STATISZTIKAI
TÜKÖR
2018. március 8.

A KSH jelenti: gazdaság és társadalom, 2017/12
Tartalom

A forgalom forintban mért árszínvonala kivitelben 1,6, behozatalban 2,1%-kal nőtt 2016 első tizenegy hónapjához képest.
A cserearány 0,5%-kal romlott, ennek legfontosabb tényezőjét az
energiahordozó-import 24%-os drágulása jelentette. 2017 első
tizenegy hónapjában a forint kissé felértékelődött a kulcsvalutákkal
szemben: 2016 azonos időszakához képest az euróval szemben 0,8,
a dollárhoz viszonyítva 1,7%-kal erősödött.
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2017-ben a világgazdaság bővülése élénkült, a globális folyamatokat
leginkább meghatározó országok közül Kína gazdasági teljesítménye
6,8, az Egyesült Államoké 2,3%-kal emelkedett az előző évhez
képest.1 Előzetes adatok alapján az Európai Unió (EU–28) gazdasági
teljesítménye 2017-ben 2,5%-kal nőtt, a növekedés üteme gyorsult a
korábbi évekhez képest. Az EU–28 legnagyobb nemzetgazdaságának
számító Németországban a GDP volumene 2,2%-kal bővült az egy
évvel korábbihoz viszonyítva, ennél nagyobb mértékű emelkedés az
elmúlt hat évben nem történt.2
A magyar gazdaságban 2017-ben folytatódott a több mint négy éve
tartó konjunktúra, a GDP volumene – a gyorsbecslés szerint – 2017
IV. negyedévében 4,4%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz
képest. A növekedés üteme 2014 III. negyedéve óta a legdinamikusabb
volt. A bővüléshez a legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások
és az építőipar járultak hozzá. A szezonálisan és naptárhatással
kiigazított index szerint a gazdasági teljesítmény az előző év azonos
időszakához viszonyítva az uniós átlagnál nagyobb mértékben, 4,8,
az előző negyedévhez képest 1,3%-kal nőtt.
A hazai GDP volumene 2017-ben 4,0%-kal meghaladta az egy évvel
korábbit, ez az elmúlt három év legdinamikusabb növekedése.
A bővülés alapja elsősorban a piaci alapú szolgáltatások teljesítménye
volt.
2017-ben a külkereskedelmi termékforgalomban – az első becslés
szerint – a kivitel értéke 100,8 milliárd eurót tett ki, 8,4%-kal többet,
mint 2016-ban. A behozatal értéke 92,5 milliárd euró volt, 11%-kal
meghaladta az előző évit. A növekedési ütem exportban az elmúlt hat,
importban az elmúlt hét év során a legnagyobb volt. (Kivitelben az
éves átlagos növekedési ütem a 2012–2016. évekre 3,1, behozatalban
a 2011–2016. évekre 4,0% volt.) 2017-ben az aktívum 8,2 milliárd
eurót tett ki, az egyenleg 1,5 milliárd euróval romlott az egy évvel
korábbi – azt megelőzően nem tapasztalt nagyságú – többlethez
képest.
A részletesen feldolgozott, 2017. január–novemberi adatok szerint a
külkereskedelmi termékforgalom volumene exportban 6,3,
importban 8,7%-kal bővült 2016 azonos időszakához viszonyítva.

1 Szezonálisan kiigazított adatok szerint. Forrás: az OECD adatbázisa.
2 Szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint. Forrás: Eurostat.
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Ágazati teljesítmények
•

