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Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok

• 2016-ban a globális gazdaságot bővülés jellemezte, a folyamatok

alakulására a nyersanyagok árcsökkenése és az alacsony
hozamszintek mellett a gazdasági szerkezeti átalakuláson áteső Kína
teljesítménye volt a leginkább hatással. A túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére számított GDP volumene 2016-ban
átlagosan 1,7%-kal1 emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
A meghatározó nemzetgazdaságok közül India gazdasági teljesítménye 2016-ban átlagosan 7,5, Kínáé 6,7, az Egyesült Államoké 1,6,
Japáné 1,0%-kal nőtt 2015-höz képest.1
Az Európai Unió (EU-28) tagországainak együttes teljesítménye
2016-ban – egyenletes növekedési ütem mellett – 1,9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A rendelkezésre álló adatok
alapján a stagnáló Görögország kivételével mindegyik tagországban
nőtt a teljesítmény, a nagyobb súlyú nemzetgazdaságok közül az
Egyesült Királyságé 1,8, Németországé 1,9%-kal. A régiós versenytársak mindegyikében nőtt a GDP volumene.2
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A magyar gazdaság teljesítménye 2013 folyamán növekedési pályára
állt, ami 2016 során folytatódott. A nyers (kiigazítás nélküli) adatok
szerint hazánk bruttó hazai terméke 2016 IV. negyedévében
1,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. 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. A termelési
oldalon a növekedéshez számottevően hozzájárultak a piaci szolgáltatások és a mezőgazdaság teljesítménye, az építőiparé ugyanakkor
visszafogta a bővülést. A felhasználási oldalon a növekedés forrása a
háztartások fogyasztása volt, a beruházási teljesítmény ugyanakkor
számottevően visszaesett.
2016-ban a GDP volumene – a 2016. I. negyedévi 1,1, a II. negyedévi
2,8, a III. negyedévi 2,2 és a IV. negyedévi 1,6%-os emelkedés eredményeként – 2,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A növekedési ütem mértéke nagyobb volt az uniós átlagnál (1,9%). A GDP
volumenbővülése 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 felhasználási oldalon a 2016. évi gazdasági növekedést alapvetően
a háztartások fogyasztása okozta. A belföldi felhasználás volumene
1,5%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A belső kereslet
GDP-hez viszonyított aránya 89,7% volt, ez 1,4 százalékponttal alacsonyabb volt a 2015. évinél.
2016-ban a háztartások tényleges fogyasztása – az egyes negyedévek dinamikus bővülése mellett – 4,2%-kal nőtt 2015-höz képest.
Ezen belül a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási
kiadásai 4,9, a kisebb súlyú háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott juttatások 6,8, a kormányzattól kapott természetbeni
társadalmi juttatások 0,2%-kal emelkedtek. A kiadási csoportok
mindegyikében növekedett a volumen.
2. ábra

