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Bevezető
Növekvő beruházások, domináns és erősödő exportorientált feldolgozóipar (acélszerkezet,
járműalkatrész, egészségügyi, élelmiszeripari termékek. energia) termelése
és bővülő
kereskedelem, idegenforgalom jellemzik a megye gazdaságát. A fő kihívás: ezen folyamatokhoz
biztosítani a kvalifikált munkaerőt.
Heves megye gazdaságát bemutató image film megtekinthető az alábbi linkre kattintva:
https://www.youtube.com/watch?v=OZCuSg9rmDw&t=2s
2013. évtől kezdődően a megye vállalkozásainak teljesítménymutatói olyan mértékű javulást mutatnak,
amely számos mutató esetében az országos átlagnál is lendületesebb. Ezt a trendet folytatva a 2017
évben további jelentős mértékű javulás tapasztalható, így 2017-ra csupán az átlagos állományi létszám
mutatója nem érte el az előző évi értéket.
A megye gazdasági teljesítménye alapvetően a társasági adó hatálya alá tartozó társaságok, az egyéni
vállalkozók és a különböző egyszerűsített adózási (EVA, KATA) módot választó vállalkozók
tevékenységén alapul. Ezen belül a társas vállalkozások szerepe meghatározó, az elért árbevétel
legnagyobb – évről–évre növekvő – hányadát, 2017-ban már több mint 94 százalékát biztosították. A
megye gazdasági teljesítményének alakulásában jelentős szerepet játszik egy meglehetősen szűk adózói
kör, mely az összes árbevétel több mint 40 százalékát, a export hattizedét, a belföldi eladások mintegy
hatodát bonyolította, de a megtermelt hozzáadott érték több mint egyharmada is hozzájuk köthető.
2017-ben Heves megyében az élve születések száma az országos csökkenéssel szemben emelkedett, a
halálozások számának növekedése kisebb volt az átlagosnál. A természetes népességfogyás üteme
jelentősen elmaradt az országostól. Heves megye lakónépesség: 296 927 fő
A 2017 IV. negyedévi adatok alapján az átlagtól kissé elmaradva csökkent a munkanélküliek száma, az
országos gyarapodással szemben a foglalkoztatottak száma kevesebb volt az egy évvel korábbinál. Az
alkalmazásban állók havi bruttó keresete 2017-ben átlagot meghaladóan emelkedett, nagysága azonban
23 ezer forinttal elmaradt a hazai átlagtól.
Gabonaféléket a 2016. évinél kisebb területről takarítottak be és a termésmennyiség sem érte el az egy
évvel korábbit. A főbb növények termésátlagai elmaradtak az országostól. 2017. december 1-jén a főbb
haszonállatfajokból a sertés kivételével többet tartottak, mint az előző év azonos időpontjában.
A bruttó hozzáadott érték megoszlása a nemzetgazdasági ágak főbb csoportjai
szerint,
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A megye a KSH közzétett adatai alapján az ország bruttó hazai termékének 2,13 százalékát adta, egészen
pontosan 687 milliárd forintot. Az egy főre jutó termelés 2 millió 76 ezer forintról 2,27 millióra
emelkedett, ezzel valamelyest sikerült közelíteni a hazai átlaghoz (68,8 százalékról 69,7 százalékra), de
még mindig nem érte el a 2008-as, 70,3 százalékos szintet. Heves megye gazdasági teljesítménye az
idézett eredményekkel együtt a legjobb a régióban, ám így sem éri el az országos átlagot, a gazdaságban a
kutatás-fejlesztés-innováció hasonlatosan a korábbi esztendőkhöz csekély arányban van jelen (főként a
Hatvan- Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely” térségében jellemzőbb).
A megyei telephelyű ipari termelés bővülése meghaladta az országos átlagot. Az építőipar teljesítménye
az országostól elmaradva bővült. Az év folyamán több lakás épült az előző évinél, de az új lakások
népességhez viszonyított értéke jóval kisebb a hazai átlagnál. A beruházások teljesítményértéke 16%-kal
több a 2016. évinél és egy lakosra jutó értéke is nagyobb az országosnál. A beruházások tekintetében a
megye fordulatot élt át az elmúlt időszakban. A korábbi évek amortizációs pótlását sem biztosító
vállalkozói beruházások meglendültek, jellemzően új korszerű gépi technológia honosítására
importból irányulnak.

A kereskedelmi szálláshelyeken
eltöltött vendégéjszakák száma az
országos bővülést meghaladva
növekedett. A belföldi és a külföldi
vendégek
egyaránt
több
vendégéjszakára maradtak a 2016.
évinél, a növekedés a belföldiek
esetében volt jelentősebb.sg: 296
927 f ő
A gazdálkodó szerveztetek száma
némi
hullámzással,
de
változatlannak
tekinthető.
A
stagnáló szám mögött erőteljes
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átrendeződés tapasztalható a megszűnő és új alakuló vállalkozások között.
A foglalkoztatás bevonható tartalékai az erőteljes beruházás és termelési növekedés kielégítéséhez
kimerültek. A meghatározó külföldi tulajdonú TOP vállalkozások a munkaerőhiányt erőteljes
technológiai korszerűsítéssel kívánják ellentételezni. Az ehhez való felzárkózás a hazai tulajdonú kkv
szektor részéről ismét új kihívásokat teremt.
egyéhez tartozó járások (lakónépesség, terület):