6,0

Az ipar, építőipar, kiskereskedelem és turizmus teljesítménye 2017
folyamán emelkedett, ugyanakkor a mezőgazdaság visszafogta a
hazai gazdaság növekedését.
A mezőgazdasági számlák rendszerének második becslése szerint
2017-ben a mezőgazdaság kibocsátásának értéke folyó alapáron
0,8, volumene 5,2%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.
Ezen belül a növénytermesztés teljes termelési volumene 7,1, az
állattenyésztésé 3,4%-kal lett kevesebb.
A mezőgazdasági termelési folyamat során felhasznált áruk és szolgáltatások, azaz a folyó termelőfelhasználás volumene minimálisan
nőtt. A kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás különbségeként
előálló bruttó hozzáadott érték előző évi áron 13%-kal esett vissza,
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a mezőgazdaság éves munkaerőegységben kifejezett munkaerő-felhasználása pedig 1,9%-kal mérséklődött.
Előzetes adatok szerint a napraforgó és a repcemag kivételével a fontosabb szántóföldi növények 2017. évi termésmennyisége elmaradt a
2016. évi, kimagasló eredményektől. Gabonából 7,8%-kal kisebb területről 16%-kal kevesebb került a magtárakba. A forró, aszályos időjárást
leginkább a kukorica sínylette meg, amelyből az előző évinél 22%-kal
kevesebbet takarítottak be. Bár napraforgóból és repcéből 6,4, illetve
1,5%-kal több termett, átlaghozamaikon észrevehető volt az időjárás
kedvezőtlen hatása.
A főbb haszonállatok közül a szarvasmarha-állomány nagysága 2010
óta folyamatosan nő, 2017. december 1-jei egyedszámuk 18 ezerrel
meghaladta az egy évvel korábbit és megközelítette a 870 ezret. A juhállomány közel 6 ezer egyeddel gyarapodott, ugyanakkor a sertések
száma 37 ezerrel csökkent, és tyúkokból is 183 ezerrel kevesebbet tartottak.
2017 decemberében több havi emelkedést követően az ipari termelés
volumene3 0,5%-kal mérséklődött a megelőző év azonos időszakához
képest. Munkanaphatástól megtisztítva a kibocsátás 4,5%-kal emelkedett. (2017 decemberében 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 2016.
decemberben.) A belföldi és a külföldi értékesítés volumene egyaránt
csökkent, előbbié 0,7, utóbbié 1,9%-kal. Az iparon belül a feldolgozóipar termelése 0,5, az energiaiparé 1,8%-kal elmaradt az egy évvel
korábbitól. A három legjelentősebb feldolgozóipari alág közül a járműgyártásban 4,6%-kal többet, az élelmiszeriparban 0,5, az elektronikai
iparban – több mint egy évnyi folyamatos emelkedés után – 1,4%-kal
kevesebbet termeltek.
Az előző hónaphoz képest a szezonális és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás volumene 2017 folyamán hullámzóan változott.
A novemberi csökkenést követően decemberben az ipari tevékenységet
végző vállalkozások 1,2%-kal többet termeltek az egy hónappal korábbihoz viszonyítva.
2017-ben az ipari kibocsátás volumene 4,8%-kal meghaladta a 2016.
évit, az éven belüli ingadozó teljesítmény mellett a növekedés üteme
fokozódott a megelőző évihez képest. A növekedéshez a belföldi és az
exportértékesítés egyaránt hozzájárult, volumenük 3,6, illetve
5,3%-kal nőtt. Az értékesítési szerkezet lényegében nem változott a
megelőző évihez viszonyítva, az eladások közel kétharmada külföldi
értékesítésből realizálódott. Az iparon belül a kibocsátás 95%-át adó
feldolgozóipar és a csekély súlyt képviselő bányászat termelése emelkedett (4,9, illetve 24%-kal), viszont az energiaiparé gyakorlatilag
stagnált (–0,1%).
2017-ben – a vegyi anyag, termék gyártása kivételével – mindegyik
feldolgozóipari alág termelése nőtt a megelőző évhez viszonyítva, a
legnagyobb mértékben (12%-kal) a gép, gépi berendezés gyártásáé.
Az egész éves növekedés következtében a közepes súlyú kohászat,
fémfeldolgozás kibocsátása 2017-ben 11%-kal nőtt. A szinte teljes
egészében külpiacra termelő elektronikai ipar termelése 8,8%-kal
bővült. Az elektronikai ipar két legnagyobb alágazata közül a jelentősebb, az elektronikus fogyasztási cikkek gyártása 13, míg a híradástechnikai berendezésé 12%-kal nőtt. A feldolgozóipari termelés több
mint egytizedét adó élelmiszeriparban 2,0%-kal többet termeltek,
viszont a növekedést visszafogta a madárinfluenza miatt 2,9%-kal
csökkenő húsipari kibocsátás. Az élelmiszeripar belföldi és exportértékesítése közel azonos mértékben, 1,9, illetve 2,0%-kal emelkedett. A feldolgozóiparon belül a legnagyobb súlyúnak számító járműgyártás termelése a jelentős áprilisi és júliusi csökkenés mellett
1,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A járműipari növekedést
javarészt a 6,0%-kal bővülő közútijárműalkatrész-gyártás okozta,
ugyanakkor visszafogta a 3,0%-kal csökkenő közútigépjárműgyártás.

