STATISZTIKAI
TÜKÖR
2017. február 27.

A KSH jelenti: gazdaság és társadalom, 2016/12
Tartalom
Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok.........1
Ágazati teljesítmények.......................................................................1

•

Termelői és fogyasztói árak...............................................................3
Társadalmi és jövedelmi folyamatok.................................................3
Összefoglaló adatok..........................................................................5
Táblázatok.........................................................................................6
•
Az éves, részletesebb ágazatonkénti áttekintést tartalmazó szám
a 9. héten jelenik meg.

Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok
•

•
•

•

•

2016 folyamán a globális gazdaságot bővülés jellemezte, a
folyamatok alakulására a nyersanyagok árának csökkenése és az
alacsony hozamszintek mellett az átalakulóban lévő kínai gazdaság
teljesítménye volt hatással. A túlnyomórészt fejlett országokat
tömörítő OECD egészére számított GDP volumene – folyamatos
emelkedés mellett – 2016-ban átlagosan 1,7%-kal1 meghaladta az
egy évvel korábbi szintet.
2016-ban a meghatározó nemzetgazdaságok közül Kína gazdasági
teljesítménye átlagosan 6,7, az Egyesült Államoké 1,6, Japáné
1,0%-kal nőtt az előző évhez képest.1
A rendelkezésre álló előzetes adatok alapján 2016 egészében az uniós
tagországok gazdasági teljesítménye emelkedett az egy évvel
korábbihoz mérten, a nagyobb súlyú nemzetgazdaságok közül az
Egyesült Királyságé 2,0, Németországé 1,9%-kal.2
A magyar gazdaság teljesítménye 2013 folyamán növekedési pályára
állt, ami 2016-ban folytatódott. Hazánk bruttó hazai terméke
– a KSH gyorsbecslése szerint – 2016 IV. negyedévében 1,6%-kal
nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bővüléshez
számottevően hozzájárult a piaci szolgáltatások és a mezőgazdaság
teljesítménye, miközben az iparé stagnált, az építőiparé ugyanakkor
visszafogta a növekedést. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított
adatok szerint a gazdasági teljesítmény az előző év azonos időszakához
viszonyítva – az uniós átlagnál kisebb mértékben – 1,5, az előző
negyedévhez képest 0,4%-kal bővült.
2016-ban a GDP volumene – folyamatos éven belüli emelkedés
mellett – 2,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bővülés
forrása elsősorban a piaci alapú szolgáltatások és a mezőgazdaság
teljesítménynövekedése volt, az építőipar ugyanakkor visszafogta a
bővülést. A GDP volumenemelkedése veszített a – korábbi években

tapasztalt – lendületéből (a bruttó hazai termék 2014-ben 4,0,
2015-ben 3,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit).
A külkereskedelmi termékforgalomban 2016-ban – az első becslés
szerint – a kivitel értéke 93,3 milliárd eurót tett ki, 3,1%-kal nagyobb
összeget, mint 2015-ben. A behozatal értéke 83,3 milliárd euró volt,
1,7%-kal több, mint egy évvel korábban. A forgalom növekedési
üteme exportban az elmúlt három, importban az elmúlt négy évet
tekintve a legalacsonyabb volt. Külkereskedelmünk a tavalyi évet
10,0 milliárd eurós aktívummal zárta, ami a mérleg 1,4 milliárd
eurós javulását jelenti az egy évvel korábbihoz képest. Egyenlegünk
2015-höz hasonlóan 2016-ban is javult, a többlet korábban nem
tapasztalt nagyságú volt.
2016. január–novemberben a kivitel volumene 4,4, a behozatalé
4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A forgalom
forintban mért árszínvonala mérséklődött a 2015. azonos időszakihoz
képest, az exportban 1,0, az importban 2,8%-kal. Az import
árszínvonalának az exportét meghaladó mértékű csökkenése hatására
a cserearány 1,9%-kal javult. A január–novemberi időszak átlagában
a forint az euróhoz és a dollárhoz képest is 0,6%-kal gyengébb volt,
mint 2015 első tizenegy hónapjában.

