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Gazdasági növekedés

A legfrissebb adatok szerint a második negyedévben a bruttó hazai
termék 3,1 százalékkal nõtt a tavalyi azonos negyedévhez képest. Ez
valamelyest nagyobb az elsõ negyedévben mért 2,9 százalékos érték-
nél, így az idei elsõ félévre számított mutató 3 százalék, amely még nem
jelenti a kétéves lefelé mutató trend megváltozását. A 2000. év elsõ félévé-
ben ugyanis 6,2 százalékkal, míg a tavalyi hasonló idõszakban 4,2
százalékkal nõtt a GDP az elõzõ év azonos félévéhez képest. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy az idei növekedési ütem – minden bizonnyal
– alatta marad a tavalyi 3,8 százalékos dinamikának.

A közzétett elõzetes jelentés szerint a második negyedéves 3,1 szá-
zalékos emelkedés fõként a szolgáltatások hozzáadott értékének nö-
vekedésébõl ered, mivel a mezõgazdaság, valamint – ami különösen
problematikus – az ipar hozzáadott értéke az elõzõ negyedévhez hasonlóan
csökkent a tavalyi év azonos idõszakához viszonyítva.

A gazdasági növekedés ütemének szinte egyenletesen csökkenõ
trendjét a negyedéves GDP-indexeken keresztül a 2000. év elsõ féléve
óta regisztrálja a statisztika, azaz a gazdasági növekedési ütem meg-
torpanása a világgazdasági recessziót megelõzõen következett be. Eb-
ben – a nemzetközi hatásokat nem lebecsülve – jelentõs szerepet ját-
szott az elhibázott kormányzati gazdaságpolitika. Ezt támasztja alá a
gazdasági növekedésben kulcsszerepet játszó feldolgozóipari beruhá-
zások alakulása. Az idei második negyedévben a feldolgozóiparban
a beruházási tevékenység kritikus mértékben, 10 százalékkal csök-
kent. Ez látszólag betudható a világgazdasági hatások következmé-
nyének, ha azonban kicsit hosszabb idõsort vizsgálunk meg, láthatók
az elõzmények. 1998-ban a feldolgozóipari beruházások – akárcsak a
korábbi években – igen dinamikusan, 24,5 százalékkal nõttek. A kö-
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vetkezõ évben, 1999-ben ugyanez az index 14,2 százalék, 2000-ben
pedig az elõzõ évekénél szerényebb, 8,3 százalék volt. Ezt követõen
a múlt évben már stagnált a feldolgozóipar beruházási tevékenysége,
hiszen a mutató értéke mindössze 0,4 százalék az elõzõ évihez képest.
Az idei elsõ félévben a feldolgozóipari beruházások volumene 8,2 szá-
zalékkal – ezen belül a második negyedévben 9,9 százalékkal – csök-
kent az elõzõ év azonos idõszakához képest. A gazdasági növekedés
ütemének csökkenése tehát korántsem elõzmények nélküli, és fõképpen nem
váratlan.

A gazdaság állapotának megítélésénél a növekedési ütemnél nagyobb
veszélyt jelenthet az egyensúly megbomlása. A nemzetgazdaság külsõ és
belsõ egyensúlya egyaránt rejt magában veszélyeket. A folyó fizetési
mérleg hiánya az elsõ félévben igen gyorsan nõtt, a félév végére elérte
az 1,8 milliárd eurót, azaz idén hat hónap alatt annyi deficit keletke-
zett, mint a tavalyelõtti és a tavalyi év azonos idõszakában együttvé-
ve. A jelentõs hiány keletkezésében szerepe van a szolgáltatás külke-
reskedelemben létrejött, a szokásosnál szerényebb szufficitének, vala-
mint a külkereskedelmi forgalom 1,4 milliárd eurós hiányának. Igaz,
ez a külkereskedelmi deficit félmilliárd euróval alacsonyabb az elõzõ
évi elsõ féléves hiánynál.