Statisztikai tükör

1. tábla
A feldolgozóipari termelés* szerkezete és alakulása, 2017
(%)
Volumenváltozás
A termelési érték
Feldolgozóipari alág
az előző évhez
megoszlása
képest
Járműipar
28,7
1,5
Elektronikai ipar
11,9
8,8
Élelmiszeripar
10,8
2,0
Kohászat, fémfeldolgozás
8,1
11,1
8,0
7,1
Gumi-, műanyag- és építőanyagipar
Gép, gépi berendezés gyártása
6,9
12,5
Vegyi anyag, termék gyártása
5,5
–1,7
Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
4,5
8,0
4,4
4,2
Villamos berendezés gyártása
Fa-, papír- és nyomdaipar
3,3
3,1
3,3
2,9
Egyéb feldolgozóipar
Gyógyszergyártás
3,1
8,1
Textil- és bőripar
1,6
7,5
Feldolgozóipar összesen
100,0
4,9
* A legalább 5 főt foglalkoztató feldolgozóipari vállalkozások körében.
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A bővülő ipari kibocsátás mindegyik régiót egyaránt kedvezően érintette, 2017-ben leginkább Észak-Alföldön (7,7%), legkevésbé Dél-Alföldön
(2,6%) nőtt a termelés a megelőző évhez képest.4
A novemberi visszaesést követően a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok5 összes új rendelése 2017 decemberében 2,6%-kal csökkent a
megelőző év azonos hónapjához képest. Az új belföldi rendelések volumene 1,9%-kal nőtt, az új exportrendeléseké 2,9%-kal mérséklődött.
Az összes rendelésállomány volumene 2017-ben folyamatosan csökkent, december végén 11%-kal elmaradt a megelőző év végitől. A 2017.
évi ipari növekedés egyik motorjának számító elektronikai iparban a
rendelésállomány 28%-kal alacsonyabb volt a 2016. decemberinél.
2017 decemberében az építőipari termelés volumene 35%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Mindkét építményfőcsoportban
nőtt a termelés volumene: az épületek építéséé 29, az egyéb építményeké 45%-kal.
Az építőipari termelés volumene – a 2016. évi 19%-os csökkenés után
– 2017-ben átlagosan 30%-kal bővült az egy évvel korábbihoz mérten,
az épületek építéséé 27, az egyéb építményeké 35%-kal.
Az új építőipari szerződések volumene decemberben jelentősen, 125,
2017-ben éves szinten átlagosan 62%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz
képest. Az új szerződéskötések bővülése következtében az építőipari
vállalkozások szerződésállományának volumene december végén
130%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
2017-ben tovább élénkült a lakáspiac, éves szinten 14 389 új lakás épült,
44%-kal több az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Budapest kivételével
minden településtípusban jelentősen nőtt az épített lakások száma, a
legnagyobb mértékben (69%) a nem megyei jogú városokban. Az építésügyi szakhatóságok által kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakások
építésére vonatkozó egyszerű bejelentések száma együttesen 37 997
volt, ötödével több, mint 2016-ban. A használatba vett lakások átlagos
alapterülete 100 m2, ami 6 m2-rel nagyobb az egy évvel korábbinál. Éves
szinten 2235 lakás szűnt meg, 10%-kal kevesebb, mint 2016-ban.
2017 I–III. negyedévében 95 ezer lakást értékesítettek, 4%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. Az első három negyedévben
a használt lakások árszintje 7,5%-kal emelkedett, az új lakások átlagosan 7,8%-kal drágultak.