Ágazati teljesítmények
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A mezőgazdasági számlarendszer előzetes adatai szerint 2016-ban a
mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke folyó áron 13, előző évi
áron 18%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.
A mezőgazdaság kibocsátásának értéke folyó alapáron 2016-ban
5,3, volumene 8,7%-kal nőtt az árak mérséklődése mellett.
A kibocsátás 60%-át adó növénytermesztés kibocsátási értéke
8,2, volumene 13%-kal emelkedett, az árak 4,1%-kal csökkentek.
A 33%-os arányt képviselő állattenyésztésben a kibocsátási érték
1,1, a volumen 3,1%-kal emelkedett, az árak 2,0%-kal mérséklődtek.
Az Agrárium 2016 gazdaságszerkezeti összeírás előzetes adatai
szerint az országban 9 ezer gazdasági szervezet és 416 ezer egyéni
gazdaság folytatott mezőgazdasági tevékenységet 2016-ban.
Küszöbérték alatti mezőgazdasági tevékenységet mintegy 900 ezer
háztartásban végeztek. Mind a gazdasági szervezetek, mind az
egyéni gazdaságok 84%-a használt földterületet, előbbiek 31,
utóbbiak 62%-a tartott állatot. Az egyéni gazdaságok 2016-ban
átlagosan 7,6 hektáron, a gazdasági szervezetek 253 hektáron
gazdálkodtak.
A szántók 44%-a gazdasági szervezetek használatában volt, a
konyhakertek (95%), a gyümölcsösök (75%) és a szőlőterületek
(77%) művelésében ugyanakkor az egyéni gazdaságok túlsúlya
jellemző. Az állatfajok közül a gazdasági szervezetekben a baromfi és
a sertés (37, illetve 36%), az egyéni gazdaságokban a baromfi és
szarvasmarha (37, illetve 24%) tartása volt a leggyakoribb.
2016 tenyészidőszakának meleg és csapadékos időjárása kiemelkedő
terméseredményeket hozott. Az előzetes adatok szerint a burgonya