A különbözõ adatforrások egybevetésének alapján általánosan is
megállapítható, hogy a statisztikai adatok alapján áttekinthetõ folyamatok
nem támasztják alá a fizetési mérleg utóbbi hónapokban kimutatott jelentõs
hiányát. Amíg a Helyzetkép korábbi elemzéseiben – a jegybank szo-
katlanul nagymértékû és hosszú idõsort érintõ idei korrekcióját meg-
elõzõen – arra kellett felhívni a figyelmet, hogy a folyó fizetési mérleg
MNB által kimutatott hiányát a gazdaságstatisztikai adatokkal nehéz
alátámasztani, az a valóságban magasabb; most ennek ellenkezõje ér-
zékelhetõ az MNB adatszolgáltatásából. A deficit feltehetõen kisebb,
mint ami a hivatalos közlésben szerepel.

A folyó fizetési mérleg hiányát már második éve nem fedezi a kül-
földi tõkebeáramlás. Az idei elsõ félévben a deficitnek mindössze az
ötödét fedezte a mûködõtõke- és a portfolió-befektetés, így a nettó
adósságállomány a félév végén 900 millió euróval magasabb volt,
mint egy évvel korábban.

Az egyensúlyt a magas államháztartási hiány is veszélyezteti. Az
elsõ félévben az államháztartásban csaknem négyszer akkora, míg
ezen belül a központi költségvetésben jóval több mint négyszer ak-
kora hiány keletkezett az egy évvel korábbihoz képest. Ennek oka a
kormányváltást megelõzõ – részben azt közvetlenül megelõzõ – idõ-
szakban keletkezett, az elõirányzaton felüli kiadások szokatlanul ma-
gas összege.
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Foglalkoztatottság, keresetek

A május és július közötti három hónap átlagában a mukaerõ-felmérés
adatai szerint a foglalkoztatottak száma 3860 ezer fõ volt, ugyanannyi,
mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta a ta-
valyi azonos idõszakban mért értékhez képest 5,6 százalékról 5,9 szá-
zalékra nõtt, többek között demográfiai változások következtében.
Ezen túlmenõen érzékelhetõen nõtt a munkaerõpiacról távol maradók
száma is, így nõtt a rokkantsági nyugdíjban részesülõk száma. A
munkavállalási korban lévõ népesség 64,1 százaléka volt jelen a mun-
kaerõpiacon, azaz a gazdaságilag aktív népesség – nemzetközi össze-
hasonlításban addig is igen alacsony – aránya tovább csökkent.

A tartósan munkanélküliek 46,2 százalékos aránya változatlanul
igen magas, akárcsak a munkanélküliség 15,9 hónapot elérõ átlagos
idõtartama. Ugyancsak magas a fiatalok 12,4 százalékos munkanél-
küliségi rátája, sõt e mutató 1,5 százalékponttal meghaladja az egy
évvel korábbi értékét.

Július utolsó napján a regisztrált munkanélküliek száma 334 ezer
fõ volt, némileg kevesebb az egy évvel korábbinál. Közülük 107 ezren
kaptak – átlagosan 30 ezer forintos – munkanélküli járadékot, 6 ezren
jövedelempótló támogatást és 105 ezren rendszeres szociális segélyt.

Az elsõ félévben a legalább 5 fõt foglalkoztató vállalkozásoknál és
a költségvetési szervezeteknél 2710 ezer fõ állt alkalmazásban, vala-
mivel kevesebb, mint az elõzõ év azonos idõszakában. Ezen belül a
versenyszférában 1 százalékkal kevesebben, a költségvetési intézmé-
nyekben 0,6 százalékkal többen dolgoztak.