1. ábra
A GDP és a fogyasztás volumenváltozása
(az előző év azonos negyedévéhez képest)
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1 Forrás: az OECD adatbázisa.
2 Forrás: az Eurostat adatbázisa.
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A GDP egytizedét adó közösségi fogyasztás 2016-ban gyakorlatilag
stagnált (+0,1%) az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A háztartások
tényleges fogyasztása és a közösségi fogyasztás együtteséből álló
végső fogyasztás 3,6%-kal bővült.
A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2016-ban 15%-kal visszaesett a
2015. évihez viszonyítva. A felhasználási tétel GDP-hez viszonyított
aránya 17,8% volt, ez 3,9 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel
korábbinál.
A gazdasági növekedést visszafogta a – bruttó állóeszköz-felhalmozás
közel nyolctizedét adó – beruházási teljesítmény alakulása: a nemzetgazdasági beruházások volumene 2016 IV. negyedévében 24, 2016
egészében 20%-kal visszaesett az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenést döntően az okozta, hogy az uniós forrásból finanszírozott fejlesztések többsége 2015 végére befejeződött, ami a költségvetési szervek
beruházásait érintette nagyobb mértékben. 2016 egészében a beruházások volumene a fejlesztések közel hattizedét adó, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében – elsősorban az állami nagyvállalatok
csökkenő fejlesztéseinek következtében – 8,9, a költségvetési szervezeteknél 63%-kal esett vissza 2015-höz viszonyítva.
A gép- és berendezésberuházások 2016-ban 6,6%-kal elmaradtak az
egy évvel korábbitól. Az uniós forrásból finanszírozott fejlesztésekben
leginkább érintett építési beruházások 2016-ban – az év egészét jellemző csökkenés mellett – 32%-kal visszaestek.
A nemzetgazdasági ágak többségében a beruházási teljesítmény
2016-ban csökkent, a legnagyobb mértékben (81%-kal) – az
EU-forrásból finanszírozott ivóvízjavító, szennyvíztisztító és hulladékkezelő fejlesztési projektek befejeződésével – a víz- és hulladékgazdálkodás nemzetgazdasági ágban. A feldolgozóipar után a második
legnagyobb részaránnyal (14%) rendelkező ingatlanügyletek területén
a beruházási teljesítmény 4,9%-kal kisebb lett. A nemzetgazdasági
ágon belül a lakásépítések emelkedtek, az üzleti ingatlanfejlesztés
ugyanakkor csökkent. A harmadik legtöbb beruházást realizáló
szállítás, raktározás területén – elsősorban az uniós forrásból
finanszírozott útépítések és -felújítások alacsonyabb volumene miatt
– 42%-kal kevesebb beruházást valósítottak meg. Szintén az uniós
forrásból történő fejlesztések befejeződései miatt csökkentek a
beruházások az egészségügyben (75%), a közigazgatásban (44%),
valamint az oktatásban (40%).
2016-ban a beruházások mindössze négy nemzetgazdasági ágban
bővültek, a legnagyobb mértékben (17%-kal) a kis részarányú pénzügyi
szolgáltatások területén, ahol új számítástechnikai eszközök beszerzései
is növelték a teljesítményt. A kiskereskedelmi forgalom tartós emelkedésével párhuzamosan a kereskedelemben a beruházások volumene
10%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A sporttal kapcsolatos fejlesztések eredményeként a kis súlyú művészet, szabadidő területén
9,0%-kal több beruházást realizáltak az egy évvel korábbi magas bázishoz képest. Az összberuházások közel egyharmadát kitevő – és egyben
a legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ágnak számító – feldolgozóipar
beruházási teljesítménye 7,0%-kal emelkedett 2015-höz viszonyítva.
Az egyedi nagyberuházások mellett az ipari vállalkozások többségét
élénkebb beruházási kedv jellemezte. A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a beruházási aktivitás, kiemelten a kohászat, fémfeldolgozás,
valamint az élelmiszeripar területén.
2016 folyamán a külkereskedelem pozitívan hozzájárult a gazdasági
növekedéshez, az export volumene 2016-ban 5,8, az importé 5,7%-kal
meghaladta az egy évvel korábbit. Az áruforgalom és a szolgáltatáskülkereskedelem mindkét irányban jelentős mértékben emelkedett.
Hazánkat változatlanul magas szintű gazdasági nyitottság jellemzi:
a külkereskedelmi forgalomban – az egy évvel korábbihoz képest
581 milliárd forintos javulás mellett – 3,6 ezer milliárd forintos többlet
keletkezett, ami egyenlő a GDP 10,3%-ával. A korábbi éveket tekintve a
2016. évi aktívum rekord mértékű.
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1. tábla
A 10 legnagyobb beruházó nemzetgazdasági ág beruházási
teljesítménye, 2016
(%)
Nemzetgazdasági ág

Megoszlás

Volumenindex,
2015 = 100,0

Feldolgozóipar
Ingatlanügyletek
Szállítás, raktározás
Kereskedelem
Mezőgazdaság
Közigazgatás
Információ, kommunikáció
Energiaipar
Adminisztratív szolgáltatás
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