Fontosabb megállapítások, megerősödő trendek
 Heves megye népsűrűsége 2004-et követően tendenciaszerűen csökkent, a fogyás átlaga
meghaladta a vidéki átlagot. Megyei szinten komoly problémákat okozott a csökkenés gyorsuló
üteme. A népesség öregszik, a kihasználható munkaerőtartalékok drasztikusan fogynak. Az
urbánus térségek mellett a kistelepülések fejlődése tovább szakad. Az urbanizáció a gazdaság
térszerkezetében meghatározó, erősödik az Eger-Gyöngyös-Hatvan tengely, az életfeltételek
javulása az urbánus térségekben kedvezőbb, de látjuk a lakásépítések nem urbánus helységekben
való felzárkózását is.
 A megye gazdaságának egyik sajátos erősödő kettőssége, hogy az általános mennyiségi
munkaerőhiány mellett jelentős munkaerőtartalék is jelen van a rendszerben, amelynek
kihasználása azonban elsősorban földrajzi és képzettségbeli nehézségekbe ütközik
 A megyében tapasztalható munkanélküliség mellett a magas számú alulképzettség és az
elvándorlás miatt hiány van a kvalifikált feldolgozóipari munkaerőből, továbbra is magas az
alulképzettek száma
 A foglalkoztatottak
állománya folyamatosan gyarapodott, az álláskeresők illetőleg
munkanélküliek száma egyaránt csökkent. Az inaktív népesség száma minimálisan nőtt.
 A foglalkoztatási problémák kezelésében megjelent a megyén kívüli munkaerőpotenciál, az
iskolarendszer tanulóimportjának helyben foglalkoztatása felértékelődött, a kormányzati döntések
hatása mellett beindult egy növekvő bérspirál, dolgozói juttatások tekintetében erősödő igény
jelent meg a cafeteria elemek, lakhatás támogatás és bérlakásprogramok, tanulói –
foglalkoztatási ösztöndíjak iránt.
 Megyénk növekvő termelői erővel rendelkező exportorientált ipari megye. A gazdaság
húzóágazata a globális piacra termelő a feldolgozóipar, azon belül a járműipar. A gazdaság
szerkekezében az elsődlegesen külföldi tulajdonú nagyvállalatok a meghatározók. A tisztán
hazai tulajdonú gépipari vállalkozások jelentős beszállítói a térség multinacionális
nagyvállalatainak. Exporttevékenységük meghatározó.
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A TOP vállalkozások dominálnak a hatékonysági és jövedelmezőségi
 Rendkívül nagyszámú mikro vállalkozás (elsősorban) a kereskedelem, szolgáltatás,
mezőgazdaság területén, azok viszont a foglalkoztatás meghatározó részét képviselik; A működő
vállalkozások – ezen belül a kisvállalkozások – alakulásukat követően egyre kisebb részben
képesek fennmaradni. Vállalkozási forma alapján a társas vállalkozások túlélési képessége
számottevően kedvezőbb az egyéniekénél. A túlélés, fejlődés eszköze a vállalati
együttműködések, klaszterszerveződések térnyerése lehet. A tőkeakkumuláció hiánya nem teszi
lehetővé a középvállalkozások kifejlődését, növekedését.
 A kutatás-fejlesztési és az innovációs tevékenység elengedhetetlen a termelékenység
növeléséhez: a következő évek sikerességét döntően fogja meghatározni az, hogy a vállalkozások
mennyire képesek megfelelni annak a fejlődési kényszernek, amelyet a gazdasági konjunktúra és a
munkaerőhiány együttesen okoznak.
 A megyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházási kedve 2010-től vizsgálva egyszeri kisebb
visszaeséssel ugyan, de folyamatosan nőtt, azonban 2016 első feléig az országos átlag alatt
maradt. 2016. év végétől azonban az országos növekedési ütemet is meghaladó mértékben bővült
a beruházási kedv, elsődlegesen a gépipari fejlesztések következtében

Demográfiai helyzet





Előzetes adatok szerint Heves megyében 2017-ben 2850 gyermek született, és 4400 személy halt
meg. A születések száma az országos csökkenéssel ellentétben 2,0%-kal, nőtt a 2016. évihez
viszonyítva. A halálozások száma szintén emelkedett, ennek mértéke azonban az átlagosnál
mérsékeltebb, 1,8% volt.
A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás következtében 1550 fővel
fogyott a megye lakónépessége, ez 1,4%-kal meghaladta a 2016 évit.
A házasságkötések száma valamelyest csökkent: 2017 folyamán 1550 pár kötött házasságot, 1,2%kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
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Ezer lakosra jutó természetes szaporodás, fogyás (–),

Ezer lakosra jutó belföldi vándorlási egyenleg,

Munkaerőpiac
a) Gazdasági aktivitás



2017 IV. negyedévében Heves megyében a 15–74 éves népesség 57,6%-a, 128 ezer fő volt
gazdaságilag aktív. Az aktivitási arány 4,5 százalékponttal alacsonyabb az országosnál (62,1%).
A munkaerőpiacon 123 ezer fő foglalkoztatottként (Az a személy, aki az év nagyobbik részében (a
munkaerő felmérés fogalma szerint: a megfigyelt héten) legalább heti egy órányi, jövedelmet
biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség,
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szabadság – ideértve szülési szabadságot is – miatt) nem dolgozott. A gyermekgondozási díjban
(gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülők, illetve a nyugdíjasok nem tekintendők
foglalkoztatottnak.) , 5,1 ezer fő munkanélküliként jelent meg. A foglalkoztatottak száma az országos
növekedéssel szemben 2,1%-kal mérséklődött 2016 IV. negyedévéhez képest. Ebben az időszakban a
munkanélküliek 14%-os csökkenése hasonló ütemű volt, mint országosan.


A foglalkoztatási ráta 55,3%, a munkanélküliségi ráta 3,9% volt, az előbbi 4,4 százalékponttal
alacsonyabb, az utóbbi 0,2 százalékponttal magasabb az országos átlagnál.



A gazdaságilag inaktívak közé 94 ezren tartoztak, 1,2%-kal többen, mint az előző év azonos
időszakában.

b) Keresetek


2017-ben a vonatkozási körbe tartozó Heves megyei székhelyű szervezeteknél 67 ezren álltak
alkalmazásban(Az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll
(2003-ig főállásban), s munkaszerződése, megállapodása alapján munkadíj ellenében munkavégzésre
kötelezett. Az alkalmazásban állók statisztikai állományi létszáma magában foglalja a munkáltatóval
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket, a munkából meghatározott okok miatt szülési szabadság, gyes, gyed, sorkatonai szolgálat, betegség vagy fizetés nélküli szabadság miatt egy
hónapot meghaladó távollét- távollévők és a munkaszerződés szerint 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak kivételével), 2,6%-kal többen, mint az előző évben.



A fizikai foglalkozásúak létszáma 0,5, a szellemieké 6,0%-kal bővült. A versenyszférában 3,5%-kal
nőtt, a költségvetési szférában 3,3%-kal csökkent a dolgozók száma. A közszférában a
létszámcsökkenés a közfoglalkoztatottakat érintette.



A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 275 ezer forintot, a családi
kedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkeresete 183 ezer forintot tett ki. A bruttó és nettó
átlagkereset egyaránt 15%-kal haladta meg a 2016. évit, a keresetnövekedés a versenyszférában 13, a
költségvetési szférában 19%-os volt. Az átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 17, a szellemieknél
11%-kal emelkedett. A növekedés mértéke mindkét foglalkozási csoportban magasabb volt, mint az
országos átlag.



A közfoglalkoztatás hatását kiszűrve a havi bruttó átlagkereset 290 ezer forint, a nettó 193 ezer forint
volt, mindkét esetben 13%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban.



Az átlagos havi munkajövedelem 2017-ben 286 ezer forint volt, ami 15%-os növekedést jelent az egy
évvel korábbi szinthez viszonyítva. A kereseten felüli egyéb munkajövedelem aránya 4,0% volt.
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c) Nyilvántartott álláskeresők


Heves megyében a 2017. decemberi zárónapon 10,5 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, 7,8%-kal
kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az álláskeresők 51%-a nő volt.



Az álláskeresők 38%-a legfeljebb 3 hónapja, 27%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem tudott
elhelyezkedni. A pályakezdő álláskeresők száma (987 fő) 15%-kal csökkent, az összes
álláskeresőhöz viszonyított arányuk 9,4% volt.



Az álláskeresők 52%-a legfeljebb az általános iskola 8 osztályával, 24%-a szakmunkás, szakiskolai
bizonyítvánnyal, 19%-a érettségivel, illetve technikusi végzettséggel, 4,3%-a diplomával
rendelkezett.