A tavalyi év második félévében kezdõdött tendenciának megfele-
lõen az idén is gyorsan, igaz, ezen belül némileg lassuló ütemben
emelkednek a keresetek. A teljes munkaidõben foglalkoztatottak át-
lagos bruttó keresete az elsõ félévben 114 400 forint volt, amely 18,3
százalékkal haladta meg az elõzõ évit. Ezen belül a versenyszférában
14,2 százalékkal, a költségvetési szervezeteknél 28,7 százalékkal nõt-
tek a keresetek. A bruttó átlagkereset a pénzügyi tevékenység terüle-
tén volt a legmagasabb, 232 400 forint, míg a legalacsonyabb átlagke-
resetet a textiliparban fizették, 65 600 forintot, azaz a pénzügyi terü-
leten elérhetõ átlagkeresetnek alig több mint egynegyedét.

A költségvetési intézményekben dolgozók keresetének a nemzet-
gazdasági átlagot meghaladó növekedése a közigazgatásban végbe-
ment igen jelentõs, 40 százalékot meghaladó illetményemelés követ-
kezménye. A közszféra egyéb területein a keresetek növekedésének
dinamikája az átlag körül, illetve valamivel a versenyszféra átlaga fe-
lett helyezkedik el.

A nettó keresetek a fizikai dolgozók körében 15,4 százalékkal, a
szellemi alkalmazottaké 16,8 százalékkal, összességében 17,9 száza-
lékkal nõttek. Az elsõ félévben a fogyasztói árak 5,9 százalékkal nõt-
tek, ennek megfelelõen a reálkeresetek igen gyors ütemben, 11,3 szá-
zalékkal emelkedtek.
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Áralakulás

Az árak alakulását az elsõ félévben alapvetõen kedvezõ tendenciák jel-
lemezték; a termelõi árak színvonala gyakorlatilag csökken, átmene-
tileg a fogyasztói árak is csökkentek az utóbbi hónapokban. Igaz, a
fogyasztói árak további mérséklõdésére nem lehet számítani, egyebek
közt a korábbi években nem egy területen mesterségesen elfojtott inf-
láció ellenhatásaként. Az infláció csökkenésének folyamatában közis-
merten nem elhanyagolható a várakozások szerepe. Ezért meglepõnek
minõsíthetõ a jegybank utóbbi hónapokban érzékelhetõ magatartása;
deklaráltan az infláció mindenáron való leszorítását tûzték ki célul,
még a gazdaságpolitikai összefüggések figyelembevételének háttérbe
szorítása árán is. A gyakorlat mégis mást mutat: a jegybanki megnyi-
latkozások óhatatlanul gerjesztik az inflációs várakozásokat, ezzel – szo-
katlan módon – hozzájárulva a deklarált politika megvalósulásának
nehezítéséhez.

Az ipari termelõi árak júniusban 0,5 százalékkal voltak alacsonyab-
bak a májusban mért áraknál. Ezen belül a belföldi értékesítési árak
0,6 százalékkal, a kiviteli árak 0,5 százalékkal csökkentek. Az elsõ
félév átlagában az ipari termelõi árak 2,2 százalékkal voltak alacso-
nyabbak az egy évvel korábbinál. Eltérõ mértékben, de mindkét re-
lációban mérséklõdtek ebben az idõszakban az árak; a belföldi érté-
kesítésé 1,2 százalékkal, míg az exporté 4,8 százalékkal.

Az építõipari árak alakulásában a konjunktúrának változatlanul
meghatározó a szerepe. Az árak júniusban ugyan nem változtak az
elõzõ hónaphoz képest, az elsõ félév átlagában azonban 4,5 százalék-
kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.

A mezõgazdasági termékek termelõi ára az elsõ félévben 10,7 száza-
lékkal csökkent az elõzõ két év azonos idõszakában regisztrált igen
jelentõs, 17 százalékos, illetve 22 százalékos emelkedés után. Az ár-
csökkenésben a növénytermesztési és kertészeti termékek számottevõ,
15,6 százalékos mérséklõdése dominált, az élõ állatok és állati termé-
kek ára csak 3,4 százalékkal csökkent.