1 Szezonálisan kiigazított adatok szerint. Forrás: az OECD adatbázisa.
2 Az EU-28 egészére számolt 2016. évi GDP-növekedési ütem nem állt rendelkezésre. Forrás: az Eurostat adatbázisa.
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kivételével az őszi betakarítású növények termésmennyisége magasabb
volt az előző évinél. Gabonából 5,4%-kal kisebb területről 18%-kal több
termett. Rekordtermést takarítottak be repcéből és napraforgóból, az
előző évinél 49, illetve 22%-kal többet, és a kukorica termésátlaga is
rekordot döntött.
2016-ban folytatódott a szarvasmarha-állomány növekedése, a
838 ezres december 1-jei állomány 17 ezerrel nagyobb volt az egy évvel
korábbinál. A sertések száma 237 ezerrel, a tyúkállomány
436 ezerrel, a juhok száma 32 ezerrel csökkent.
2016 decemberében az ipari termelés3 volumene 0,5%-kal
mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. Munkanaphatástól
megtisztítva a kibocsátás 1,9%-kal emelkedett (2016 decemberében
eggyel kevesebb munkanap volt, mint egy évvel korábban). Az ipari
értékesítési irányok közül a belföldi értékesítés volumene decemberben
3,9%-kal nőtt, az exporté 4,2%-kal csökkent 2015 azonos időszakához
képest. Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a feldolgozóipar termelése
2016 decemberében gyakorlatilag stagnált (+0,1%), míg a csekély
súlyú bányászaté 11%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához
viszonyítva. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás) kibocsátása 1,5%-kal mérséklődött. A három
legjelentősebb alág közül az elektronikai ipar termelése 3,4, az
élelmiszeriparé 1,9%-kal emelkedett, a járműgyártásé 6,9%-kal
elmaradt az egy évvel korábbitól.
A decemberi ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest – a szezonális
és munkanaphatással kiigazított adatok szerint – 0,5%-kal bővült.
2016-ban az ipari termelés volumene – hullámzó teljesítmény mellett –
0,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az összes értékesítés
közel kétharmadát adó exporteladások volumene 0,4%-kal nőtt, a
több mint egyharmadát adó belföldi eladásoké 1,2%-kal csökkent.
Az ipari ágak közül a feldolgozóipar termelése 1,4%-kal bővült, az
energiaiparé stagnált, a kis súlyt képviselő bányászaté 20%-kal
visszaesett.
2016 egészében a kibocsátás volumene 8 feldolgozóipari alágban
emelkedett, a legnagyobb mértékben (9,3%) a szinte teljes egészében
külpiacra termelő elektronikai iparban. (Az alágon belül a legjelentősebb
súlyú elektronikus fogyasztási cikkek gyártása 5,1%-kal növekedett.)
Szintén a feldolgozóipari átlagot meghaladó mértékben bővült a
villamos berendezés gyártása (6,4%), a fa-, papír- és nyomdaipar
(6,2%), az egyéb feldolgozóipar (4,3%), a kohászat, fémfeldolgozás
(3,8%), valamint a gumi-, műanyag- és építőanyagipar (3,1%).
A termelés 11%-át adó élelmiszeripar (élelmiszer, ital, dohánytermék
gyártása) kibocsátása 1,4, ezen belül a legnagyobb alágazaté, a
húsiparé 4,5%-kal emelkedett. Az élelmiszeripari értékesítés mindkét
irányba nőtt: a belső kereslet 1,6, a külső 1,2%-kal. A feldolgozóipari
termelésen belül legnagyobb súlyú (30%) alágnak számító járműgyártás
termelése 0,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A két meghatározó
– az alág kibocsátásából együttesen 97%-kal részesedő – járműipari
alágazat közül a közúti gépjármű gyártása 4,4%-kal csökkent, a közúti
jármű alkatrészeinek gyártása 6,1%-kal bővült.
Öt feldolgozóipari alág termelése csökkent 2016 folyamán, a legnagyobb
mértékben (11%) a gép, gépi berendezés gyártásáé. Szintén
mérséklődött a kibocsátás a gyógyszergyártásban (2,0%), a vegyi
anyag, termék gyártásában (0,7%), a textil- és bőripar (0,3%),
valamint a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás (0,2%) területén.
Az előző évhez képest 2016 egészében az ipari termelés három
régióban4 – Nyugat-Dunántúlon (4,1%), Közép-Magyarországon
(3,7%) és Észak-Alföldön (2,3%) – csökkent, a többi négy régióban  2,1
és 15% közötti mértékben nőtt, a legnagyobb mértékben a kis súlyú
Dél-Dunántúlon.
2016 decemberében a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok új
rendeléseinek volumene 2,1%-kal csökkent, ezen belül az új belföldi
rendeléseké 2,8%-kal nőtt, az új exportrendeléseké 2,5%-kal
mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. Az összes
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rendelésállomány volumene december végén 3,2%-kal meghaladta az
egy évvel korábbit. A két legtöbbet termelő alág közül a járműgyártás
rendelésállománya 2,6%-kal magasabb, az elektronikai iparé 4,0%-kal
alacsonyabb volt a 2015. decemberihez viszonyítva.
2016 decemberében az építőipari termelés volumene 15%-kal
elmaradt az előző év azonos időszakitól. Mindkét építményfőcsoportban
csökkent a termelés: az épületek építésében 5,8, az egyéb
építményekében 25%-kal.
Az építőipari termelés volumene – a 2015. évi 3,0%-os növekedés
után – 2016-ban átlagosan 19%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál,
az épületek építéséé 3,7, az egyéb építményeké 33%-kal csökkent.
A csökkenést főként az uniós forrásból végzett munkák 2015. végi
befejeződése okozta.
Az új építőipari szerződések volumene decemberben jelentősen,
114%-kal emelkedett, 2016-ban éves szinten átlagosan 7,2%-kal nőtt
az egy évvel korábbihoz képest. Az új szerződések decemberi
növekedése
következtében
az
építőipari
vállalkozások
szerződésállományának volumene a hó végén 89%-kal meghaladta az
egy évvel korábbi, nagyon alacsony bázist.
Az építőipar termelői árai 2016 IV. negyedévében 3,0%-kal
emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva, az előző
negyedévhez képest 0,7%-kal nőttek. Éves szinten 2,8%-kal voltak
magasabbak a 2015. évihez képest.
2016-ban élénkült a lakásszektor, éves szinten 9994 új lakás épült,
31%-kal több, mint egy évvel korábban. Valamennyi településtípusban
nőtt az épített lakások száma, az átlagnál nagyobb emelkedés jellemezte
a megyei jogú városokat (49%), illetve Budapestet (44%). Az építésügyi
szakhatóságok által kiadott lakásépítési engedélyek és az egyszerű
bejelentések száma együttesen 31 559 volt, a 2015. évi több mint két
és félszerese. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 94 m2 -t
tett ki, 7 m2-rel kevesebbet az egy évvel korábbinál. Éves szinten
2485 lakás szűnt meg, a 2015. évinél 24%-kal több.
A szolgáltató ágazatok közül a kiskereskedelmi üzletek forgalmának
volumene 2016 decemberében 2,8, az év egészében 4,5%-kal nőtt az
előző év azonos időszakához viszonyítva. (A naptárhatástól megtisztított
adatok szerint 3,3, illetve 4,6%-os volt az emelkedés.) 2016-ban az
összforgalom csaknem felét kitevő élelmiszer- és élelmiszer jellegű
vegyes üzletek eladásai 2,7%-kal meghaladták az előző évit. Ezen belül
a forgalom több mint háromnegyedét lebonyolító vegyes termékkörű
üzleteké 3,0, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 1,9%-kal lett
nagyobb. A nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalma 6,6%-kal
növekedett, ezen belül a használtcikk-üzletek kivételével a többi
tevékenységcsoportban emelkedett az eladás. Az üzemanyagtöltő
állomások üzemanyag-eladási forgalma – csökkenő árak mellett –
5,1%-kal bővült.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrészüzletek forgalmában 5,3%-os emelkedést mértünk.
2016 decemberében a kereskedelmi szálláshelyeken a belföldi
vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 8,6, a külföldiek által
eltöltötteké 21%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A szálláshelyek
vendégéjszakában mért forgalma összességében 14%-kal meghaladta
az egy évvel korábbit.
2016-ban a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek és a
vendégéjszakák száma egyaránt 7,0%-kal emelkedett 2015-höz képest.
A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 7,7,
illetve 6,9%-kal nagyobb volt az előző évinél. A belföldiek esetében
hasonló mértékű, 6,3, illetve 7,1%-os volt a bővülés. A vendégéjszakák
háromnegyedét fogadó szállodákban a vendégek száma 7,5, a
vendégéjszakáké 7,4%-kal nőtt.
A turisztikai régiók mindegyikében emelkedett a vendégéjszakákban
mért vendégforgalom: a legnagyobb mértékben, 15%-kal a KözépDunántúl régióban, míg a forgalom közel 40%-át kitevő BudapestKözép-Dunavidék régióban 7,0%-kal.