3 Az ipar összesen adata a teljes iparra, az iparon belüli többi adat a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körére vonatkozik.
4 Telephely szerinti adatok alapján.
5 A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások körében.
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A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 2017 decemberében 5,0, az év egészében 4,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához
viszonyítva. (A naptárhatástól megtisztított adatok szerint 6,1, illetve
4,9%-os volt az emelkedés.) 2017-ben 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 3,5%-kal növekedett, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké lényegében
nem változott (–0,1%). A nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalma 8,0%-kal nagyobb lett, ezen belül a használtcikk-üzletek kivételével minden tevékenységcsoportban emelkedett az eladás. A termékek
széles körét forgalmazó, az összforgalomból azonban csekély mértékben részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem továbbra is
kiemelkedően magas, 24%-os volumennövekedést ért el. Az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag eladási-forgalma – növekvő üzemanyagárak mellett – 3,1%-kal bővült.
2017-ben a kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-üzletek forgalmában 3,2%-os emelkedést mértünk.
2017 decemberében a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakában
mért forgalma összességében 7,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 8,8, a külföldiek által eltöltötteké 6,0%-kal nőtt. A kereskedelmi szálláshelyek
2016 decemberéhez képest folyó áron 14%-kal több, összesen 36 milliárd forint bruttó árbevételt értek el. Az év utolsó hónapjában a vendégek 1,1 milliárd forint értékben fizettek Széchenyi Pihenőkártyával a
szálláshelyeken, ami az egy évvel azelőttinél 3,6%-kal kevesebb.
2017-ben a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek száma 6,5, a
vendégéjszakáké 6,7%-kal emelkedett 2016-hoz képest. A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 6,7, illetve 7,9%-kal
haladta meg az előző évit. A belföldiek esetében 6,3, illetve 5,6%-os volt
a bővülés. A vendégéjszakában mért forgalom több mint háromnegyedét adó szállodákban a külföldiek 7,8, a magyarok 5,4%-kal több vendégéjszakát töltöttek el. A kilenc turisztikai régió közül a külföldivendég-éjszakák száma csak a Tisza-tónál, a belföldivendég-éjszakáké csak
a Dél-Dunántúlon nem nőtt.
2017-ben a kereskedelmi szálláshelyek összesen 466 milliárd forint
bruttó árbevételt értek el, folyó áron 16%-kal többet, mint 2016-ban.
A bevételek közel hattizede a 17%-kal bővülő szállásdíjakból származott, ezen belül a belföldiek által fizetett szállásdíj 14, a külföldiek által
fizetett 19%-kal több volt az előző évinél.
A vendéglátóhelyek eladási forgalma 2017-ben meghaladta az
1073 milliárd forintot, ami 3,6%-os volumenbővülést jelent az előző
évhez képest.
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2017 folyamán az árutermelő szektor termékei drágultak, ez részben
hatással volt a fogyasztói árak alakulására is.
2017 decemberében a mezőgazdasági termelői árak 5,1%-kal magasabbak voltak a 2016. azonos időszakinál. A növényi termékek ára 6,0,
az élő állatok és állati terméké 3,8%-kal emelkedett. A gabonafélék ára
9,2%-kal magasabb lett, ezen belül a búzáé 6,9, a kukoricáé 9,9%-kal
nőtt. A gyümölcsfélék összességében több mint ötödével (21%), az
alma több mint negyedével (26%), a szőlő 12%-kal drágult. Az élő
állatok termelőiár-szintje 2,3%-kal csökkent, közülük a sertésé 7,2, a
marháé 11%-kal lett alacsonyabb, a vágóbaromfié azonban 2,7%-kal
nőtt. Az állati termékek (17%), ezen belül a tej (15%) és a tojás (33%)
ára is emelkedett.
2017 január–decemberében a mezőgazdasági termelői árak 5,6%-kal
magasabbak lettek az egy évvel korábbihoz képest, a növényi termékek
ára 3,3, az élő állatok és állati termékeké 9,3%-kal emelkedett. Nőtt a
gabonafélék (4,9%) és a gyümölcsök (20%) ára is, a zöldségféléké alig