A fogyasztói árak júliusban 0,1 százalékkal csökkentek az elõzõ hó-
naphoz képest, igaz, az idényáras élelmiszerek nélkül számolva 0,2
százalékkal nõttek. Az élelmiszerek árszínvonala 1,1 százalékkal csök-
kent, mivel az idényáras élelmiszerek 10 százalékkal lettek olcsóbbak.
(Az idényáras élelmiszerek nélkül az élelmiszerárak 0,1 százalékkal
nõttek.) A ruházati árak is csökkentek az utóbb megfigyelt hónapban,
1,9 százalékkal. Júliusban 4,9 százalékkal nõtt az üzemanyagok és 3,9
százalékkal a gyógyszerek ára.

Az elsõ hét hónap átlagában a fogyasztói árszínvonal 5,7 százalék-
kal nõtt. A legjelentõsebb áremelkedés a szeszes italok, dohányáruk
csoportjában ment végbe, 9,2 százalékkal; a háztartási energia ára 7
százalékkal, az élelmiszereké és a szolgáltatásoké is átlag felett, egy-
aránt 6,8 százalékkal nõtt. A tartós fogyasztási cikkek árszintje ebben
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az idõszakban 1,7 százalékkal csökkent a tavalyi azonos idõszakban
regisztrált árakhoz képest.

A fogyasztói árak júliusban 4,6 százalékkal haladták meg az egy
évvel korábbit. Az alapdrágulás, a feldolgozatlan élelmiszereket és az
üzemanyagokat nem tartalmazó maginfláció júliusban az elõzõ hó-
naphoz képest 0,6 százalékkal, tavaly júliushoz képest 5,6 százalékkal
nõtt. A nyugdíjas fogyasztói kosárral számított árindex egy hónap
alatt 0,6 százalékkal csökkent, egy év alatt 4,1 százalékkal emelkedett.
Azaz ebben a hónapban a nyugdíjas árindex alacsonyabb volt az ál-
talános indexnél.

Jövedelem és fogyasztás

A kiskereskedelmi forgalom az elsõ negyedévi 11,2 százalékos növeke-
désnél szerényebb dinamikával, de így is jelentõsen, 7,9 százalékkal
bõvült a második negyedévben; ennek alapján az elsõ félév átlaga 13
százalékot tett ki. A leggyorsabban a gépjármûvek és a jármûalkatré-
szek forgalma nõtt, az elsõ negyedévi 32,2 százalékos bõvülést köve-
tõen a második negyedévben 25 százalékkal, féléves átlagban 28 szá-
zalékkal; a korábbi évek stagnálása után az üzemanyagok forgalma
is az átlagot megközelítõen, 12 százalékkal bõvült.

Az elsõ félévben a gépjármûvekkel kapcsolatos eladások nélkül
számított kiskereskedelmi forgalom is jelentõsen nõtt, 9 százalékkal.
Az átlagosnál gyorsabban, 16 százalékkal nõtt a kultúrcikkek, és 14
százalékkal a ruházati cikkek forgalma.

A lakossági jövedelmek a keresetek gyors növekedése következtében
jelentõsen emelkedtek. A családi jövedelmek az eddig rendelkezésre
álló adatok szerint a keresõvel rendelkezõ családokban az átlagot
megközelítõen nõttek. Ettõl eltérõ helyzet azokban a családokban re-
gisztrálható, ahol egy keresõ sincs, mivel a családi pótlék és az egyéb
szociális juttatások az elsõ félévben reálértékben csökkentek. Az ada-
tok azt is tükrözik, hogy jelentõs területi különbségek tapasztalhatók.
A nettó átlagkereset az elsõ félévben a közép-magyarországi régióban
86 400 forint, az észak-alföldi és a dél-alföldi régióban 59 200 forint
volt. A tízezer lakosra jutó lakásépítések száma az elsõ félévben a
közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli régióban 14,1, az észak-
magyarországi régióban csupán 3,3, a dél-alföldi régióban 5,8 volt. A
területi különbségek meghatározására rendelkezésre álló mutató, az
egy fõre esõ regionális GDP-adatok e különbségek növekedését jelez-
ték a korábbi években. E mutató csak éves adatokból képezhetõ, de
a fenti adatok arra utalnak, hogy a területi különbségek alakulásában
az idei elsõ félévben sem állt be kedvezõ változás.
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Beruházás, lakásépítés

