
A május végi szerződésállomány volumene mintegy háromötödével
meghaladta az egy évvel korábbit: az épületek építésének állománya
0,4%-kal csökkent, az egyéb építményeké közel 84%-kal bővült 2013
májusához viszonyítva.
Az első öt hónapban kötött új építőipari szerződések volumene közel
17%-kal magasabb volt, mint 2013 azonos időszakában. Az épületek
építésére kötött új szerződések volumene 4,2, az egyéb építményekre
kötötteké csaknem negyedével nőtt.
2013. július 1-jétől átalakult a dohánytermékek kiskereskedelmének szerkezete. Egyidejűleg a kiskereskedelmi adatok forrásában is változás
következett be: 2013 júliusától rendelkezésre állnak a Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. teljes körű adatállományai. Ezért az
idősorban törés állt elő: 2014 első hat hónapjának kiskereskedelmi adatai
a fentiek miatt nem hasonlíthatóak össze 2013 első hat hónapjának adataival. Az összehasonlíthatóság érdekében a KSH a korábbi mintavételes
adatgyűjtés adatait is továbbvezette, eszerint 2014. májusban 2,4, január–májusban 4,2%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az
előző év azonos időszakához képest.
Az új (Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-től származó) adatforrás alapján számított adatok azt mutatják, hogy 2014 májusában 4,9, az
első öt hónapban 6,6%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene
az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Január–májusban a kiskereskedelmi forgalom csaknem felét kitevő élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladásai 8,1%-kal haladták
meg az előző év azonos időszakit. Ezen belül a forgalom több mint
háromnegyedét lebonyolító vegyes termékkörű üzleteké (hiper- és szupermarketeké, vegyesboltoké) 4,2%-kal csökkent, ezzel párhuzamosan
– elsősorban a dohány-kiskereskedelmet érintő jogszabályváltozások
miatt – az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,2-szeresére emelkedett. A nem élelmiszertermékeket forgalmazó kiskereskedelmi egységek forgalma 2014 első öt hónapjában 5,6%-kal emelkedett 2013
azonos időszakához képest. A tevékenységcsoporton belül a legnagyobb
mértékben az iparcikk jellegű vegyes (12%), valamint a textil-, ruházatiés lábbeli-kiskereskedelem forgalma bővült (14%), miközben a forgalom
közel háromtizedét adó bútor-, műszakicikk-üzletek eladásai 6,4%-kal
emelkedtek. A gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletek forgalma
4,2%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest, a könyv-,
számítástechnika- és egyébiparcikk-üzleteké azonban 4,5%-kal csökkent.
Az üzemanyag-kiskereskedelem forgalma január–májusban 4,9%-kal
bővült, miközben a járműüzemanyagok fogyasztói ára átlagosan
2,5%-kal mérséklődött.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrészkiskereskedelem eladási volumene 2014 első öt hónapjában 4,2%-kal
haladta meg az előző év azonos időszakit.
2014. január–májusban a kereskedelmi szálláshelyeken 3 millió 94 ezer
vendég szállt meg, 7,6%-kal több, mint 2013 azonos időszakában. Az
általuk eltöltött vendégéjszakák száma 7 millió 390 ezer volt, ami 6,5%kal haladta meg a 2013. január–májusit. A vendégéjszakákban mért
vendégforgalom 84%-át fogadó szállodák 5,8%-os forgalomnövekedést
regisztráltak 45,3%-os szobafoglaltság mellett. A külföldi vendégek
száma 3,0, vendégéjszakáiké 2,4%-kal nőtt. A külföldivendég-forgalom
év elejétől tapasztalható átlag alatti emelkedése a májusi forgalom
mérséklődésével tovább folytatódott. A jelentősebb küldő országok közül
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Németország, Ausztria és az Egyesült Királyság vendégforgalma csökkent (4,2, 4,6 és 1,7%-kal), ugyanakkor Oroszországé és Olaszországé
növekedett (14, illetve 4,1%-kal). A szálláshelyeken 13%-kal több belföldi vendég 12%-kal több vendégéjszakát töltött el és az igénybe vett
szolgáltatásokért 5,2 milliárd forint értékben fizettek Széchenyi
Pihenőkártyával. A vendégéjszakában mért belföldivendég-forgalom minden turisztikai régióban nőtt, mindössze háromban 10% alatti mértékben.
A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele (közel 112 milliárd forint) folyó
áron 10%-kal emelkedett, miközben a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás fogyasztóiár-indexe 102,8% volt.
• Az ország összes vendéglátóhelyének – a kereskedelmi szálláshelyek
vendéglátó egységeivel együtt – 2014. január–májusban folyó áron
313 milliárd forint bevétele volt, ami volumenében 6,3%-kal több a megelőző évinél. A kereskedelmi vendéglátóhelyi forgalom volumene 6,4, a
munkahelyié 5,2%-kal emelkedett.