32,6
13,6
12,9
6,7
5,5
4,6
4,0
3,7
2,9
2,4

107,0
95,1
57,9
110,0
92,5
56,1
98,5
90,1
97,0
81,0

100,0

80,0

Nemzetgazdaság összesen
•

•

A termelési oldalon a piaci alapú szolgáltatások és a mezőgazdaság
teljesítménye jelentős mértékben támogatta, viszont az építőiparé
visszafogta hazánk gazdasági bővülését. A bruttó hozzáadott érték3
2016-ban 2,1%-kal emelkedett, ezen belül az árutermelő ágak (mezőgazdaság, ipar, építőipar) együttes hozzáadott értéke 0,5%-kal nőtt az
egy évvel korábbihoz képest.
2016-ban az árutermelő nemzetgazdasági ágak közül az ipar teljesítménye 0,8, ezen belül a feldolgozóiparé 0,7%-kal bővült 2015-höz mérten.
A nagyobb ipari alágak közül a legjelentősebb emelkedés az elektronikai
iparban realizálódott. A jó terméseredményeknek köszönhetően a
mezőgazdaság hozzáadott értéke 17%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz
képeset. Az építőipar teljesítménye 18%-kal visszaesett, ezen belül is
leginkább az egyéb építmények építése csökkent.
2. tábla
A hozzáadott érték nemzetgazdasági ágankénti alakulása, 2016
(%)
Nemzetgazdasági ág,
ágcsoport
Mezőgazdaság
Ipar
Építőipar
Kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás
Szállítás, raktározás
Információ, kommunikáció
Pénzügyi szolgáltatások
Ingatlanügyletek
Üzleti szolgáltatások
Közösségi szolgáltatások (közigazgatás,
oktatás, egészségügy, szociális ellátás)
Művészet és szabadidő
Nemzetgazdaság összesen
a) GDP piaci beszerzési áron.