változott (–0,3%), a burgonyáé 7,5%-kal visszaesett. A vágósertés ára
több mint tizedével (11%), a vágómarháé és a vágóbaromfié csak 1,7,
illetve 1,8%-kal emelkedett. A tej ára közel negyedével lett magasabb.
A mezőgazdasági termelés ráfordítási árai 2017 folyamán 0,1%-kal
emelkedtek, ami a folyó termelőfelhasználás árszínvonalának 0,4%-os
csökkenéséből, illetve a mezőgazdasági beruházások árszínvonalának
3,0%-os növekedéséből tevődött össze. A műtrágya- és a takarmányárak 6,6, illetve 3,2%-kal csökkentek. A műtrágyaárak az elmúlt 6 év
során 2017 III. negyedévében voltak a legalacsonyabbak, a IV. negyedévben azonban növekedtek. Nőtt az energia és kenőanyagok ára (5,7%),
az épület és gépfenntartási költségeké (5,5 és 2,6%), valamint az állatgyógyászati készítményeké (1,9%) is. Az épületberuházások ára 5,9, a
gépberuházásoké 0,6%-kal lett magasabb. Az agrárolló értéke 105,5%
volt.
Az ipari termelői árak 2017 decemberében 3,9%-kal meghaladták a
2016. decemberit, az emelkedő tendencia több mint egy éve tart. 2017
egészében az ipari termékek 3,3%-kal többe kerültek a megelőző évhez
képest. A dráguló vegyipari termékek nagymértékben hozzájárultak az
áremelkedéshez.
Az ipari belföldi eladások árai erőteljes ütemben emelkedtek: az árak
decemberben 3,6, január–decemberben 4,7%-kal haladták meg az egy
évvel korábbit. Az árak alakulására hatással volt a kőolaj világpiaci
árváltozása, ami leginkább a vegyipart érintette. 2017-ben az energiaipar értékesítési árai 0,4, a feldolgozóiparéi 6,7%-kal növekedtek az egy
évvel korábbihoz viszonyítva. Az elektronikai ipar kivételével mindegyik
feldolgozóipari részterületen drágultak a termékek, a jelentős súlyúnak
számító élelmiszeriparban 4,7, a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás területén 17%-kal.
2017-ben az ipari exportértékesítés árai 2,6%-kal emelkedtek a megelőző évihez viszonyítva, a gép, gépi berendezés gyártása kivételével a
termékek minden feldolgozóipari területen drágultak. (2017 decemberében az exportértékesítési árak 4,0%-kal meghaladták a 2016. decemberit, az egy éve tartó drágulás folytatódott.)
Az építőipar termelői árai 2017 IV. negyedévében az előző év azonos
időszakihoz képest 6,5, az előző negyedévihez viszonyítva 1,6%-kal
nőttek. Éves szinten az árak 2017-ben 5,2%-kal magasabbak voltak a
2016. évihez mérten.
2017-ben gyorsult az infláció az előző évhez képest: a fogyasztói árak
átlagosan 2,4%-kal emelkedtek, szemben a 2016. évi 0,4%-os növekedéssel. A fogyasztásban magas arányt képviselő járműüzemanyagok
ára – a kőolaj 2017 második félévében bekövetkezett világpiaci áremelkedése hatására – 7,2, a gyógyszerek, gyógyáruké 2,6%-kal nőtt.
A szeszes italok, dohányáruk átlag feletti mértékben (4,8%) drágultak,
elsősorban a dohánytermékekre kivetett jövedéki adó 2017. januári és
júliusi emelése miatt. Az élelmiszerárak 2,8%-kal növekedtek, az árszínvonalat elsősorban a sertéshús, a tejtermékek, a cukor, a péksütemények, a kenyér, a friss hazai és déligyümölcs drágulása, illetve a
baromfihús és a burgonya árának csökkenése befolyásolta.
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A szolgáltatások  áremelkedésének üteme (1,5%) azonos volt a 2016.
évivel. A ruházkodási cikkek és a háztartási energia ára kismértékben
(0,5, illetve 0,8%-kal) nőtt. Utóbbi főcsoportban különösen a tűzifa
drágult, a főbb rezsitétek (elektromos energia, vezetékes gáz, távfűtés)
ára változatlan maradt. A tartós fogyasztási cikkek ára 0,3%-kal mérséklődött, mivel a tartós kulturális cikkeket (számítógép, televízió, telefon) olcsóbban kínálták.
2018. januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal magasabbak
voltak az egy évvel korábbinál. Ezen időszak alatt a legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk, valamint az élelmiszerek ára emel
kedett.
3. ábra
A fogyasztói árak, az ipari belföldi értékesítési árak
és a mezőgazdasági termelői árak változása
(az előző év azonos időszakához képest)