A nyilvántartott álláskeresők 37%-a szociális ellátásban, 12%-a álláskeresési járadékban, 8,9%-a
álláskeresési segélyben részesült, több, mint négytizedük nem kapott semmilyen pénzügyi ellátást.
Az ellátottak aránya az előző év azonos időpontjához viszonyítva 0,5 százalékponttal mérséklődött.



December végén 1,5 ezer betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, 40%-kal kevesebbet, mint az előző
év azonos időpontjában. Tíz üres álláshelyre 71 álláskereső jutott, 25-tel több, mint 2016
decemberében. Az álláskeresők közel kétharmada rendelkezik munkahellyel, változtatási
szándékát jövedelmi , lakhatási okok váltják ki. Ebből adódóan a vállalkozások esetében bérharc,
növekvő bérspirál alakult ki. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb vállalkozói juttatások
(cafeteria, lakhatás biztosítása stb) felértékelődtek.
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A nyilvántartott álláskeresők aránya a 15–64 éves állandó népességből,

Gazdasági szervezetek








Heves megyében 2017. december végén 52 ezer gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 0,2%-kal
többet, mint egy évvel korábban. A szervezetek 92%-át adó vállalkozások száma is ugyanekkora
mértékben bővült, egyötödük a társas, négyötödük az önálló működési formák valamelyikébe
tartozott.
A megyei székhelyű társas vállalkozások száma (9,3 ezer) országosan a legnagyobb mértékben
(3,3%-kal) maradt el a 2016. december végitől. A társas vállalkozások 92%-ának létszáma nem éri el
a 10 főt.
A regisztrált önálló vállalkozók száma (38,4), az egyharmadukat adó egyéni vállalkozóké 2,6%-kal
nőtt egy év alatt. Az önálló vállalkozók közül a fő- és mellékfoglalkozásúak 31, illetve 44, a
nyugdíjasok pedig 25%-ot képviseltek, az előbbi két foglalkozási viszonyban növekedést, az
utóbbiban csökkenést regisztráltunk.
Főtevékenység alapján a társas vállalkozások a kereskedelem (23%), a tudományos és műszaki
tevékenység (14%) területén, az építőiparban, illetve a feldolgozóiparban (11–11%), az önálló
vállalkozók a mezőgazdaságban (48%) és az ingatlanügyletekben (12%) fordultak elő a
leggyakrabban.
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Ezer lakosra jutó vállalkozások száma

BERUHÁZÁS


A Heves megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2017 folyamán 173 milliárd forint értékű új
beruházást valósítottak meg, összehasonlító áron 16%-kal többet az egy évvel korábbinál. Az
épületek és egyéb építmények beruházási volumene 1,3%-kal nőtt, miközben a gépeké,
berendezéseké 22%-kal, a járműveké pedig 1,8-szeresére bővült.
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A fejlesztési források 65%-át gépek és berendezések beszerzésére, 30%-át épületek és egyéb
építmények építésére, 4,6%-át járművekre fordították. A gépek berendezések 81, a járművek 97%-a
importból származott.
A beruházott összegek 76%-át a feldolgozóiparban használták fel, amelyet nagyság szerint jóval
kisebb volumenben az energiaipar, a mezőgazdaság és a szállítás, raktározás követett. A
feldolgozóipari beruházások csaknem fele a gumi-, műanyagtermék gyártásában valósult meg. A
jármű elektronikai, elektromos áramköri termékek gyártása 22, a járműipar pedig 20%-kal
részesedett a feldolgozóipar fejlesztési forrásaiból.

Mezőgazdaság
a) Növénytermesztés





2017-ben Heves megyében a szántó 42%-án, 61,2 ezer hektáron termesztettek gabonaféléket.
Gabonafélékből 318,5 ezer tonna került a magtárakba, 12%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A
búza terméseredménye (223,3 ezer tonna) területének csökkenése ellenére kismértékben (0,8%-kal)
nőtt, a kukoricáé (41,4 ezer tonna) viszont a száraz időjárás miatt jelentősen (42%-kal) visszaesett.
A szántó egynegyedét elfoglaló napraforgó kiterjedése (36,3 ezer hektár) egynegyedével, hozama
(99,0 ezer tonna) majdnem egytizedével több volt az egy évvel korábbinál. A szántó egytizedén
termesztett repcéből 12%-kal nagyobb területen a 2016. évivel közel azonos mennyiségű (39,3 ezer
tonna) magtermést arattak. A lucerna kiterjedése és a begyűjtött széna mennyisége egyaránt csaknem
egytizedével csökkent.
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b) Állattenyésztés



Heves megyében 2017. december 1-jén a főbb haszonállatfajok száma a sertés kivételével nőtt az
előző év azonos időpontjához képest.
A tél kezdetén a megye gazdálkodói 15 ezer szarvasmarhát istállóztak, A sertésállomány 17 ezerre
csökkent az előző év azonos időpontjához képest, A 22 ezer egyedből álló juhállományt és tyúkból
430 ezer egyedet tartottak.

IPAR







A 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások Heves megyei telephelyein 2017-ben 1307 milliárd
forint termelési értéket állítottak elő, volumenében 5,8%-kal többet, mint egy évvel korábban.
A megyei székhelyű, 49 főnél többet foglalkoztató ipari szervezetek termelése összehasonlító áron
5,7%-kal emelkedett. A belföldi értékesítés volumene 1,1%-kal csökkent, az exporté 7,4%-kal nőtt.
Az értékesítésből származó bevétel 84%-a külpiacokról származott.
A feldolgozóipar kibocsátása 8,1%-kal bővült, az energiaiparé 23%-kal csökkent. A feldolgozóipari
termelés több mint felét előállító A jármű elektronikai, elektromos áramköri termékek gyártása
teljesítménye 3,9%-kal, a kibocsátás közel negyedét adó járműgyártásé pedig 12%-kal emelkedett.
Mindkét terület döntően külpiacra értékesíti termékeit.
A megyei székhelyű, 49 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozásoknál alkalmazásban állók száma
(20,3 ezer fő) az egy évvel korábbihoz képest 6,8%-kal emelkedett. A termelés ennél kisebb mértékű
bővüléséből adódóan a termelékenység 1,0%-kal csökkent.
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ÉPÍTŐIPAR


2017-ben a Heves megyei székhelyű, építőipari szervezetek termelése összehasonlító áron – az
országostól elmaradva – 12%-kal nőtt az előző évihez képest. A megyei 26 milliárd forintos termelési
érték 1,5%-át tette ki az országosnak. Az egy lakosra jutó 87 ezer forint építőipari termelési érték fele
a hazai átlagnak.