3 A bruttó hozzáadott érték nem tartalmazza a termékadók és –támogatások egyenlegét, szemben a bruttó hazai termékkel.
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4,5
27,0
3,4
12,5
6,4
4,9
3,5
7,8
9,2
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A bruttó hozzáadott érték közel kétharmadát előállító szolgáltató szektor teljesítménye 2016-ban 3,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A szolgáltató ágak döntő többsége növekedett, a legnagyobb
mértékben (6,3%) – elsősorban az adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenységek jelentős bővülésének eredményeként – az
üzleti szolgáltatásoké. Szintén jelentős mértékben nőtt (6,0%) a
hozzáadott érték a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén. Az információtechnológiai szolgáltatások bővülése
következtében az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág
teljesítménye továbbra is növekszik, 2016-ban 3,7%-kal emelkedett.
Egyedül a pénzügyi szolgáltatások hozzáadott értéke mérséklődött,
1,1%-kal.
A külkereskedelmi termékforgalomban 2017 januárjában – az első
becslés szerint – a kivitel értéke 7,7 milliárd eurót tett ki, 14,3%-kal
nagyobb összeget, mint egy évvel korábban. A behozatal értéke 7,1
milliárd euró volt, 15,1%-kal több, mint 2016 januárjában. (A növekedési ütemeket befolyásolhatta, hogy 2017 januárjában az egy évvel
korábbinál kettővel több munkanap volt.) Idén januárban az aktívum
658 millió eurót tett ki, ami az egyenleg 42 millió eurós javulását jelenti a 2016. januárihoz viszonyítva.
2016-ban a kivitel volumene 4,4, a behozatalé 4,7%-kal bővült az egy
évvel korábbihoz viszonyítva. Az export volumennövekedése az
elmúlt három év, az importé az utóbbi négy év legalacsonyabbika
volt. A forgalom forintban mért árszínvonala mérséklődött az egy
évvel korábbihoz képest, a változás mértéke az exportban 1,0, az
importban pedig 2,5% volt. Az import árszínvonalának az exportét
meghaladó mértékű csökkenése hatására a cserearány kedvezően
változott, a javulás mértéke 1,5% volt, 2009 óta a legjelentősebb. A
forint euróhoz viszonyított 2016. évi átlagárfolyama 0,5%-kal volt
gyengébb az egy évvel korábbinál, ezzel – 2012–2015-höz hasonlóan
– 2016-ban is a leggyengébb volt a közös európai pénz 1999-es
bevezetése óta.
3. ábra
Fontosabb gazdasági jelzőszámok
(változás az előző évihez képest)
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4 Forrás: az Országos Meteorológiai Szolgálat.
5 Telephely szerinti adatok alapján.
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2017 januárjában az ipari termelés volumene 6,5%-kal nőtt az egy
évvel korábbihoz képest. A munkanaphatással megtisztított index
szerint a kibocsátás 1,6%-kal emelkedett. (A jelentős eltérést a nyers
adathoz képest az okozta, hogy 2017 januárjában kettővel több
munkanap volt, mint 2016. januárban.) Az értékesítés mindkét irányban
emelkedett: az ipari export volumene januárban 8,6, a belföldi
értékesítésé 7,6%-kal nőtt 2016 azonos időszakához képest.
Az előző hónaphoz képest a szezonális és munkanaptényezővel
kiigazított ipari termelés januárban lényegében nem változott (–0,1%).
2017 januárjában mindegyik ipari ág kibocsátása bővült: a
feldolgozóiparé 6,0, a bányászaté 6,6, az energiaiparé 11%-kal. Az
energiaipari növekedésben az előző évinél hidegebb időjárás is szerepet
játszott, idén januárban az átlagos középhőmérséklet 4,7°C-kal
alacsonyabb volt a 2016. januárinál.4
2017 első hónapjában a kibocsátás volumene a feldolgozóipari alágak
döntő többségében emelkedett, a legnagyobb mértékben (28%) a gép,
gépi berendezés gyártásában. A legnagyobb súlyú (29%) alágnak
számító járműgyártás termelése 8,2%-kal meghaladta az egy évvel
korábbit. A két meghatározó – az alág kibocsátásából együttesen
96%-kal részesedő – alágazat közül a közúti gépjármű gyártása
3,9%-kal csökkent, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása ugyanakkor
12%-kal növekedett. A szinte teljes egészében külpiacra termelő
elektronikai iparban 4,9%-kal többet termeltek. Az alágon belül az
elektronikus fogyasztási cikkek gyártása 20%-kal emelkedett.
A feldolgozóipari termelésből 10%-kal részesedő élelmiszeripar
kibocsátása 1,1%-kal nőtt, ezen belül az alágazatok többségében
bővült, a legnagyobb alágazatnak számító húsiparéban ugyanakkor
6,6%-kal csökkent. Az élelmiszeripar exportértékesítése 5,9, a belföldi
értékesítése 2,2%-kal nőtt. Szintén a feldolgozóipari átlagot meghaladó
mértékben növekedett a termelés a textil- és bőriparban (11%), a
kohászat, fémfeldolgozás területén (9,5%), a villamos berendezés
gyártásában (9,5%), valamint az egyéb feldolgozóiparban (7,4%).
2017. januárban a feldolgozóipari alágak közül a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás, valamint a fa-, papír- és nyomdaipar kibocsátása
csökkent: előbbi – az exportértékesítés visszaesése miatt – 14, utóbbi
0,6%-kal mérséklődött 2016. januárhoz képest.
2017 januárjában a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új
rendelése 3,6%-kal nőtt, ezen belül 5,1%-kal több volt az új
exportrendelés, ugyanakkor 6,7%-kal kevesebb volt az új belföldi
rendelés 2016 azonos időszakához képest. Az új rendelések a
járműgyártásban 4,7%-kal növekedtek, az elektronikai iparban
ugyanakkor 1,0%-kal mérséklődtek. Az összes rendelésállomány
volumene január végén 2,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az
ipari folyamatokat számottevően meghatározó járműgyártás
rendelésállománya 3,0%-kal emelkedett, az elektronikai iparé 4,9%-kal
csökkent a 2016. januárihoz viszonyítva.
Az egy alkalmazottra jutó ipari termelés, vagyis a termelékenység
2017. januárban 2,4%-kal emelkedett a legalább 5 főt foglalkoztató
vállalkozások körében az egy évvel korábbihoz képest, miközben a
létszám 3,8%-kal nőtt.
2017 januárjában az ipari termelés minden régióban nőtt. A legnagyobb
mértékű volumenbővülés Észak-Magyarországon (10%), a legkisebb
Közép-Magyarországon és Észak-Alföldön (egyaránt 4,3%)
realizálódott.5
Az építőipari termelés volumene – a 2016. évi 19%-os visszaesés
után – 2017 januárjában átlagosan 18%-kal haladta meg az előző év
januári alacsony bázist.
A két építményfőcsoport termelésének volumene eltérően alakult: az