A beruházások volumene a múlt évi igen szerény mértékû növekedés
után az idei elsõ félévben gyorsabban, 6,4 százalékkal bõvült; ezen
belül az elsõ negyedévben 8,6 százalékos, a másodikban 5,1 százalé-
kos volt a növekedés. Az elõzõ éveknél magasabb beruházási teljesít-
mény önmagában figyelemre méltó, ugyanakkor annak szerkezete ko-
rántsem kedvezõ. A második negyedévben az építési beruházások 14,3
százalékkal nõttek, ugyanakkor a gépberuházások volumene 5,6 szá-
zalékkal csökkent az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva.

A beruházások volumene – a tavalyi csökkenést követõen – ki-
emelkedõen nõtt a közigazgatás, a védelem területén: 63,9 százalék-
kal, valamint a közösségi, személyi szolgáltatásban 19,5 százalékkal,
fõleg a csatornázás fejlesztésének köszönhetõen. Jelentõsen, 21,1 szá-
zalékkal nõtt az egészségügyi beruházások volumene, igaz, a tavalyi
igen alacsony bázishoz képest. Az elsõ negyedévi, magasabb dinami-
kát követõen szerényebb mértékben, 3,9 százalékkal nõtt az oktatási
beruházások volumene.

A beruházási tevékenység kritikus eleme a feldolgozóipari beruházások –
már említett – jelentõs csökkenése. Az alacsony bázishoz képest is to-
vább csökkent e beruházások volumene, az elsõ negyedévben 5,8 szá-
zalékkal, a második negyedévben 9,9 százalékkal.

Elsõsorban a lakásépítések továbbra is érzékelhetõ növekedésének
köszönhetõen jelentõsen, 12,3 százalékkal nõtt a beruházási tevékeny-
ség az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ágazatban. Az építõ-
ipari beruházások volumene 14,7 százalékkal nõtt.

A lakásépítési statisztika adatai szerint az elsõ félévben 10 000 lakás
készült el, 22,4 százalékkal több, mint a megelõzõ év azonos idõsza-
kában. Ugyanebben az idõszakban 22 650 új építési engedélyt adtak
ki, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az adatok némileg
lassuló, de még így is dinamikus növekedést jeleznek a lakáspiacon.
Ugyanakkor folyamatosan változik az építtetõk köre, egyre jobban
kirajzolódnak bizonyos változások az építtetõk társadalmi hátterében.
Az elsõ félévben felépült lakások egyre nagyobb hányadát jogi sze-
mélyiségû vállalkozások készítették, ez a kör a tavalyi évhez képest
megkétszerezte az általa épített lakások számát. A vállalkozások ré-
szesedése a lakásépítésben közelít az egyharmadhoz. A korábban
csaknem kizárólagos pozíciót betöltõ természetes személyek részese-
dése tovább csökkent, az általuk felépített lakások száma az elsõ fél-
évben 2 százalékkal csökkent.

Az építtetõi kör változásának megfelelõen módosul az új lakások
összetétele és elhelyezkedése. A lakásoknak mintegy a fele épült csa-
ládi házban, a múlt évi közel kétharmad helyett. Nõtt a nagyobb vá-
rosokban épült társasházi lakások aránya, ennek megfelelõen csök-
kent az átlagos alapterület; a 80 m�-nél kisebb alapterületû lakások
száma 46 százalékkal, ezen belül a 40 m�-nél is kisebbek száma a
kétszeresére nõtt.
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A lakásépítések és a felépült lakások területi elhelyezkedése arra
utal, hogy az egyes régiók lakáshelyzetében tovább nõnek a minõségi kü-
lönbségek. Míg a fõvárosban 52,8 százalékkal nõtt az elsõ félévben a
felépült lakások száma, addig a községekben csupán 0,8 százalékkal,
s e településeken összességében e félévben 2,3 százalékkal kevesebb
építési engedélyt adtak ki. Észak-Magyarországon az elkészült laká-
sok száma 21,6 százalékkal csökkent a tavalyi azonos idõszakhoz ké-
pest.