•

Társadalmi és jövedelmi folyamatok

• Az alapvető népmozgalmi mutatók szerint 2014 első öt hónapjában
több születés,  kevesebb halálozás és mérsékeltebb ütemű természetes
fogyás jellemezte hazánkat az előző év azonos időszakához képest.
• Az előzetes adatok szerint 2014. január–májusban 35 525 gyermek született, ami 2,9%-os (997 fős) növekedést jelent 2013 azonos időszakához viszonyítva, a születési arányszám 8,7 ezrelékes értéke pedig
0,3 ezrelékponttal magasabb volt. Az elhunytak 53 464 fős száma, 2,2%kal (1191 fővel) maradt el az egy évvel korábbitól, a halálozási arányszám
13,3 ezrelékről 13,1 ezrelékre mérséklődött. Az év első öt hónapjában a
csecsemőhalandóság 4,5 ezrelékes mutatója 0,5 ezrelékponttal volt
alacsonyabb, mint egy évvel korábban.
• A halálozások számának csökkenése és a születésszám emelkedése
következtében a természetes fogyás üteme mérséklődött. Az idei év első
öt hónapjában a fogyás mértéke 17 939 fő volt, 2188 fővel kevesebb az
egy évvel ezelőttihez képest.
• 2014. március–május időszakában a foglalkoztatottak száma a 15–64
éves korcsoportban 4 millió 76 ezer fő volt, 198 ezer fővel több a 2013.
március–májusinál, a foglalkoztatási arány 61,4%-os értéke pedig
3,5 százalékponttal haladta meg az egy évvel korábbit. A foglalkoztatatás
bővülése nagyobb részt a férfiakhoz kötődött, körükben a foglalkoztatási
arány 67,5, a nőknél 55,5%-ra emelkedett. Éves összehasonlításban
mindhárom fő korcsoport foglalkoztatási aránya nőtt: a 15–24 éveseké
22,8, a legjobb munkavállalási korú, 25–54 éveseké 78,3, míg az idősebb, 55–64 éveseké 41,2%-ra.
• A munkanélküliek száma – a 15–64 éves népesség körében, 2014. március–májusban – 104 ezer fővel, 356 ezer főre esett vissza, a munkanélküliségi ráta pedig egy év alatt 2,6 százalékponttal, 8,0%-ra mérséklődött. (Legutóbb, 2008 IV. negyedévében volt ekkora a munkanélküliségi
ráta értéke.) A férfiak és a nők munkanélküliségi mutatói egyaránt csökkentek, a férfiaké nagyobb mértékben. Körükben a munkanélküliségi ráta
7,9, a nőké 8,2%-ra mérséklődött. A 15–24 évesek (19,4%), a 25–54
évesek (7,3%) és az 55–64 évesek (6,3%) korcsoportjában a munkanél-