A kamarai nyilvántartásban szereplő építőipari vállalkozások regisztrációja szerint 2017. évben mind
az egyéni, mind a társas vállalkozások tekintetében a lakó épület építése volt a meghatározó
főtevékenység. E mögött sorrendben a hagyományos szakipari munkák következtek. Az első öt
meghatározó főtevékenység után a vállalkozások száma sok tevékenység között kevés egyedszámmal
osztódik.(egyéb között szerepel pl. nyílászáró szerelés, bádogos, tetőfedő, melegburkoló,
épületgépészeti szerelés, gipszkarton szerelés stb,)
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LAKÁS









Heves megyében 2017-ben 173 új lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt, ami 15%-kal több
volt, mint egy évvel korábban. A megyeszékhelyen a lakások 51, a többi városban 16, a községekben
33%-a épült. A lakásberuházások valamennyi településtípus esetében élénkültek.
A természetes személyek 27, a vállalkozások 21%-kal több lakás építését finanszírozták, mint 2016ban. Az új lakások nagyobb hányadát, több mint hattizedét továbbra is a természetes személyek
építtették saját használatra.
A nagyobb arányt képviselő családi házas építési formának köszönhetően a lakások átlagos
alapterülete az országosnál 20 m²-rel nagyobb volt, 120 m²-t tett ki. 64%-uk 4 és több szobaszámú
volt.
Az év folyamán a megyében 28 lakás szűnt meg, 10-zel kevesebb, mint 2016-ban. Az építések és
megszűnések egyenlegeként a lakásállomány 145-tel gyarapodott.
2017-ban a kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések együttes száma alapján az előző
évhez viszonyítva 31%-kal több, összesen 464 új lakás építése kezdődhet

15

A mennyiségi és minőségi munkaerőhiány kezelésében a lakhatás biztosítás felértékelődött, ugyanakkor
az erre adott válaszok megyénk esetében nem kielégítőek, elsősorban a közvetlenül érintett
magánszemélyek növekvő áldozatvállalását tükrözik.

TURIZMUS





2017-ben Heves megye kereskedelmi szálláshelyein 621 ezer vendég összesen 1 millió 412 ezer
vendégéjszakát töltött el. A kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek 89%-a belföldi volt..
A külföldivendég-éjszakák 26%-át a Lengyelországból, 16%-át a Szlovákiából, 11–11%-át a
Németországból és a Csehországból érkezők töltötték el a szálláshelyeken. A lengyel, a szlovák és a
német vendégek 3,6–21%-kal növelték a foglalásaikat. A csehek vendégéjszakái 5,6%-kal
visszaestek.
A megyei kereskedelmi szálláshelyeken 2017-ben 23,0 milliárd forint bruttó árbevételt könyveltek el,
folyó áron 13%-kal többet, mint 2016-ban. A bevételek 55%-a a szállásdíjakból származott. Az
elfogadóhelyeken a belföldi vendégek az egy évvel korábbinál 7,8%-kal nagyobb (2,7 milliárd forint)
értékben fizettek SZÉP-kártyával.

Társasági adóbevallások alapján készült elemzések
A megye gazdaságának ágazati szerkezete
Heves megyében a társas vállalkozások teljesítményének az ágazati összetétele számottevően nem változott a bázis
időszakhoz képest. 2016-ban is a teljesítmény és jövedelemmutatók jelentős ágazati differenciáltsága,
nagymértékű szóródása figyelhető meg. A megye gazdaságának ágazati szerkezetére jellemző néhány ágazat –
ezen belül néhány társaság – meghatározó súlya. A gazdasági ágak közül változatlanul a gépipar, a
kereskedelem és az energia- víztermelés- bír kiemelt jelentőséggel. Együttes részesedésük a főbb
teljesítménymutatókból kismértékben emelkedett.
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A nettó árbevételnek ezzel együtt továbbra is mintegy háromnegyede, a belföldi eladások több mint
fele, a exportnek közel 90 százaléka, a hozzáadott értéknek pedig majdnem hattizede ebben a három
kiemelt ágazatban realizálódott. Az adózás előtti eredményből (az elért nyereségből és a produkált
veszteségből egyaránt) valamint a megtermelt hozamból való részesedésük is 50 százalék körül alakul.
A saját tőke továbbra is több mint hattizede a kiemelt ágazatokban működő vállalkozói körnek
tulajdonítható.

Gazdasági teljesítmények alakulása ágazatonként
A nettó árbevétel az előző évi 9,9 százalékos növekedés után ismét gyarapodott, összesen 9,6
százalékkal, 145 726 millió forinttal bővült. A növekedésben jelentős szerepet játszott az eladások több
mint felét kitevő export megyei átlagot meghaladó bővülése. Az előző évben szerény mértékben növekvő
belföldi értékesítés összege 5,7 százalékkal bővült, a export pedig 12,6 százalékkal gyarapodott az egy
évvel korábbihoz képest.
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A megye teljesítményében meghatározó
szerepet betöltőként jellemezhetők a főbb
teljesítménymutatókból 10 százalék körüli
vagy feletti részesedéssel bíró ágazatok.
Ennek tükrében az tapasztalható, hogy a
nettó árbevétel kétharmadát két ágazat, a
gépipar és a kereskedelem bonyolította A
nettó árbevétel a kiemelt ágazatok több
mint felében tovább növekedett. Kedvező,
hogy az előző évben forgalomkiesést
elkönyvelő kereskedelmi ágazat esetében
jelentős bővülés tapasztalható. Legnagyobb
mértékű, mintegy 102 milliárd forintos
növekedés a – 2015-ben szintén a legnagyobb növekedést elérő – gépiparban következett be elsősorban
a export kimagasló bővülése következtében, azzal együtt, hogy az ágazat belföldi eladásai stagnálást
mutatnak. A export összetétele jóval koncentráltabb a nettó árbevételnél, ugyanis az ebből származó
összes bevétel növekvő, legnagyobb hányada 87,7
százaléka egyetlen ágazathoz, a gépiparban
működő vállalkozásokhoz kötődik. Az ágazat
exporte az elmúlt öt évben töretlenül és jelentősen
nőtt, ezt követően a tárgyidőszakban 13,7
százalékos, közel 100 milliárd forintos bővülés
tapasztalható. A leg- exportorientáltabb ágazat,
összes értékesítésének növekvő hányada, mintegy
95 százaléka külföldre irányul. A kohászat és
fémfeldolgozás ágazat a megye második
legnagyobb exportőre, de aránya az összes
exportből csupán a 6 százalékot éri el.
Értékesítésének több mint fele továbbra is külföldre
irányul. E tekintetben négy nem számottevő súlyú ágazat (élelmiszeripar, energiaipar, építőipar, nem
anyagi ágak) exporte mérséklődött, többnyire 1-1,5 milliárd forint értékben. Említésre érdemes az
építőipar és a kereskedelem exportének 1 milliárd forintot meghaladó gyarapodása is, súlyuk azonban
továbbra sem számottevő.
A belföldi értékesítés több mint felét továbbra
is három ágazat, a kereskedelem, az energiavíz-hulladékgazdálkodás és a nem anyagi ágak
realizálta. A belföldi értékesítés alakulásában
meghatározó szerepet betöltő kereskedelem - ahol
az előző évi 2,9 százalékos visszaesést tárgyévben
19,8 százalékos gyarapodás követte - a belföldi
eladásoknak közel egyharmadát bonyolította. Az
ágazat eladásainak több mint 93,9 százaléka
belföldre irányult. A hozzáadott érték együttesen
mintegy felét (52,6 százalékát) a gépipar és az
energiaipar adta a tárgyévben és bázis
időszakban egyaránt. A legnagyobb mértékű
14,9 milliárd forintos bővülés – a bázis
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időszakhoz hasonlóan – gépiparban következett be, így a megyében előállított hozzáadott érték 34,8
százalékával – megtartva elmúlt évi helyezését –, első maradt a megyei rangsorban Az energia
szektorban a megtermelt hozzáadott érték közel 16,3 százalékkal emelkedett. Viszonylag jelentősnek
tekinthető a kimagasló növekedést produkáló kohászat-fémfeldolgozás, kereskedelem és nem anyagi
ágak 8 százalék körüli aránya is. A többi ágazat részesedése javarészt alig éri el az 5-6 százalékot.