Államháztartás, külgazdasági egyensúly

A külkereskedelmi forgalom az elsõ félévben a korábbi évekhez képest
lassan bõvült. Az export volumene 5 százalékkal, az importé 3 szá-
zalékkal nõtt a tavalyi elsõ félévhez képest. Az áru- és szolgáltatás-
forgalomra jelentõs hatással volt a devizaárszint emelkedése és a fo-
rint ezt jelentõsen meghaladó felértékelõdése. Ennek megfelelõen a
forintban kifejezett export a tavalyi elsõ félévhez viszonyítva válto-
zatlan maradt, míg a behozatal 3 százalékkal csökkent.

A külkereskedelmi mérleg hiánya az elsõ félévben 1,4 milliárd euró
volt, 500 millióval kevesebb a tavalyi elsõ félévben regisztrált deficit-
nél. A hiány csökkenésében szerepet játszott a kivitelnek az importot
meghaladó dinamikája, s a cserearányok is – több év után – 1 száza-
lékkal a javunkra változtak.

A folyó fizetési mérleg hiánya a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint
az elsõ félévben 1,8 milliárd euró volt, 79 százalékkal több, mint az
elõzõ év azonos idõszakában. A deficit növekedésében szerepet ját-
szik az idegenforgalom kimutatott bevételi többletének visszaesése;
érdemes megjegyezni, hogy e tételnél a bázis számait célszerû némi
fenntartással kezelni, mivel a tavalyi adatok a turizmus bevételeként
regisztrálták az euró bevezetésébõl adódó lakossági valutabeváltás
összegét is. Ugyanakkor az elsõ félévben romlott az egyéb szolgálta-
tások egyenlege is.

Az elsõ félévben 403 millió euró mûködõtõke- és portfolió-befek-
tetés érkezett az országba, 31 százalékkal kevesebb, mint egy évvel
korábban. A közvetlen mûködõtõke-befektetések nettó összege 474
millió euró volt, 43 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Tovább romlott a portfolió-befektetések egyenlege, ami az elsõ félév-
ben 11 millió euró kiáramlását jelentette, a tavalyi hasonló idõszakban
regisztrált 95 millió euró beérkezése helyett.

Az ország bruttó adósságállománya június végén 36,6 milliárd euró
volt, 1,2 milliárd euróval kevesebb az egy évvel korábbinál. A nettó
adósságállomány ugyanekkor 13,4 milliárd eurót tett ki, 900 millió
euróval többet, mint egy évvel azelõtt. Az államháztartás és az MNB
együttes nettó külföldi adóssága a tavalyinak kétszeresére, 4,7 milli-
árd euróra nõtt. Ezáltal a tartozásokból az állam és a jegybank 34,9
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százalékkal részesedik, 1,8-szer nagyobb hányaddal, mint egy évvel
korábban.

Az államháztartás konszolidált hiánya a Pénzügyminisztérium elõ-
zetes adatai szerint az elsõ hét hónapban 549 milliárd forint volt,
amely a 3,6-szerese az elõzõ év azonos idõszakában keletkezett defi-
citnek. A bevételek 9,3 százalékkal, míg a kiadások ugyanebben az
idõszakban 20 százalékkal emelkedtek. A központi költségvetésben
hét hónap alatt 344 milliárd forint hiány keletkezett, a tavalyi deficit
3,3-szerese. Az elsõ félévi hiányt némileg mérsékelte a júliusban ke-
letkezett többlet.

A társadalombiztosítási alapokban hét hónap alatt 218,8 milliárd fo-
rintos hiány keletkezett, amely 3,4-szerese az egy évvel azelõttinek.
A hiány növekedésében szerepel az egyszeri 19 ezer forintos nyug-
díjkifizetés, szerepelnek az egészségügyi kiadások, és ezen belül a
gyógyszertámogatások tavalyit meghaladó növekedései.