•

•

2017-ben 50 600 pár kötött házasságot, 2,3%-kal kevesebb, mint a
2016 folyamán.
2017 végén a 2011. évi népszámlálás adatai alapján továbbvezetett
népesség becsült lélekszáma – a nemzetközi vándorlás figyelembevételével – 9 millió 771 ezer fő volt.
2017-ben a munkaerőpiacot az előző évihez képest növekvő foglalkoztatottság és mérséklődő munkanélküliség jellemezte. A 15–74 éves
korosztályban a foglalkoztatottak száma átlagosan 4 millió 421 ezer főt
tett ki, 70 ezer fővel többet, mint 2016-ban. (A foglalkoztatottak számának 2017. évi szintje a munkaerő-felmérés 25 éves történetének
legmagasabb értéke.) A 15–64 évesek közül 4 millió 373 ezer volt
foglalkoztatott, számuk 64 ezer fővel (1,5%-kal) meghaladta az előző
évit, foglalkoztatási arányuk pedig 1,6 százalékponttal, 68,2%-ra
emelkedett. A foglalkoztatás bővülése a férfiak körében nagyobb mértékű volt, mint a nőknél (2,2 és 1,0 százalékpont), előbbiek foglalkoztatási aránya 75,2, utóbbiaké 61,3%-ra javult. A foglalkoztatottak
száma és aránya a munkaerőpiacon kis számban jelen lévő 15–24
éves fiatalok, a legjobb munkavállalási korú, 25–54 évesek, továbbá
az 55–64 évesek körében egyaránt nőtt. (2017-ben a három korcsoporthoz tartozó foglalkoztatási arány 29,0, 83,7 és 51,7% volt.)
A 15–64 éves munkanélküliek száma 2017-ben átlagosan 191 ezer fő
volt, 42 ezer fővel (18%-kal) kevesebb a 2016. évinél, a munkanélküliségi ráta pedig 1,0 százalékponttal 4,2%-ra csökkent. (A munkanélküliség jelenlegi szintje is a munkaerő-felmérés 25 éves történetének
legalacsonyabb értéke.) A férfiakat alacsonyabb munkanélküliségi ráta
(3,8%) jellemezte, mint a nőket (4,6%), egyúttal az előbbiek körében a
2016. évihez viszonyított javulás is nagyobb mértékű volt (1,3 és 0,5
százalékpont). Éves összevetésben a 15–24 éves fiatalok, a 25–54 évesek, illetve az 55–64 évesek munkanélküliségi mutatói egyaránt mérséklődtek. (A munkanélküliségi ráta ebben a három korcsoportban
10,7, 3,7 és 3,6% volt 2017-ben.) Csökkent a tartósan, azaz legalább
egy éve munkanélküliek aránya, valamint a munkakeresés átlagos
időtartama: előbbieké 5,8 százalékponttal, 42,6%-ra, utóbbiaké
18,5-ről 16,4 hónapra.
2017. decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű havi bruttó átlagkeresete 327 700 forint volt,
13,5%-kal magasabb az előző év decemberinél. A családi adókedvezmény figyelembevételével a nettó átlagkereset 225 800 forintra becsülhető, az e nélkül számított nettó átlagbér pedig 217 900 forintot tett ki.

•
•
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Az előzetes népmozgalmi adatok alapján 2017. decemberben 7603-an
születtek és 11 498-an haltak meg. Az élveszületések száma 2,9%-kal,
szám szerint 229-cel, a halálozásoké 4,3%-kal, szám szerint 520-szal
csökkent 2016 azonos hónapjához viszonyítva. Az élveszületések és a
halálozások egyenlegeként kialakult 3895 fős természetes fogyás
7,0%-kal (291 fővel) kevesebb volt a 2016. decemberinél.
2017. január–decemberben 91 600 élveszületés és 131 700 halálozás történt. Az élveszületések száma 1,6%-kal kevesebb, a halálozásoké
3,7%-kal több volt, mint 2016-ban. A halálozások számát jelentősen
befolyásolta a 2017. év eleji halálozási többlet, amelynek hátterében
– a két évvel ezelőtti folyamatokhoz hasonlóan – most is a tetőző influenzajárvány állhatott. Az év második felében – az augusztusi enyhébb
emelkedés kivételével – már kevesebben haltak meg, mint 2016 azonos
hónapjaiban. A viszonyítási alapként használt 2016 szökőév volt, így
2017 annál egy nappal rövidebb, ennek figyelembevételével a születések szökőnaphatástól megtisztított száma 1,3%-os csökkenést, a
halálozásoké 4,0%-os növekedést mutat.
2017-ben az ezer lakosra 9,4 élveszületés és 13,5 halálozás jutott, sorrendben 0,1 ezrelékponttal kevesebb, illetve 0,6 ezrelékponttal több a
2016. január–decemberinél. A csecsemőhalandóság a 2016. január–
decemberi 4,0 ezrelékről 3,6 ezrelékre mérséklődött.
Az élveszületések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes
fogyás 2017-ben 40 100 fő volt, 6110 fővel több az egy évvel korábbinál.