3 Az ipar összesen adata a teljes iparra, a többi adat a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körére vonatkozik.
4 Telephely szerinti adatok alapján.
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A kereskedelmi szálláshelyek összesen 402 milliárd forint bruttó
árbevételt értek el, folyó áron 9,1%-kal többet, mint 2015-ben.
A bevételek közel hattizede a szállásdíjakból származott, ami 11%-kal
több volt az előző évinél.
A vendéglátóhelyek eladási forgalma 2016-ban meghaladta az
1000 milliárd forintot, ami 6,2%-os bővülést jelent az előző évihez
képest.
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A mezőgazdasági termelői árak 2016-ban 3,8%-kal csökkentek az
előző évhez mérten. A növényi termékek ára 5,7, az élő állatok és állati
termékeké 0,6%-kal mérséklődött. A ráfordítási árak 1,5%-kal
alacsonyabbak voltak az előző évinél, ami a folyó termelőfelhasználás
árszínvonalának 2,1%-os csökkenéséből és a mezőgazdasági
beruházások árainak 1,9%-os növekedéséből adódott.
2016 decemberében – több mint három évnyi csökkenést követően –
megállt az ipari termelői árak csökkenése. Hazánkban az ipari termelői
árak 2016 decemberében 0,5%-kal növekedtek, ezen belül a belföldi
értékesítés árai 1,2, az exportértékesítéséi 0,2%-kal magasabbak voltak
az előző évinél. Az áremelkedés mértékét ugyanakkor visszafogták az
olcsóbbá váló energiaipari eladások, amit elsősorban az alap- és
nyersanyagok világpiaci árának süllyedése okozott.
2016-ban az ipari termelői árakat – a megelőző két évhez hasonlóan – a
csökkenő tendencia jellemezte, ennek eredményeként az ipari
termékekért az egy évvel korábbinál átlagosan 1,7%-kal kevesebbet
kellett fizetni. A mérséklődést elsősorban az energiahordozók
alacsonyabb árszínvonala okozta.
A belföldi értékesítés árai negyedik éve csökkennek, 2016-ban
3,0%-kal mérséklődtek az előző évhez képest. A hazai értékesítés
mintegy harmadát adó energiaipar értékesítési árai – az energiahordozók
világpiaci áralakulásával összefüggésben – 5,8%-kal elmaradtak az egy
évvel korábbitól. A feldolgozóiparban a belföldi eladási árak 2,0%-kal
alacsonyabbak voltak, ezen belül az alágak többségében emelkedtek.
A hazai értékesítésen belül legnagyobb súlyúnak számító kokszgyártás,
kőolaj-feldolgozás területén – az alapanyagok világpiaci áralakulásával
összefüggésben – 11%-kal csökkentek az árak. Az élelmiszeripari
értékesítési árak 0,3%-kal emelkedtek.
Az elmúlt évek áremelkedését követően 2016-ban az ipari
exportértékesítés árai 1,0%-kal mérséklődtek 2015-höz képest. A két
legnagyobb értékű exportértékesítést realizáló feldolgozóipari alág
közül a járműgyártásban 1,4%-kal emelkedtek, az elektronikai iparban
4,3%-kal csökkentek az árak.
A fogyasztói árak 2016-ban összességében átlagosan 0,4%-kal
emelkedtek. Az egyéb cikkek (gyógyszerek, járműüzemanyagok,
lakással, háztartással és testápolással kapcsolatos, valamint a
kulturális cikkek) ára csökkent a legnagyobb mértékben (–2,2%)
annak ellenére, hogy decemberben begyűrűzött a kőolaj világpiaci
árának emelkedése. A háztartási energia ára 0,1%-kal mérséklődött,
ezen belül a főbb rezsitételeké (elektromos energia, vezetékes gáz,
távfűtés) nem változott. A ruházkodási cikkek az átlagossal
megegyezően drágultak, a tartós fogyasztási cikkek áremelkedése
kissé magasabb volt (0,5%) annál. Az élelmiszerárak együttesen
0,7%-kal nőttek, az árváltozást leginkább a sertéshús árának
mérséklődése, valamint a cukor, a burgonya, az idényáras gyümölcsök
és zöldségfélék drágulása befolyásolta. A szolgáltatások árszínvonala
1,5%-kal nőtt, ezen belül a kulturális és szabadidős szolgáltatásoké
1,7, a lakbér, lakásszolgáltatásé 1,4, a közlekedési szolgáltatásoké
0,8%-kal. 2016-ban a megelőző négy évhez hasonlóan a szeszes
italok, dohányáruk drágultak a legnagyobb mértékben (2,3%). 2017
januárban folytatódott a fogyasztói árak előző év utolsó harmadában
tapasztalt emelkedése. Az árszínvonal átlagosan 2,3%-kal volt