Ipar, építõipar

Az ipari termelés volumene az elsõ félévben szerény ütemben, mind-
össze 1,1 százalékkal nõtt. Az utóbbi hónapokban valamelyest nõtt a
termelés dinamikája. Az elsõ negyedévben csupán 0,6 százalékkal,
míg a második negyedévben 1,6 százalékkal, ezen belül júniusban 3,1
százalékkal nõtt a termelés az elõzõ év azonos idõszakához képest.
A belföldi értékesítés a félév egészében stagnált, pontosabban 0,1 szá-
zalékkal csökkent; éspedig az elsõ negyedévben 0,8 százalékkal csök-
kent, míg a másodikban 0,5 százalékkal, ezen belül júniusban 1,6 szá-
zalékkal bõvült. A termelés és a belföldi kereslet az egyes hónapokban
jelentõsen ingadozott, ezért a júniusi adatokból még nem lehet ten-
denciaváltásra következtetni.

Az ipari export féléven belüli élénkülését tükrözik az adatok. A
kivitel 3 százalékos növekedése úgy jött létre, hogy az elsõ negyed-
évben 1,9 százalékkal, a másodikban 4,1 százalékkal, ezen belül júni-
usban 4,3 százalékkal nõtt a kivitel. Az ipari export növekedésében
a 300 fõnél nagyobb létszámú vállalkozásoké a fõszerep. Az ipari
nagyvállalatok kivitele az elsõ félévben 5,2 százalékkal, ezen belül
júniusban 6,6 százalékkal nõtt. Ebben a vállalati körben az export há-
romnegyedét a gépipari termékek adják. A közepes méretû cégek ex-
portja az elsõ félévben jelentõsen, 7,2 százalékkal visszaesett. E két
vállalattípusnál a féléves termelés meghaladta a tavalyit. Ugyanakkor
a kisvállalkozások termelése a tavaly elsõ félévi szint alatt maradt.

A termelés szerény növekedésének megfelelõen csökkent az alkal-
mazottak száma. Az elsõ félévben a legalább 5 fõt foglalkoztató vál-
lalkozásoknál 2,1 százalékkal, ezen belül a feldolgozóiparban 1,6 szá-
zalékkal csökkent a létszám; ezen belül a fizikai dolgozók létszáma
2,6 százalékkal volt kisebb a megelõzõ évinél.

Az építõipari termelés az elsõ félévben kiemelkedõ ütemben, 22,9
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százalékkal nõtt. Az épületek építésének dinamikája a félév folyamán
fokozatosan csökkent, így a félév átlagában 17,7 százalékkal nõtt en-
nek az alágazatnak a termelése. Rendkívül gyorsan, 31,9 százalékkal
nõtt az egyéb építmények építése az infrastrukturális beruházásoknak
köszönhetõen. Az építõipar rendelésállománya az év hátralévõ részé-
ben is dinamikus növekedést jelez elõre.

Mezõgazdaság

A mezõgazdasági termékek felvásárlása az elsõ félévben az alacsony bá-
zishoz – a tavalyi csökkenéshez – képest 8,3 százalékkal nõtt. A nö-
vénytermesztési és kertészeti termékek felvásárlása kiemelkedõ dina-
mikával, 30,6 százalékkal nõtt. Az elsõ félévben nagyobb súlyt kép-
viselõ élõ állatok felvásárlása 1 százalékkal csökkent, fõként a vágó-
sertés-felvásárlás 5 százalékos csökkenése következtében; az állati ter-
mékek felvásárlása ugyanebben az idõszakban 5,8 százalékkal nõtt.

Idegenforgalom

Az elsõ félévben 13,2 millió külföldi látogató érkezett az országba, 4
százalékkal kevesebb, mint az elõzõ évben. A kereskedelmi szállás-
helyek forgalma a tavalyi hasonló idõszakhoz képest 3 százalékkal
csökkent. A magyar állampolgárok az elsõ félévben 5,4 millió alka-
lommal utaztak külföldre, ami 7 százalékos növekedés az elõzõ évi-
hez képest.