Jövedelmezőség alakulása ágazatonként
Heves megyében a társaságok összesített adózás előtti eredménye az előző évi több mint egyharmados

bővülés után, 17 százalékkal 61,8 milliárd forintra mérséklődött.

.

Hatékonysági mutatók alakulása ágazatonként
A jövedelmezőséggel szoros összefüggésben a társaságok által elért hozama 4,2 százalékkal 121,5
milliárd forintra csökkent. Ebben kiemelkedő szerepet játszott, hogy a jövedelmezőség erőteljes
gyengülésének hatására az adózott eredmény oldalon 18,7 százalékkal kevesebb, összesen 56 milliárd
forint saját forrás képződött.
Az ágazatok egyik felénél több, a fennmaradó részénél pedig kevesebb adózott eredmény keletkezett,
mint az előző évben. A megyei szintű visszaesésben kiemelt szerepet játszott a gépipar és az energiaipar
kimagasló eredménycsökkenése (összesen 12,3 milliárd forint), de jelentős – 1 milliárd Forint feletti –
mérséklődés tapasztalható a kohászatban és az építőiparban is.
A hozammutató nagyobb hányadát kitevő másik elem, az amortizáció jelentős mértékben, közel 12,9
százalékkal, 7,4 milliárd forinttal emelkedett, ez azonban bőven alulmúlta az adózott eredmény 12,8
milliárd forintos csökkenését. A megtermelt hozam legnagyobb hányada, több mint 38 százaléka – az
előző évhez hasonlóan – a tárgyévben is kimagasló összegben elszámolt amortizációval (30,8 milliárd
forint) összefüggésben, a gépiparban (46,1 milliárd Forint), valamint a jelentős visszaesés ellenére még
mindig a második legnagyobb adózott eredményt (14,8 milliárd Forint) kimutató energia szektorban
realizálódott.
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A társas vállalkozások saját tőkéje az előző évinél gyorsabb ütemben, 16,4 százalékkal, 91,2 milliárd
forinttal 647,9 milliárd forintra növekedett.

A társaságok feltőkésítésére fordított un. jegyzett tőke összege 4,4 százalékkal erősödött. Az ágazatok
háromnegyedénél növekedés, egynegyedénél csökkenés tapasztalható. Legjelentősebb csökkenés a
nem anyagi ágakban következett be, a legnagyobb mértékű bővülésre pedig a gépiparban került sor. A
megyei szintű 109,9 milliárd forint jegyzett tőkéből továbbra is az energia szektor részesedése a
legkiemelkedőbb, de jelentős a gépiparban és a nem anyagi ágakban is, a megyei összeg több mint
kétharmada változatlanul e három nemzetgazdasági ágba összpontosul. A külföldi tőke befektetések a
2015. évi stagnálást folytatva bázis szinten maradtak,.A külföldi tőke az ágazatok közül a gépiparban
döntő hányadot (94,8%) képvisel a jegyzett tőkéből, de a nem fém ásványtermék gyártásban, az
energiaszektorban és a fa-, papír-, nyomdaiparban is jelentős. A jegyzett tőke majdnem felét képező
külföldi tőke 84,2 százaléka két nemzetgazdasági ágazatban, az energiaiparban (48,2%) és a gépiparban
(36%) koncentrálódik.
A jóváhagyott osztalék összege tárgyévben 23,9 milliárd forintot tett ki, mely közel 5,9 százalékkal
kevesebb az előző évinek
A hatékonysági mutatók alakulását, szintjét jelentősen befolyásolja, hogy az egyes ágazatok mennyire
tőke, ill. élőmunka igényesek. Megyei viszonylatban a befektetett tőke hatékonysága (saját tőkére
vetített hozzáadott érték) 52 százalék, mely 2,9 százalékponttal gyengült az előző évihez képest,
legjelentősebben az élelmiszeripar és a nem anyagi ágazatok tekintetében. Az élőmunka hatékonyság –
a létszámra vetített hozzáadott érték egytizedével növekedett. A 16 kiemelt ágazat mindegyikében – a
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bányászat kivételével – javulás mutatkozott. Az élő munka hatékonysága változatlanul legmagasabb az
energiaiparban, gépiparban és a nemfém ásványi termék gyártásban. A saját tőkére vetített hozam
megyei szinten 18,8 százalék, 4 százalékponttal alacsonyabb az előző évinél. Az energiaiparban és a
bányászatban jelentkezett legnagyobb visszaesés, a megtérülés a textiliparban és a vegyipar ágazatokban
a legmagasabb.

Az átlagos állományi létszám alakulása ágazatonként
Heves megyében a társas vállalkozások átlagos állományi létszáma az előző évi 3,6 százalékos emelkedés
után bázis szinten maradt.

Ágazatonként vizsgálva azonban rendkívül vegyes a kép. A kiemelt ágazatok kisebb részében, 16
ágazatból 6-ban növekedés tapasztalható.. Az átlagos állományi létszám tekintetében továbbra is a
gépiparé a vezető szerep, itt dolgozik a megyében foglalkoztatottak közel negyede. Sorrendben a
kereskedelem és a nem anyagi ágak követi, a többi ágazat súlya 10 százalék alatti.
A bérköltség az országosnál 9 százalékkal növekedett, legnagyobb mértékben, a vegyiparban, a
gépiparban és az építőiparban.
A létszám és a bérköltség növekedésének együttes hatásaként az átlagbér 8,9 százalékkal (2 862 ezer
forintra) emelkedett. Az átlagbérek között ágazatonként jelentős különbségeket találunk. A kiemelt
ágazatokban mindenütt növekedés tapasztalható. Legjobban az energiaszektorban dolgozók keresnek, de
viszonylag kiemelkedő a gépipar területén tevékenykedők díjazása is. A másik végletet továbbra is a
vendéglátás, a textilipar és a bányászat képviselik, ahol a keresetek jóval elmaradnak a megyei átlagtól.