magasabb, mint egy évvel korábban.
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Az előzetes népmozgalmi adatok alapján 2016-ban 93 100 gyermek
született, 1,5%-kal (1410-zel) több az egy évvel korábbinál. A születési
arányszám a 2015. évi 9,3 ezrelékről 9,5 ezrelékre emelkedett. A 2015.
évi, magas bázishoz képest 3,6%-kal kevesebben, 126 900-an haltak
meg, a halálozási arányszám – 0,5 ezrelékpontos csökkenés mellett –
12,9 ezreléket tett ki. A természetes fogyás 33 800 fő volt, 16%-kal
kevesebb az egy évvel korábbinál. A csecsemőhalandóság az eddigi
legalacsonyabb szintre csökkent, ezer újszülött közül 3,9 nem érte meg
az egyéves kort, ami 0,3 ezrelékpontos mérséklődés 2015-höz képest.
2016 folyamán 51 800 pár kötött házasságot, 12%-kal (5663-mal)
több, mint egy évvel azelőtt.
Az időszak végén a 2011. évi népszámlálás adatai alapján továbbvezetett népesség becsült lélekszáma – a nemzetközi vándorlás figyelembevételével – 9 millió 799 ezer fő volt.
2016-ban bővült a foglalkoztatottság, és mérséklődött a munkanélküliség
az előző évihez képest. A 15–74 éves foglalkoztatottak száma átlagosan
4 millió 352 ezer fő volt, 141 ezerrel több, mint 2015-ben.
(A foglalkoztatottak számának 2016. évi szintje a munkaerő-felmérés
24 éves történetének egyik legmagasabb értéke.) A 15–64 évesek közé
4 millió 309 ezer foglalkoztatott tartozott, számuk egy év alatt 134 ezer
fővel (3,2%-kal) nőtt, miközben foglalkoztatási arányuk 2,6 százalékponttal magasabb, 66,5% lett. A foglalkoztatás bővülése a férfiak
körében nagyobb mértékű volt, mint a nőknél (2,7 és 2,4 százalékpont),
előbbiek foglalkoztatási aránya 73,0, utóbbiaké 60,2%-ra emelkedett.
A munkaerőpiacon kis számban jelen lévő 15–24 éves fiatalok, a legjobb munkavállalási korú, 25–54 évesek, továbbá az 55–64 évesek
körében a foglalkoztatottak száma és aránya egyaránt nőtt.
A 15–64 éves népesség körében a munkanélküliek száma átlagosan
234 ezer fő volt, negyedével (73 ezer fővel) kevesebb a 2015. évinél,
miközben a munkanélküliségi ráta 1,7 százalékpontos csökkenés
mellett 5,1%-ot tett ki. A nőket némileg alacsonyabb szintű
munkanélküliségi ráta jellemezte, mint a férfiakat (5,1 és 5,2%),
egyúttal a nők körében mérséklődött nagyobb mértékben a
munkanélküliség (2,0, a férfiaknál 1,5 százalékponttal). Éves
összehasonlításban a 15–24 éves fiatalok, a 25–54 évesek, illetve
az 55–64 évesek munkanélküliségi mutatói egyaránt csökkentek.
A munkanélküliek 48,4%-a tartósan, azaz legalább egy éve
munkanélküli, arányuk 1,0 százalékponttal meghaladta a 2015. évit, míg
a munkakeresés átlagos időtartama egy év alatt nem változott, 18,4
hónap maradt.
2016. decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók
nemzetgazdasági szintű5 bruttó átlagkeresete 288 800 forint volt,
5,7%-kal több az előző év azonos időszakinál. A családi adókedvezmény
nélküli nettó átlagkereset – 7,3%-os növekedés mellett – 192 100 forintot tett ki, a családi adókedvezményt is figyelembe véve pedig
199 300 forintra becsülhető.
2016. január–decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók
nemzetgazdasági szinten átlagosan havi bruttó 263 200 forintot
kerestek, ami 6,1%-os növekedés a 2015. évihez képest. A családi
adókedvezmény nélkül számított nettó átlagkereset 175 000 forintos
összege a bruttó bér átlagát meghaladó mértékben, 7,8%-kal
emelkedett. (2016-ban a személyijövedelemadó-kulcs 1 százalékponttal
csökkent az előző évekhez viszonyítva, emiatt a bruttó és a nettó
keresetek növekedési üteme 2016 januárjától ismét eltér egymástól.) A
családi adókedvezményt is figyelembe véve a nettó átlagbér 182 200
forintra becsülhető.
A közfoglalkoztatottak nélküli bruttó átlagkereset 6,5, a nettó 8,1%-kal
emelkedett 2016-ban az előző évihez mérten.
A vállalkozásoknál 7,0, a közfoglalkoztatottak nélkül a közszférában
11,2, a nonprofit szervezeteknél 7,3%-kal magasabb lett a nettó
átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest.