összes termelés kétharmadát adó épületek építésének volumene 33%kal bővült, míg az egyéb építményeké 3,0%-kal csökkent. Az épületek
építésének növekedése januárban elsősorban ipari épületek, kisebb
mértékben sportlétesítmények és oktatási épületek építésének
eredménye.
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Az előző hónaphoz viszonyítva 2017. januárban – a szezonálisan és
munkanaphatással kiigazított index szerint – az építőipar termelése
4,6%-kal nőtt.
A 2017. januárban megkötött új szerződések volumene 212%-kal
magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az épületek építésére kötött
szerződések volumene 287, az egyéb építményeké 153%-kal bővült. A
növekedést az épületeknél sportlétesítmények, ipari, raktár- és
kereskedelmi épületek építésére kötött szerződések, az egyéb
építmények építményfőcsoportban pedig gyorsforgalmi utak építésére
kötött nagy értékű szerződések eredményezték.
Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának
volumene 123%-kal meghaladta az előző év januári alacsony bázist. Az
épületek építésére vonatkozó szerződéseké 44, az egyéb építményeké
219%-kal magasabb volt 2016 januárjához viszonyítva.
Az internetpiac dinamikus bővülése 2016-ban folytatódott, 2016 végén
az internet-előfizetések száma (8,8 millió darab) 8,8%-kal nagyobb volt
az egy évvel korábbinál. Az emelkedést elsősorban az előfizetések több
mint kétharmadát jelentő mobilinternet-előfizetések 11%-os növekedése
okozta. Az előfizetésszám bővülésével összhangban 2016 folyamán az
internetszolgáltatók az egy évvel korábbinál 8,5%-kal több, 197,2
milliárd forintnyi nettó árbevételt realizáltak.
2016 végén a vezetékes fővonalak száma (3,2 millió darab) 2,3%-kal
emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, ami a VoIP-hangcsatornák
terjedésének köszönhető. 2016-ban vezetékes telefonról 11%-kal
kevesebb hívást indítottak, és 4,8%-kal rövidebb ideig beszéltek.
A mobiltelefon-előfizetések száma (11,8 millió darab) 2016 végén
0,6%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Ezen belül a
havidíjas előfizetések száma emelkedett, a feltöltőkártyásoké csökkent.
Annak ellenére, hogy 2016-ban a hívások száma 2,3%-kal csökkent, az
előfizetők 4,3%-kal hosszabb ideig telefonáltak. Ezzel párhuzamosan a
felhasználók által elküldött SMS-ek száma 3,7, az MMS-eké 2,8%-kal
növekedett. A mobil-adatelőfizetések intenzív terjedésével összhangban
a mobilhálózat adatforgalma 39%-kal bővült.
A kiskereskedelmi üzletek forgalombővülése 2017 elején folytatódott.
Az eladások volumene 2016 januárjához képest 4,8%-kal emelkedett, a
naptárhatással kiigazított adatok szerint a növekedés üteme 3,8% volt.
Januárban az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és
naptárhatástól megtisztított index csekély mértékben (0,4%) emelkedett.
2017 első hónapjában az összforgalom közel felét kitevő élelmiszer- és
élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladásai 3,4%-kal növekedtek az
előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a forgalom 78%-át
lebonyolító vegyes üzleteké 5,0%-kal bővült, az élelmiszer-, ital-,
dohányáru-szaküzleteké pedig 1,9%-kal csökkent. A nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalma összességében 2017
januárjában 5,6%-kal nőtt. Ezen belül – a textil-, ruházati és lábbeli
üzletek kivételével – minden üzlettípus esetében növekedtek az eladások.
A forgalom mintegy negyedét adó bútor-, műszakicikk-üzletek 0,5, a
könyv-, számítástechnika- és egyébiparcikk-üzletek 3,7, az iparcikk
jellegű vegyes üzletek 9,8, a használtcikk-üzletek 10, a gyógyszer-,
gyógyászatitermék-, illatszer-üzletek pedig 13%-os növekedést értek el
2016. januárhoz képest. A legnagyobb emelkedést (21%) a termékek
széles körére kiterjedő csomagküldő és internetes kiskereskedelemben
regisztrálták. 2017 januárjában a textil-, ruházati és lábbeli-üzletek
forgalma 4,0%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban.
Az üzemanyagtöltő állomások esetében januárban 7,5%-kal bővült a
forgalom, ez idő alatt a járműüzemanyagok fogyasztói ára átlagosan
15%-kal emelkedett.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrészüzletek forgalmában 0,9%-os növekedést mértünk.
2017 januárjában 591 ezer vendég szállt meg a kereskedelmi szálláshelyeken, az előző év azonos hónapjához képest 9,5%-kal több.
A vendégéjszakák száma hasonló mértékben emelkedett: az 1 millió
389 ezer vendégéjszaka 9,8%-kal haladja meg az egy évvel korábbit.
A belföldiek és a külföldiek forgalma egyaránt bővült. A 295 ezer
(+16%) külföldi vendég 733 ezer vendégéjszakát (+14%) töltött el a
kereskedelmi szálláshelyeken. A januári adatok alapján a legjelentősebb küldő országok vendégforgalma nőtt. Oroszország (+21%),
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Németország (+17%), Olaszország (+14%), az Egyesült Királyság
(+14%) és Románia (+13%) esetében a bővülés dinamikus, Ausztria
esetében pedig visszafogottabb (+7,8%) volt. A belföldi vendégek
(296 ezer; +3,8%) és vendégéjszakáik (655 ezer; +5,6%) esetében a
bővülés mértéke elmaradt a külföldiekétől. A turisztikai régiók közül
a vendégéjszakák alapján csak Dél-Dunántúlon csökkent a belföldi
vendégforgalom, a külföldi ugyanakkor Dél-Dunántúl mellett a – kis
súlyt képviselő – Tisza-tónál is mérséklődött, Észak-Magyarországon
pedig stagnált. A vendégéjszakák alapján a forgalom 87%-át adó
szállodákban tizedével nőtt a vendégéjszakák száma, a bővülés a
külföldi vendégek esetében ennél jelentősebb volt (+15%). A szállodák szobakihasználtsága 2017 januárjában 42,5%-os volt, 3,4 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. A kereskedelmi szálláshelyek 2016 első hónapjához képest folyó áron 11%-kal több,
összesen 23,9 milliárd forint bruttó árbevételt realizáltak. 2017
januárjában 930 millió forint értékben fizettek Széchenyi
Pihenőkártyával a vendégek, ez az egy évvel korábbit 4,8%-kal
haladja meg.
Az ország összes vendéglátóhelyének – a kereskedelmi szálláshelyek
vendéglátó egységeivel együtt – 2017 januárjában 68 milliárd forint
árbevétele volt. A teljes forgalom volumene alig változott (–0,3%),
azonban a bevételek 85%-át kitevő kereskedelmi vendéglátásé
2,1%-kal csökkent, miközben a munkahelyi vendéglátásé 12%-kal
nőtt.