Méretnagyság szerint kategorizált vállalkozói körök gazdasági teljesítménye
A megye gazdaságának méretnagyság szerinti szerkezetére továbbra is jellemző a tőkeszegény
kisvállalkozások (azon belül a mikro vállalkozások) magas részaránya, a kevés számú, de nagy
teljesítményértéket realizáló nagyvállalkozás és egy meglehetősen alacsony hányadot képviselő
középmezőny. A befektetett tőke méretnagyság szerinti eloszlása továbbra is egyenlőtlen, több mint
fele a nagyvállalkozásoknál funkcionál, különösen a külföldi tőkéből meghatározó a súlyuk, 70 százalék
feletti. A vállalkozások saját tőkéje mindhárom méretnagyság kategóriában a megyei átlaggal (16,4%)
közel azonos mértékben emelkedett. Ennek eredményeként 2016-ban változatlanul a kisvállalkozások
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működtették a saját tőke közel 30,5 százalékát, a középvállalkozások részesedése pedig mintegy 14,1
százalékot tett ki.
A gazdasági teljesítmények – az
aránytalan
tőkeeloszlás
következtében – az egyes
vállalkozói körök között erősen
differenciáltak.
Továbbra
is
meghatározó
a
nagyvállalkozások
szerepe,
ugyanis az igen kisszámú
nagyvállalkozás a megyei nettó
árbevételnek közel hattizedét, az
export 87,8 százalékát, a belföldi
eladásoknak is közel kéttizedét
produkálta,
s
e
cégek
biztosították a hozzáadott érték
több
mint
felét
is.
A
vállalkozásoknak mindössze 1,3 százalékát kitevő 103 középvállalkozás részesedése a
teljesítménymutatókból az elmúlt évhez képest szinte minden tekintetben valamelyest gyengült vagy
bázis szint maradt, amely annak is betudható, hogy több vállalkozás magasabb kategóriába lépett. A
megyei nettó árbevételnek közel 14,6 százalékát, az exportnak 8,1 százalékát, a belföldi értékesítés több
mint kéttizedét bonyolította, s ők termelték meg a hozzáadott érték 18,7 százalékát is. Súlyuk tehát a
teljesítménymutatók alapján 8-24 százalék közötti. A vállalkozások túlnyomó részét (98,4%) kitevő
kisvállalkozáshoz kötődik a befektetett tőkével összhangban az összes bevétel valamint a hozzáadott
érték az előző évinél valamivel kisebb hányada, 24-28 százaléka. A megyei szintű külpiaci értékesítésből
– a bázis szintű teljesítés hatására – az elmúlt évinél valamelyest kisebb arányban, 4 százalékkal
részesednek, ugyanakkor a belföldi eladások döntő, növekvő hányadát, több mint felét továbbra is ők
bonyolították.

Az átlagos állományi létszám kétharmada tehát a kis- és középvállalkozásoknál mutatható ki, azonban
az átlagkeresetek ebben a körben – 10 százalékot meghaladó növekedés ellenére is – jóval
alacsonyabbak a nagyvállalkozásokénál. A kisvállalkozásoknál számított 1 főre jutó 1 944 ezer forint
átlagkereset jóval elmarad a megyei átlagos értéktől, annak mintegy kétharmadát teszi ki. Különösen a
mikro vállalkozásoknál kimutatott átlagbér alacsony, mely mintegy 25,1 százalékkal haladja meg a (111
000 forint/hó, 1 332 ezer forint/év) minimálbért, szemben a nagyvállalkozásoknál alkalmazottak –
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minimálbér háromszorosát kitevő – 4 095 ezer forint átlagkeresetével. A középvállalkozásoknál az
alkalmazottak átlagbére jelentős mértékben, több mint 10,8 százalékkal emelkedett, az elmúlt évvel
ellentétben már alig múlja alul a megyei átlagot, ezzel együtt még mindössze kétharmada a
nagyvállalkozásoknál alkalmazottakénak.
A befektetett tőke hatékonysága – a nagyvállalati kör kivételével – mindegyik méretnagyság szerinti
vállalkozói kategóriában romlott a bázis időszakihoz képest. Így a saját tőkére vetített hozzáadott érték a
kisvállalkozói körben 3,6 százalékponttal 48,2 százalékra mérséklődött, ennek köszönhetően már nem
kedvezőbb, mint a nagyvállalkozásoké, ahol a stagnálás hatására 49,9 százalék maradt a számított érték.
A középvállalkozásoknál a 14,4 százalékos mérséklődés ellenére továbbra is a legmagasabb a befektetett
tőke hozadéka, 68,6 százalék, amely jelentősen meghaladja a megyei (52%) és nagyvállalkozói átlagot is.

Megye járásainak teljesítménye
Heves megyei hét statisztikai járás között gazdasági téren erőteljes különbségeket tapasztalhatunk.

Az egri, a hatvani és a gyöngyösi körzet gazdasági súlya meghatározó, ami abban is megmutatkozik,
hogy míg a lakosok 69 százaléka él a hozzájuk tartozó településeken, addig ebben a három kistérségben
működik a megyei összes befektetett saját tőke kilenctizede, és ezzel összefüggésben itt realizálódik a
hozzáadott érték 89,4 százaléka is. Az itt működő társaságok produkálták a nettó árbevétel kilenctizedét,
s ide koncentrálódott a export ennél is nagyobb hányada, 96,3 százaléka. A három kiemelt járásban
regisztrálható a bevallásokból összesített állományi létszám több mint nyolctizede.
Ebben a három járásban lényegesen több a vállalkozás, mint a megye egyéb részein, itt működik a
társaságok nyolctizede. Heves megyében 2016-ban ezer lakosra 26 társas vállalkozás jutott, ezen belül a
fejlett területek átlaga 31, a kevésbé
fejlettekké mindössze 16. A nagy
tőkeerejű és létszámú, gyors fejlődést
produkáló vállalkozások is főleg ezekbe
a járásokba települtek, míg az
infrastrukturális
szempontból
fejletlenebb térségek a befektetők
szempontjából nem bizonyultak annyira
vonzónak.
Az egy lakosra jutó hozzáadott érték
a megyében 1 135 ezer forint/fő volt
2016-ban (2015-ben 1 022 ezer
forint/fő). A kiemelt járásokban
képződő fajlagos új érték mintegy 29,4
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százalékkal magasabb a megyei átlagnál, s több mint három- és félszerese a nem kiemeltekének. Az egy
lakosra jutó befektetett saját tőke tárgyévben 2 182 ezer forint volt, a kiemelt térségekben közel 30
százalékkal több a megyei átlagnál, a nem kiemelt körzetekben pedig a megyei átlagnak valamivel
kevesebb mint a harmada. Az egy lakosra jutó nettó árbevétel, export, hozzáadott érték valamint saját
tőke a hatvani járásban a legmagasabb, míg a fajlagos belföldi értékesítés a gyöngyösiben.
A három kiemelt körzet súlya a megyei teljesítményekből az előző évhez képest kismértékben
erősödött.
A megye négy nem kiemelt járásában, ahol a lakosság mintegy 31 százaléka él, a befektetett saját
tőkének – csekély visszaesés után – csupán 10 százaléka működik, és a vállalkozások a hozzáadott
értéknek mindössze egytizedét állítják elő.
Az értékelhető bevallást adó vállalkozások száma járásonként tekintve eltérő képet mutat, az egri,
gyöngyösi, hevesi és füzesabonyi körzetekben némi visszaesés tapasztalható, a hatvani, pétervásárai és a
bélapátfalvai pedig bázis szinten maradt. A befektetett saját tőke – a bélapátfalvai kivételével – az
összes járásban bővült, a legnagyobb, 27 százalékot is meghaladó mértékű gyarapodás az egri területen
figyelhető meg. A vállalkozások által elért nettó árbevétel kivétel nélkül minden térségben növekedett. A
export megyei szintű emelkedését az egri, a hatvani és a gyöngyösi körzetben működő társaságok határon
túli eladásainak erőteljes növekedése okozta. A megtermelt hozzáadott érték szintén minden térség
esetében jelentősen bővült. A legnagyobb mértékben (16,8 százalékkal) hatvan járásban, amely a
hozzáadott érték tekintetében közel egy szintre került az legjelentősebb egri térséggel. A vállalkozások
adózás előtti eredménye összességében minden kistérségben pozitív egyenleget mutatott. Az egri, a
hevesi, a pétervásárai és a bélapátfalvai térségek vállalkozásai az kisebb statisztikai létszámot
szerepeltettek bevallásaikban, mint egy évvel korábban, míg a többi térségben e tekintetben emelkedés
tapasztalható.