5 A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
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•
•

A fogyasztói árak 0,4%-os emelkedése mellett a családi adókedvezmény
nélküli reálkereset 7,4%-kal haladta meg a 2015. évit.
A háztartások demográfiai és jövedelmi adatain alapuló
mikroszimulációs modell számítása szerint a keresetek – családi
adókedvezmény figyelembevételével számított – reálértéke
7,2%-kal volt magasabb a 2015. évinél. A legnagyobb mértékű,
8,7%-os emelkedés a két gyermeket nevelők körében történt,
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•

köszönhetően a személyijövedelemadó-kedvezmény szabályainak
elmúlt évi módosításának.
A költségvetési és a nonprofit szférában dolgozók egy része, mintegy
142 ezer fő – a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezését
szolgáló – a keresetbe nem tartozó kompenzációban részesült,
a juttatás havi összege átlagosan bruttó 9400–9400 forint volt
2016-ban.
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Összefoglaló adatok
Mutató
Bruttó hazai termék (GDP)
Beruházás
A háztartások tényleges fogyasztása

2016
2,0+
..
..

2016.
I. negyedév

2016.
II. negyedév

2016.
III. negyedév

2016.
IV. negyedév

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
1,1
2,8
2,2
–12,6
–20,3
–9,3
3,8
4,9
3,8

1,6+
..
..

Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, -felvétele

..

–0,7

A GDP százalékában
–0,7

3,3

..

Az épített lakások száma

..

1,4

Ezer darab
2,0

1,9

..

2016.
szeptember–
november

2016.
október–december

Mutató

Munkanélküliségi ráta
Foglalkoztatási arány
Mutató
Élveszületések
Halálozások
Természetes szaporodás/fogyás