Az MNB adatai szerint az elsõ félévben az idegenforgalomban 1,6
milliárd euró bevétel keletkezett, 16 százalékkal kevesebb, mint az
elõzõ évben. Ugyanakkor a kiadások 740 millió eurót tettek ki, 8 szá-
zalékkal többet, mint a tavalyi évben. A kialakult 860 millió eurós
aktívum 360 millió euróval kisebb a tavaly ilyenkor regisztráltnál, ami
30 százalékos csökkenést jelent.

Népességmozgás

Az elsõ félévben nem következett be érdemi változás a népességmoz-
gás-folyamatokban. A múlt évben regisztrált tendencia folytatódása-
ként tovább csökkent az élveszületések és tovább nõtt a halálozások
száma. Az elsõ félévben 46 900 gyermek született, 2,3 százalékkal ke-
vesebb az egy évvel azelõttinél; a 66 800 halálozás pedig 2,1 százalé-
kos növekedést jelent az elõzõ évihez képest.

Az elsõ félévben 19 500 pár kötött házasságot, ez 8 százalékos
emelkedés a tavalyi alacsony bázishoz képest. A csecsemõhalandóság
az elsõ félévben kedvezõen alakult; 6,9 ezrelékes értéke 21 százalékos
csökkenést jelent az elõzõ évhez képest.
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Az elsõ féléves természetes népességmozgás eredményeként az or-
szág lakossága 19 900 fõvel csökkent; ez a természetes fogyás az egy
évvel korábbinál 14,5 százalékkal magasabb.

Bûnügyi helyzet

Az elsõ hét hónapban 252 000 bûncselekmény vált ismertté, 1,9 szá-
zalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a súlyosabb
megítélésû bûntettek száma jelentõsen, 7,2 százalékkal csökkent, a
vétségeké 2,4 százalékkal nõtt. Ugyanakkor a fõvárosban romlott a bû-
nözési adatok alapján megragadható közbiztonság; a bûncselekmények szá-
ma 4,1 százalékkal, ezen belül a bûntetteké 5,5 százalékkal, a vétsé-
geké 2,7 százalékkal nõtt.

Az elsõ hét hónapban a lezárt nyomozások alapján rendelkezésre álló
adatok a bûnügyi helyzet romlására utalnak. A szándékos testi sértések
száma 10,1 százalékkal, a garázdaságé 15,5 százalékkal nõtt; a közle-
kedési bûncselekményeké 11,1 százalékkal, ezen belül a közúti baleset
okozása 18,8 százalékkal, a gazdasági bûncselekményeké 32,4 száza-
lékkal nõtt az elsõ hét hónapban regisztrált bûnügyi adatok szerint.

Az ismertté vált vagyon elleni bûncselekmények száma 3,8 száza-
lékkal csökkent; ezen belül azonban a személygépkocsi-lopásoké 3,1
százalékkal, a jármû önkényes elvételéé 10,9 százalékkal, a rablásoké
4,9 százalékkal nõtt. Az erõszakos és garázda jellegû bûncselekmé-
nyek száma 8,5 százalékkal, ezen belül Budapesten ennél is nagyobb
mértékben, 11,4 százalékkal nõtt.

Az elsõ hét hónap során lezárt nyomozásokban 71 000 bûnelkövetõ
vált ismertté, 2,8 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A bûn-
elkövetõk közel egytizede fiatalkorú volt, ez 3,6 százalékos növeke-
dés, s ami ennél is problematikusabb, a gyermekkorú elkövetõk 2200
fõs száma is 5 százalékos növekedést jelent az elõzõ évhez képest.

A felderítési mutató a rendõrség adatai szerint az elsõ hét hónap-
ban 39,7 százalék volt az egy évvel korábbi 35,8 százalék után; igaz
ennek értékelésénél figyelembe kell venni, hogy ebben két sorozatügy
nyomozásának adatai is szerepelnek, ami jelentõsen torzítja e mutató
értékét.

Irodalom
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