A gazdasági fejlettségbeli különbségek a keresetekben is visszatükröződnek. A 2016. évi átlagbérek
járásonkénti eltérése jelentős, 1 747 ezer forint/fő/év (bélapátfalvai térség) és 3 285 ezer forint/fő/év
(hatvani térség) között szóródik. Csupán a hatvani és gyöngyösi térségben számított átlagbér haladja meg
a megyei átlagot.
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Válaszok a munkaerőhiányra-technikai megújulás
10-20 %-kal csökkenhet az aktív munkavállalók száma Heves megyében
Az elemzés azt jelzi, hogy 10 éven belül a 20 és 65 év közötti lakosság száma átlagosan és évente 1 000
fővel csökken. Az elvándorlás mai trendjét is figyelembe véve további 5 %-os lakosság csökkenéssel
számolhatunk. Az elemzés nem tér ki a nyugdíjkorhatár emelés, az import munkaerő áramlás és egyéb
migrációs tényezők várható változásaira, melyek a mostani negatív prognózison javíthatnak, de inkább
reálisan ezekkel nem célszerű számolni.
Célszerű figyelembe venni a demográfiai apály aktív munkaerőpiaci alakulását. Heves megyében azt
jelzi, hogy korosztályomként, akár 2 000 fővel is csökkenhet a munkavállalók száma.
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Év
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Változás bázis (2016)
. évhez képest

a 20 és 65 közötti
változás az
népesség száma Heves előző évhez
megyében (fő)
képest
181488
180732
-756
179831
-901
178843
-988
176431
-2412
175383
-1048
173918
-1465
172382
-1536
171686
-696
170408
-1278
169139
-1269
168201
-938

a 20 és 65
közötti
népesség
száma Heves
megyében az
elvándorlás
változás az
figyelembevét előző évhez
elével (fő)
képest
172414
171695
-718
170839
-856
169901
-939
167609
-2291
166614
-996
165222
-1392
163763
-1459
163102
-661
161888
-1214
160682
-1206
159791
-891

-13287

-12623

A munkaadóknak célszerű figyelembe venni a következő évek üzleti terveinél, a munkaerő utánpótlás
keresésnél a létszámcsökkenést. A létszámcsökkenés több reagálást is kiválthat. Gépesítéssel részben
vagy egészben kompenzálható a tartós létszámhiány. Vannak vállalkozások, akik a létszámhoz igazítják
az üzleti tervüket és vannak, akik import munkaerővel próbálják megoldani a létszám hiányt, amelyet
lakás támogatással reálisnak is lehet tekinteni.

20 és 65 közötti népesség alakulása Heves megyében
az elvándorlás figyelembe vételével
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a 20 és 65 közötti népesség száma Heves megyében az elvándorlás figyelembevételével (fő)
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A munkaerő némileg kompenzálható. Figyelembe kell venni a jelentős tanulóimportot és kollégiumok
alapításával, fejlesztésével segíteni kell a tanulók elhelyezését, helyi vállalkozásokkal együttműködve
ösztöndíjprogrammal vonzóvá tenni a Heves megyei munkavégzést. Ez lehetőséget teremt, hogy más
megyékből, országokból érkező tanulókat ne csak oktassuk, hanem itt is tartsuk. Ugyancsak fontos lehet
az egri egyetemmel való együttműködés létszámvonzó tevékenysége is, hiszen ismert az a tapasztalat,
hogy a felsőoktatásban tanulók és oklevelet szerzők ott vállalnak munkát, ott vállalkoznak, ahol
tanulmányaikat folytatják. Az Eszterházy Károly Egyetem munkahely megtartó szerepet jelenthet.
Magyarországon így Heves megyében is a lakosság mobilitása mind országon belüli, mind nemzetközi
viszonylatban alacsonynak mondható.. Egy másik munkaerő vonzó tényező lehet a kamara
szempontjából is fontos bérlakás program. Természetesen a rendszer elindításához fontos az állami
szerepvállalás, azonban ez nem csak pénzügyi kérdés. A lakhatás az élet minőségének meghatározó eleme
is. Az életpálya modell megvalósításáért, a fiatalok hazahívásáért eredményesen, korszerű
lakáslehetőségek megteremtésével – például a lakásprogram beindításával – tehetünk a legtöbbet.
A dolgozni vágyó nyugdíjasok visszacsábítása a munkaerőpiacra is fontos kérdés és valóban
hozzájárulhat a munkaerőhiány enyhítéséhez. A nyugdíjas munkavállalást a leghatékonyabban egy
szövetkezeti formában lehetne megoldani, akárcsak a diákmunkákat.
Összegezés, a vállalkozások konjunktúra megítélése, a megye gazdaságának időbeli alakulása

Heves megye teljesítményének időbeli alakulása

A megye gazdasági teljesítménye alapvetően a társasági adó hatálya alá tartozó társaságok, az egyéni
vállalkozók és a különböző egyszerűsített adózási (EVA, KATA) módot választó vállalkozók
tevékenységén alapul. Ezen belül a társas vállalkozások szerepe meghatározó, az elért árbevétel
legnagyobb – évről–évre növekvő – hányadát, 2016-ban már több mint 95 százalékát biztosították. A
megye gazdasági teljesítményének alakulásában jelentős szerepet játszik egy meglehetősen szűk adózói
kör, mely az összes árbevétel több mint 40 százalékát, a export hattizedét, a belföldi eladások mintegy
hatodát bonyolította, de a megtermelt hozzáadott érték több mint egyharmada is hozzájuk köthető.