2016

5,1
66,5
2015

91 690
131 697
–40 007

2016.
2016.
július–szeptember augusztus–október
4,9
67,1

A 15–64 éves népességen belül, %
4,8
4,5
67,4
67,5

2016. október
8 396R
10 985R
–2 589R

2016. november
Száma, fő
7 705R
10 733R
–3 028R

2016. december

7 861
11 895
–4 034

4,5
67,5
2016.
január–december
93 100
126 900
–33 800

Millió euró
Külkereskedelmi termékforgalom
Behozatal értéke
Kivitel értéke
Egyenleg
Behozatal volumene
Kivitel volumene
Mezőgazdasági értékesítés volumene
Mezőgazdasági termelői árak
Ipari termelés volumene
Ipar belföldi értékesítésének volumene
Ipari exportértékesítés volumene
Feldolgozóipari új rendelések volumene
Ipari termelői árak
Építőipari termelés volumene
Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene
Kereskedelmi szálláshelyek
összes vendégei
összes vendégéjszakái
Alkalmazásban állók létszáma
Bruttó átlagkereset, nominális
Nettó átlagkereset, nominális
Fogyasztói árakb)
a)
2016. január–november.
b) 2017. január: 2,3%.
.. Nincs adat.
+ Előzetes adat.
R Revideált adat.
– A jelenség nem fordult elő.

81 865
90 460
8 595
6,3
7,8
4,3
0,4
7,4
2,8
9,8
–
–0,9
3,0
5,8
7,9
6,0
2,5
4,3
4,3
–0,1

7 153
8 056
903

7 711
8 589
878

6 728+
7 284+
556+

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
–2,5
5,1
..
–1,0
6,1
..
9,8R
25,6R
11,6
–5,2
–5,5
–4,7
0,7R
–0,5
–1,8R
3,9R
–6,5
2,1R
R
0,4
–4,2R
–4,1
2,3R
–2,1
–6,8R
–1,2
–0,5
0,5
–12,6
–14,7
–14,9
2,6
4,5
2,8
6,8
6,7
1,8
5,4
7,0
1,0

14,0
16,4
2,3
8,2
9,8
1,1

11,5
14,4
1,9
5,7
7,3
1,8

83 295+
93 274+
9 978+
4,7a)
4,4a)
15,9
–3,8
0,9
–1,2
0,4
–
–1,7
–18,8
4,5
7,0
7,0
2,9
6,1
7,8
0,4
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TÁBLÁZATOK
MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK
Hazai és nemzetközi makrogazdasági folyamatok
3.1.1. A bruttó hazai termék (GDP) volumenindexei
3.1.2. A bruttó hazai termék (GDP) termelése folyó áron
3.1.5. A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei,
2005. évi átlagáron, előző év azonos időszaka = 100,0
3.1.9. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása folyó áron
3.1.12. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának
volumenindexei, 2005. évi átlagáron, előző év azonos időszaka
= 100,0
További táblázatok
Beruházás
3.3.1. A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke gazdasági
ágak szerint
3.3.2. A nemzetgazdasági beruházások volumenindexei gazdasági
ágak szerint
További táblázatok
Külkereskedelem
3.5.2. A külkereskedelmi termékforgalom euróban,
árufőcsoportonként
3.5.4. A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei
árufőcsoportok szerint
3.5.7. A külkereskedelmi termékforgalom euróban, országcsoportok
szerint
3.5.9. A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei
országcsoportok szerint
3.6.9. A külkereskedelmi termékforgalom árindexei országcsoportok
szerint
3.6.10. A külkereskedelmi termékforgalom árindexei árufőcsoportok
szerint
További táblázatok
Kormányzati szektor
3.1.23. A kormányzati szektor főbb adatai
3.1.24. A kormányzati szektor negyedéves nem pénzügyi számlái

ÁGAZATI TELJESÍTMÉNYEK
Mezőgazdaság
4.1.1. Állatállomány
4.1.6. A mezőgazdasági termékek értékesítésének (felvásárlásának)
volumenindexei
4.1.19. A fontosabb szántóföldi növények betakarított területe, összes
termése és termésátlaga
4.1.20. A fontosabb zöldségfélék betakarított összes termése
4.1.21. A szőlő és a fontosabb gyümölcsfajok összes termése
További táblázatok
Ipar
4.2.1. Az ipari termelés és értékesítés értéke
4.2.2.1. Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei, az előző év
azonos időszaka = 100,0