4. ábra
Fontosabb társadalmi jelzőszámok+
(változás az előző évhez képest)
Születések száma

Halálozások száma

1,5

–1,6
–3,5

3,7

Alkalmazásban állók
létszáma

1,6

2,9

6,1

Bruttó átlagkereset

12,9
7,4

Reálkereset

10,3

–6,0 –4,0 –2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 %
2016
+

A 2017. évre vonatkozó adatok előzetesek.

2017
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2017. január–decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók
nemzetgazdasági szinten átlagosan havi bruttó 297 000 forintot kerestek, ez egy év alatt 12,9%-os növekedést jelentett. A családi adókedvezmény figyelembevételével számított nettó kereseti átlag 205 400
forintra becsülhető, míg azt figyelmen kívül hagyva a nettó átlagbér
197 500 forint volt, a bruttó kereseti indexhez hasonlóan 12,9%-kal
haladta meg a 2016. évit. (A családi adókedvezmény igénybevételének
2017. évi szabályai a kétgyermekes családok esetében a nettó keresetek
nagyságát pozitívan befolyásolták.)
A keresetek éves növekedési ütemére leginkább a minimálbér és a
garantált bérminimum 15, illetve 25%-os emelése, illetve a költségvetési szféra egyes területeit és az állami közszolgáltató cégek dolgozóit
érintő keresetrendezések voltak hatással.
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A közfoglalkoztatottak nélkül számított bruttó és nettó átlagkereset
egyaránt 11,7%-kal magasabb volt a 2016. évinél.
Ezen belül a vállalkozásoknál alkalmazottak nettó átlagkeresete az
előző évihez képest 11,4%-kal, 206 200 forintra nőtt, a költségvetés
területén 211 000 forintot kerestek, 13,0%-kal többet a 2016. évinél, a
nonprofit szervezeteknél dolgozók nettó kereseti átlaga pedig 187 100
forint volt, ami egy év alatt 10,6%-os növekedést jelentett.
A fogyasztói árak 2,4%-os emelkedése mellett a reálkereset a 2016.
évinél nagyobb mértékben, 10,3%-kal haladta meg az előző évit.
A költségvetési és a nonprofit szférában dolgozók egy része, mintegy
106 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 8500 forint volt 2017-ben.  
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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 (–)

2017
4,0+
..
..

2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

2017. III.
negyedév

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
4,3
3,3
3,9
23,3
26,8
18,3
2,6
3,5
4,8

2017. IV.
negyedév
4,4+
..
..

..

2,9

A GDP százalékában
–0,4

–3,9

..

14,4

2,1

Ezer darab
2,9

3,0

6,4

2017

4,2
68,2
2016

93 063
127 053
–33 990

2017. július–
szeptember

2017. augusztus– 2017. szeptember–
október
november

A 15–64 éves népességen belül, %
4,1
4,0
3,9
68,7
68,7
68,8
2017. október

7 877+
10 675+
–2 798+

2017. november
Száma, fő
7 309+
10 371+
–3 062+

2017. december

2017. október–
december
3,8
68,8
2017. január–
december

7 603+
11 498+
–3 895+

91 600+
131 700+
–40 100+

6 959+
7 461+
502+

92 536+
100 774+
8 238+

Millió euró
Külkereskedelmi termékforgalom
Behozatal értéke
Kivitel értéke
Egyenleg
Behozatal volumene
Kivitel 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)
2017. január–november.
b)
2018. január: 2,1 %.
.. Nincs adat.
+ Előzetes adat.
– A jelenség nem fordult elő.

83 265
92 990
9 725
4,9
4,4
–3,8
0,9
–1,1
0,3
–
–1,7
–18,8
4,8
6,9
6,7
2,9
6,1
7,8
0,4

8 371
8 866
495

8 376
9 088
713

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
15,1
6,8
..
9,6
5,0
..
7,3
7,7
5,1
7,8
3,6
–0,5
6,0
2,1
–0,7
9,3
4,1
–1,9
16,9
–7,5
–2,6
4,5
4,5
3,9
39,3
30,9
35,0
6,3
6,7
5,0
5,1
5,6
1,1
12,8
12,8
2,2

6,5
7,1
1,0
13,0
13,0
2,5

7,9
7,4
1,9
13,5
13,5
2,1

8,7a)
6,3a)
5,6
4,8
3,6
5,3
–
3,3
29,6
4,7
6,5
6,7
1,6
12,9
12,9
2,4
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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

Lépjen velünk kapcsolatba!
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