Termelői és fogyasztói árak
•
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2017 januárjában a mezőgazdasági termelői árak 2,6%-kal csökkentek
az előző év azonos időszakához képest. A növényi termékek ára 8,9%kal csökkent, az élő állatok és állati termékeké 9,6%-kal emelkedett.
Minden főbb növénycsoport ára mérséklődött, legnagyobb mértékben a
gabonaféléké, 13%-kal. Az élő állatok termelőiár-szintje 8,4, az állati
termékeké 12%-kal emelkedett. A vágósertés ára 27, a tejé 17%-kal
nőtt.
2017 januárjában az ipari termelői árak átlagosan 2,2%-kal
emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Az ipari belföldi
értékesítés árai 2017 januárjában 4,3%-kal meghaladták az egy évvel
korábbit. A hazai eladások árai az energiaiparban 1,9%-kal
mérséklődtek, a feldolgozóiparban 7,4%-kal emelkedtek. A feldolgozóiparon belül egyedül az elektronikai ipar értékesítési árai
csökkentek, a jelentős súlyúnak számító kokszgyártás, kőolajfeldolgozáséi 34%-kal növekedtek. Az ipari exportértékesítés árai
1,2, ezen belül a feldolgozóiparéi 1,1%-kal magasabbak voltak az egy
évvel korábbinál.
2017 első két hónapjában folytatódott a fogyasztói árak 2016
szeptembere óta tartó emelkedése. Januárban az árszínvonal átlagosan
2,3, februárban 2,9%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Az
árnövekedést leginkább a járműüzemanyagok drágulása idézte elő.
Január–februárban a fogyasztói árak összességében 2,6%-kal
emelkedtek 2016. azonos időszakához képest. A kiadási főcsoportok
közül az egyéb cikkek ára nőtt a legnagyobb mértékben (7,8%), ezen
belül a járműüzemanyagoké 18%-kal. A szeszes italok, dohányáruk
árszintje szintén átlag felett nőtt (2,7%), alapvetően az égetett
szeszesitalok 2,5 és a dohányáruk 4,4%-os árnövekedése miatt. Az
élelmiszerárak 1,7%-kal emelkedtek, ezen belül a sertéshús 9,8%-kal
drágult, a baromfihús, a tojás és a tej ára viszont csökkent, elsősorban
az áfakulcs 18-ról 5%-ra történt mérséklése következtében. A cukorért
15, a friss zöldségért 8,7%-kal többet kellett fizetni, mint egy évvel
korában. A szolgáltatások árszínvonala 1,5%-kal nőtt, ezen belül a
hírközlés ára csökkent az internet-hozzáférés után fizetendő áfakulcs
27-ről 18%-ra mérséklése miatt. A ruházkodási cikkek árszínvonala 0,8,
a háztartási energiáé 0,2%-kal emelkedett. Utóbbi főcsoportban a főbb
rezsitételek (elektromos energia, vezetékes gáz, távfűtés) árai nem
változtak, a tűzifa azonban jelentősen drágult (4,7%). A tartós
fogyasztási cikkek ára 0,4%-kal mérséklődött az egy évvel korábbihoz
képest, mivel folytatódott a kulturális cikkek (televízió, számítógép,
telefon) árcsökkenése.
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Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•