•

•

•

•

küliségi ráta egyaránt jelentősen elmaradt a 2013. március–májusitól.
A munkanélküliek 52,5%-a legalább egy éve keresett állást, a munkakeresés átlagos időtartama egy év alatt 17,2-ről 19,6 hónapra emelkedett.4  
2014. január–májusban a nemzetgazdaságban5 a teljes munkaidőben
alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 234 500 forint, ennek –
családi kedvezmény nélkül számított – nettó összege 153 600 forint
volt. A bruttó és a nettó átlagkeresetek – a kereseteket terhelő járulékok
és a személyi jövedelemadó szabályok változatlansága következtében
– egyaránt 2,9%-kal haladták meg a 2013. január–májusit. (A közfoglalkoztatás hatását kiszűrve a bruttó és a nettó átlagkeresetek növekedési üteme szintén megegyezett: 6,0% volt.) A versenyszférában alkalmazásban állók nettó bére 164 400 forint volt, ez 4,7%-kal meghaladta
az egy évvel korábbit. A nem közfoglalkoztatás keretében dolgozók a
költségvetésben 8,7%-kal többet, 153 700 forintot kerestek, míg a
nonprofit szervezeteknél foglalkoztatottak nettó átlagkeresete egy év
alatt 8,1%-kal, 148 400 forintra nőtt. (A költségvetési intézmények és a
nonprofit szervezetek esetében a megkülönböztetést a közfoglalkoztatottak jelentős száma indokolja, mivel ebben a két gazdálkodási formában alkalmazzák a 93%-ukat.)
A költségvetési szférában és a nonprofit szervezeteknél a foglalkoztatottak érintett körének, mintegy 218 ezer főnek a keresetbe nem tartozó
kompenzációt fizetnek. Ezen a címen a költségvetésben dolgozók havonta átlagosan bruttó 10 000, a nonprofit szervezeteknél 9 600 forint juttatást kaptak.
A fogyasztói árak júniusban 0,3%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy
évvel korábban. Az infláció fokozatos lassulása, majd megszűnése elsősorban a rezsicsökkentéssel magyarázható, de 1% körüli mértékben az
élelmiszerek, a ruházkodási cikkek, valamint a tartós fogyasztási cikkek
ára is mérséklődött, miközben a szeszes italok, dohányáruk továbbra is
jelentősen drágultak. Összességében 2014 I. félévében a fogyasztói árak
0,1%-kal mérséklődtek az előző év azonos időszakához képest.
Az I. félévben a javak főbb csoportjai közül – elsősorban a dohányáruk
kiskereskedelmi árrésének emelése miatt – a legnagyobb mértékben a
szeszes italok, dohányáruk drágultak (8,2%). A szolgáltatások fogyasztói
ára 1,9%-kal emelkedett, ezen belül a közlekedési szolgáltatások ára 2,4,
a pénzügyi szolgáltatásoké 15%-kal nőtt, miközben a lakbér, lakásszolgáltatás díja 5,9%-kal csökkent. A 2013 I. félévében tapasztalt 4,1%-os
drágulást követően idén az I. félévi élelmiszerárak 0,5%-kal elmaradtak az
egy évvel korábbitól. Ezen belül a hús, hal és készítményeik 0,6, a tejtermékek 6,1%-kal drágultak, miközben a liszt csaknem ötödével, a tojás
8,7%-kal, a cukor pedig 15%-kal került kevesebbe. A ruházkodási cikkek
fogyasztói ára 0,8, a tartós fogyasztási cikkeké 0,6%-kal mérséklődött
2013 azonos időszakához képest. Az egyéb cikkek, üzemanyagok 0,4%kal lettek olcsóbbak, ezen belül a járműüzemanyagokért 1,9%-kal kellett
kevesebbet fizetni. Elsősorban a rezsicsökkentés miatt a legnagyobb
mértékben a háztartásienergia-árak estek vissza (12%), ezen belül a
távfűtésért 12, az elektromos energiáért 13, a vezetékes gázért pedig
15%-kal kellett kevesebbet fizetni.
2014 január–júniusában a nyugdíjasok árindexe 0,6%-kal maradt el az
előző év azonos időszakitól.

4 A 15–74 éves népességen belül.
5 A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
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1. tábla
Összefoglaló adatok
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában)
1.) 2014. január–május
Megnevezés

2013

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

2014.
január–április

május

101,4
98,2
104,9
100,6
100,8
109,6
106,9
101,8
74 710
101,9
81 719
102,2

108,9
98,6
111,4
102,2
106,7
127,5
113,8
107,1
25 345R
104,0
27 903R
104,6

109,6
104,2
110,3
102,5
107,2
128,7
103,1
104,9
6 617
103,8
7 036
102,4

100,7
99,5
92,2
99,4
100,0
2 699
100,9
10,3
230,7
103,4
151,1
104,9

99,1
98,1
88,8
99,6
100,2
2 818
107,4
..
232,3
102,4
152,2
102,4

98,9
97,6
90,8
..
..
2 737
100,9
..
243,5
104,9
159,5
104,9

január–május
109,0
99,6
111,2
102,2
106,8
127,8
111,7
106,6
31 962
103,9
34 938
104,2
99,1
98,0
88,9
..
..
2 802
106,1
8,0b)
234,5
102,9
153,6
102,9

a) A 15–64 éves népességen belül.
b) 2014. március–május.
R Revideált adat.

2.) 2014. január–június
Megnevezés

2013

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

2014.
január–május

június

január–június

101,7

100,0

99,7

99,9

–929

–682

–132

–814

–980
0

–817
109

–149
5

–966
115

További információk, adatok
(linkek):

Elérhetõségek:
kommunikacio@ksh.hu

Táblák

Információszolgálat

www.ksh.hu

Telefon: (+36-1) 345-6789
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