4.2.2.2. Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei szezonálisan
és munkanappal kiigazítva
4.2.4. Az ipari termelés értéke alágak szerint
4.2.5. Az ipari termelés volumenindexei alágak szerint, az előző év
azonos időszaka = 100,0
4.2.12. Az ipar belföldi értékesítése alágak szerint
4.2.13. Az ipar belföldi értékesítésének volumenindexei alágak szerint,
az előző év azonos időszaka = 100,0
4.2.16. Az ipar exportértékesítése alágak szerint
4.2.17. Az ipar exportértékesítésének volumenindexei alágak szerint,
az előző év azonos időszaka = 100,0
4.2.28. Az ipari termelékenység indexei alágak szerint, az előző év
azonos időszaka = 100,0
4.2.29. A kiemelt feldolgozóipari ágazatok összes rendelésállománya
4.2.32. A kiemelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelései
További táblázatok
Építőipar
4.3.1. Az építőipari termelés értéke és volumenindexe
építményfőcsoportonként
4.3.2. Az építőipari termelés értéke és volumenindexe ágazatonként
4.3.3. Az építőipari termelés fixbázisú és havi volumenindexei
építményfőcsoportonként
4.3.4. Az építőipari vállalkozások szerződéseinek értéke és
volumenindexei, építőipar összesen
További táblázatok
Lakásépítés, lakáspiac
2.3.1. Lakásépítés, lakásmegszűnés, üdülőépítés
(negyedéves adatok)
2.3.2. Lakásépítés, lakásmegszűnés, üdülőépítés (kumulált adatok)
2.3.3. Kiadott új építési engedélyek (kumulált adatok)
2.3.4. Kiadott új építési engedélyek (havi adatok)
2.3.6. Lakáspiaci árindex
További táblázatok
Kiskereskedelem
4.4.9. A kiskereskedelmi üzletek forgalma
4.4.10. A kiskereskedelmi üzletek forgalmának kiigazítatlan
volumenindexe
4.4.11. A kiskereskedelmi üzletek forgalmának naptárhatástól
megtisztított volumenindexe
További táblázatok
Turizmus, vendéglátás
4.5.15. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma
szállástípusonként
4.5.16. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
szállástípusonként
4.5.17. Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma országok
szerint
4.5.18. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
turisztikai régiónként
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3.6.5. Egyes termékek és szolgáltatások havi, országos fogyasztói
átlagára
További táblázatok

4.5.19. A kereskedelmi szálláshelyek bruttó árbevételei
szállástípusonként
4.5.20. A szállodák összefoglaló adatai
4.5.23. A vendéglátóhelyek eladási forgalma
További táblázatok
Szállítás, közlekedés
4.6.1. Belföldi áruszállítás
4.6.2. Nemzetközi áruszállítás
4.6.3. Áruszállítás összesen
4.6.14. Helyközi személyszállítás
4.6.15. Helyi személyszállítás
4.6.16. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma
országonként
4.6.17. Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett
személygépkocsik száma gyártmány szerint
További táblázatok
Információ, kommunikáció
4.7.1. Bekapcsolt vezetékes telefon fővonalak és hívások száma
4.7.3. Mobil-előfizetések és hívások száma
4.7.7. Az internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások
szerint
További táblázatok

TERMELŐI ÉS FOGYASZTÓI ÁRAK
Mezőgazdasági árak
3.6.11. A mezőgazdasági termékek termelőiár-indexei
3.6.13. A mezőgazdasági ráfordítások árindexei és az agrárolló
Ipari árak
3.6.18. Az ipar termelőiár-indexei
3.6.19. Az ipar belföldi értékesítésének árindexei
3.6.20. Az ipar exportértékesítésének árindexei

TÁRSADALMI ÉS JÖVEDELMI FOLYAMATOK
Demográfiai helyzet
1.1.
Népmozgalom
További táblázatok
Foglalkoztatottság, munkanélküliség
2.1.0.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi
adatok
2.1.0.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi
adatok
2.1.1.1. A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása
2.1.1.2. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása
2.1.1.3. A 15–74 éves munkanélküliek számának alakulása
2.1.1.4. A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása
További táblázatok
Alkalmazásban állók, keresetek
2.1.31. Összefoglaló táblák – nemzetgazdaság összesen
2.1.32. Összefoglaló táblák – vállalkozások összesen
2.1.33. Összefoglaló táblák – költségvetés összesen
2.1.34. Összefoglaló táblák – nonprofit szervezetek összesen
További táblázatok
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek
2.4.2. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek
2.4.6. Ittasan okozott balesetek
További táblázatok
TERÜLETI ADATOK
Népesség, népmozgalom
Társadalom
Általános gazdasági mutatók
Gazdasági ágazatok

Építőipari árak
3.6.25. Az építőipar termelői árindexei
Fogyasztói árak
3.6.1. Fogyasztóiár-indexek a termékek és szolgáltatások főbb
csoportjai szerint
3.6.2. Fogyasztóiár-indexek a termékek és szolgáltatások részletes
csoportjai szerint

NEMZETKÖZI ADATOK

További információk,

Elérhetõségek:

adatok (linkek):

kommunikacio@ksh.hu

www.ksh.hu

Információszolgálat

		

Telefon: (+36-1) 345-6789
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