•
•
•

•

Az alapvető népmozgalmi mutatók szerint 2017 első hónapjában
valamelyest kevesebb élveszületés és jelentősen több halálozás történt
hazánkban, mint 2016 azonos időszakában. Az előzetes adatok szerint
2017. januárban 7683 gyermek született, ami 0,5%-kal (37 újszülöttel)
maradt el az egy évvel korábbitól. A születési arányszám érdemben nem
változott, 9,2 ezrelék volt. Az elhunytak 14 064 fős száma 19%-kal
(2286 fővel) több a 2016. januárinál, eközben a halálozási arányszám
2,8 ezrelékpontos növekedés mellett – 16,9 ezreléket tett ki.
A 2017. év eleji jelentős halálozási többlet hátterében – a két évvel
ezelőtti folyamatokhoz hasonlóan – a tetőző influenzajárvány állhatott.
A csecsemőhalandóság 1,8 ezrelékre mérséklődött.
Az élveszületések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás
mértéke 6381 fő volt, szemben az egy évvel ezelőtti 4058-cal.
2017 januárjában 1429 házasságot kötöttek, 2,8%-kal kevesebbet az
egy évvel korábbinál.
2016. november–2017. januárban tovább javultak a munkaerőpiaci
mutatók: a foglalkoztatottság növekedésével párhuzamos csökkent a
munkanélküliség az egy évvel korábbihozképest. A foglalkoztatottak
száma – a 15–74 éves korcsoportban – 4 millió 401 ezer fő volt,
161 ezer fővel meghaladta a 2015. november–2016. januárit. A növekedés szinte teljes egészében a hazai elsődleges munkaerőpiacon realizálódott, mivel a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 17 ezer
fővel csökkent, míg a külföldi telephelyen dolgozóké mintavételi hibahatáron belüli mértékben nőtt. A 15–64 éves foglalkoztatottak közé
4 millió 354 ezren tartoztak, ez 154 ezer fős (3,7%-os) bővülést jelentett
az egy évvel korábbihoz viszonyítva, foglalkoztatási arányuk pedig
2,9 százalékponttal, 67,4%-ra emelkedett. A nők foglalkoztatási mutatója nagyobb mértékben javult, mint a férfiaké (3,1 és 2,6 százalékpont),
így előbbiek foglalkoztatási aránya 61,2%-ra, míg utóbbiaké 73,8%-ra
nőtt. Bővülő foglalkoztatottság jellemezte a munkaerőpiacon kisszámú
15–24 éves fiatalok, a legjobb munkavállalási korú, 25–54 évesek,
valamint az 55–64 évesek korcsoportját egyaránt. (Ezen korcsoportokhoz tartozók foglalkoztatási aránya 28,8, 83,0 és 50,8% volt.)
A 15–64 éves népesség körében a munkanélküliek száma 197 ezer fő
volt, közel háromtizedével (81 ezer fővel) kevesebb a 2015. november–2016. januárinál, a munkanélküliségi ráta 4,3%-os aránya ugyanezen időszak alatt 1,9 százalékponttal esett vissza. A nők esetében
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nagyobb mértékű javulás történt az elmúlt egy évben, mint a férfiaknál
(2,2 és 1,6 százalékpontos), ami a nők alacsonyabb szintű munkanélküliségét eredményezte (4,1 és 4,5%). Mindhárom fő korcsoportban
csökkent a munkanélküliség. A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi
rátája 11,1, a 25–54 éveseké 3,7, az 55–64 éveseké 4,1%-ra mérséklődött. A munkanélküliek 46,8%-a tartósan, azaz legalább egy éve munkanélküli, míg a munkakeresés átlagos időtartama 18,0 hónap volt.6
2017 első hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – nemzetgazdasági szinten7 – 273 800 forint volt,
10,0%-kal magasabb a 2016. januárinál. A családi adókedvezmény
nélküli nettó átlagkereset egy év alatt ugyancsak 10,0%-kal, 182 100 forintra emelkedett, míg a kedvezmény figyelembevételével számolt nettó
bér 189 900 forintra becsülhető. A keresetek növekedési ütemét elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25%-os
emelkedése, továbbá a költségvetési szféra újabb területeit – többek
között az egészségügyi és kulturális munkakörökben dolgozókat – érintő keresetrendezés határozta meg. (A 2017. évi családi adókedvezmény
igénybevételének új szabályai a kétgyermekes családok esetében
hoztak a nettó keresetek nagyságát és alakulását pozitívan befolyásoló
változást.)
2017. januárban a közfoglalkoztatottak nélküli adatok alapján a bruttó
és a nettó átlagkeresetek egyaránt 9,8%-kal haladták meg a 2016.
januárit.
A vállalkozásoknál alkalmazásban állók átlagosan nettó 190 500 forintot
kerestek, 9,1%-kal többet az egy évvel korábbinál. A közfoglalkoztatás
hatását kiszűrve a költségvetés területén a nettó átlagbér összege
195 300 forint volt, 12,2%-kal magasabb a 2016. januárinál, míg a
nonprofit szervezeteknél dolgozók 173 300 forintot kitevő keresete egy
év alatt 9,7%-kal nőtt. (A költségvetési intézmények és a nonprofit
szervezetek kiemelését a közfoglalkoztatottak jelentős száma indokolja,
mivel 95%-uk ebben a két gazdálkodási formában dolgozott.)
A fogyasztói árak 2,3%-os növekedése mellett a reálkereset 7,5%-kal
magasabb volt a 2016. januárinál.
A költségvetési és a nonprofit szférában dolgozók egy része, mintegy
94 ezer fő – a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezését
szolgáló – a keresetbe nem tartozó kompenzációban részesült, a juttatás havi összege átlagosan bruttó 8700, illetve 8300 forint volt.

6 A 15–74 éves népességen belül.
7 A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
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Összefoglaló adatok
Mutató
Bruttó hazai termék (GDP)
Beruházás
A háztartások tényleges fogyasztása
Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, –felvétele
Az épített lakások száma

Mutató

Munkanélküliségi ráta
Foglalkoztatási arány
Mutató
Élveszületések
Halálozások
Természetes szaporodás/fogyás

2015
3,1
7,1R
3,1

2016.
II. negyedév

2016.
III. negyedév

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
2,8
2,2
1,6
–23,0R
–13,2R
–24,1
3,7R
3,9
4,8R

–1,6

–0,7

A GDP százalékában
3,3

7,6

2,0

Ezer darab
1,9

2016

2016.
augusztus–október

5,1
66,5
2016

93 100
126 900
–33 800

2016.
IV. negyedév

4,8
67,4

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

2,0
–20,0
4,2

..

..

4,7

10,0

2016.
október–december

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

2016. október
8 396R
10 985R
–2 589R

2016.
szeptember–
november

2016

2016. december

7 861
11 895
–4 034

2016. november–
2017. január
4,3
67,4
2017. január

7 683
14 064
–6 381

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 áraka)
a) 2017. február: 2,9%.
.. Nincs adat.
+ Előzetes adat.
R Revideált adat.
– A jelenség nem fordult elő.

83 111
93 046
9 935
4,7
4,4
15,9
–3,8
0,9
–1,2
0,4
–
–1,7
–18,8
4,7
7,0
7,0
2,9
6,1
7,8
0,4

7 167
8 034
867

7 707
8 565
859

6 694
7 274
579

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

7 072+
7 731+
658+
..
..
8,2
–2,6
6,5
7,6
8,6
3,6
2,2
18,5
4,8
9,5
9,8
3,5
10,0
10,0
2,3
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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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