A megyei társaságok teljesítményeinek alakulását jelentősen befolyásolta a 2008-ban kezdődő pénzügyigazdasági válság, melynek hatásai 2009-ben jelentkeztek legerőteljesebben, ugyanis a társasági adó
bevallások adatai alapján számított főbb teljesítménymutatók jelentős visszaesést tükröztek az egy évvel
korábbihoz viszonyítva. 2010. évben az előző évi mélypont után a teljesítmények stabilizálódása, a
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válságból való kilábalás jelei tapasztalhatók, de még csak a export értéke haladta meg a válság előtti
értéket. 2013. évtől kezdődően a teljesítménymutatók olyan mértékű javulást mutatnak, amely számos
mutató esetében az országos átlagnál is lendületesebb. Ezt a trendet folytatva a tárgyévben további
jelentős mértékű javulás tapasztalható, így 2016-ra csupán az átlagos állományi létszám mutatója nem
érte el a 2007. évi értéket.
Heves megye gazdasága KSH ( 2018.03.31.) jelentése alapján

A KSH munkaerő-felmérése alapján a foglalkoztatottak száma az országos növekedéssel szemben
valamelyest csökkent, ugyanakkor a munkanélkülieké visszaesett a 2017. I. negyedévi adatokhoz
viszonyítva. A foglalkoztatási arány és a munkanélküliségi ráta egyaránt elmaradt az országostól.
2018 I. negyedévében az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országosnál valamelyest kisebb
mértékben emelkedett, nominálisan továbbra is alacsonyabb (25 ezer forinttal) a hazai átlagnál.
A telephelyi adatok alapján az ipar I. negyedévi teljesítménye 4,8%-kal felülmúlta az egy évvel azelőttit,
a megyei székhelyű szervezetek építőipari termelése 7,2%-kal bővült. A beruházások teljesítményértéke
összehasonlító áron számítva 25%-kal csökkent 2017. I. negyedévéhez képest. 2018 első három
hónapjában elenyésző számú lakást vettek használatba, a lakásépítések népességre vetített száma jóval
alacsonyabb volt az átlagosnál.
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma élénkült, a vendégek és a vendégéjszakák száma is
meghaladta a 2017. I. negyedévit. A vendégéjszakák alapján a növekedés a külföldi vendégek körében
volt jelentősebb.
Eger, 2018. július 30.

Dr Bánhidy Péter s.k.
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Melléklet
A munkaerőhiány alakulása

Az MKIK GVI elemzés eredményei szerint a toborzási nehézségeket (munkaerő- és szakember-hiányt)
jelző cégek aránya jelentősen nőtt az elmúlt években: 2011 és 2013 között csupán minden tizedik
vállalkozás jelezte ezt a problémát, 2014-ben és 2015-ben a vállalkozások ötöde említette meg a toborzási
nehézségeket a vállalat üzleti életét akadályozó tényezőként. Majd arányuk folyamatos növekedésnek
indult: 2017-ben már a vállalkozások 42%-a jelezte ezt a problémát. (Ha pedig a súlyozott adatokat
nézzük, akkor 2017-ben a vállalkozások 55%-a állította, hogy cége üzleti tevékenységét akadályozza a
munkaerő és szakember-hiány.)
A munkaerőhiány főként a döntően exportáló, az ipari és építőipari, a döntően vagy részben külföldi
tulajdonban lévő, valamint a 10-49 fő közötti cégeket érinti. A legtöbb vállalat számára az új, tapasztalt
munkavállaló(k) felvétele, az új, kezdő munkavállaló(k) felvétele, illetve a cégnél dolgozó tapasztalt
munkavállaló(k) megtartása okoz gondot. A vállalkozások nagyjából fele úgy véli, hogy 2018-ban
enyhülni fognak a munkaerőhiánnyal kapcsolatos problémák, harmaduk szerint azonos mértékűek
maradnak, tizedük pedig úgy látja, hogy súlyosbodni fognak e nehézségek.

Az automatizáció lehetséges munkaerőpiaci hatásai

Az új (digitális) ipari forradalom jelentős átalakulást hoz a munkaerőpiacon. Az új technológiák
elterjedésével egyes szakmák teljes automatizációja, bizonyos szakmák esetében pedig a szakmához
kötődő feladatok jelentős átalakulása várható. A technológiai változások következményeként az
automatizálható szakmák esetében a munkahelyek számának csökkenésére, így a képzetlen
munkaerő iránti kereslet csökkenésére, míg más területeken ezzel párhuzamosan a magasan
képzett munkaerő iránti kereslet növekedésére kell számítani. Az automatizáció terjedését mutatják
a különböző adatgyűjtésre, -rögzítésre és -feldolgozásra kifejlesztett szoftverek szélesebb körű használata,
az internetes értékesítés és az önkiszogáló vásárlás térnyerése és nem utolsó sorban az ipar és logisztika
területén megfigyelhető robotizáció.
Az MKIK GVI elemzés során az automatizálható szakmák körét szűken értelmezve 55 olyan
Magyarországon létező foglalkozást találtunk, amelyek a meglévő technológiák bevezetésével
kiválthatóak lennének. Az érintett szakmák harmada ipari, főként feldolgozóipari szakma, körülbelül
egyötödük irodai adminisztratív jellegű, szintén ötödük a logisztikához és járművezetéshez kapcsolódó, a
további szakmák pedig az építőiparhoz és a szolgáltatásokhoz sorolhatók. Mindez természetesen nem
jelenti a kiváltható szakmák biztos megszűnését, ugyanakkor ezekben a szakmákban az automatizálás
várhatóan nagyobb erővel lesz jelen, így az automatizálás sokkal nagyobb valószínűséggel érinti az itt
dolgozókat, mint a más szakmákban foglalkoztatottakat.
Becslésünk szerint ezen szakmákat vizsgálva a magyarországi munkahelyek körülbelül 12 százaléka
kiváltható lenne, ami 2015-ben 513 ezer foglalkoztatottat érintett volna. Területi szinten elmondható,
hogy a leginkább megyék illetve járások azok, ahol a foglalkoztatottak száma viszonylag magasnak
mondható. A potenciális negatív hatások azonban leginkább azokat a területeket érinthetik, ahol az
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álláskeresők aránya jelenleg is magas, az automatizáció pedig a jövőben nem megfelelő alkalmazkodás
esetén további munkahelyek megszűnését jelentheti

Foglalkoztatottak az érintett szakmákban
Az 55 kiválthatónak ítélt magyarországi szakmában minden vizsgált évben körülbelül félmillióan
dolgoztak, a legkevesebben, 452 ezren, 2013-ban, míg a legtöbben, 535 ezren, 2016-ban (lásd 1. ábra). Az
automatizáció által potenciálisan érintett szakmákban dolgozók száma összességében nőtt 2012 óta,
amely növekedést alapvetően konjunkturális hatásoknak lehet tulajdonítani. Arányuk az összes
foglalkoztatotthoz viszonyítva szintén növekedést mutat, ugyanakkor ez a növekedés elenyésző, ami azt
is mutatja, hogy az automatizálható szakmákban dolgozók aránya stabilnak mondható
Az automatizálható szakmákban dolgozók aránya az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva, 20122016, százalék

A foglalkoztatottak számának változása az érintett szakmákban szakmacsoportonként eltérő képet mutat.
Az automatizáció által leginkább érintett ipar területén a foglalkoztatottak száma szakmánként átlagosan
1174 fővel csökkent 2012-höz viszonyítva. Szintén csökkenést mutat az építőipar (szakmánként átlagosan
634 fő). Az iparban és az építőiparban minden érintett szakmában a foglalkoztatottság csökkenése
figyelhető meg.
Mint látható, a potenciálisan automatizálható szakmákban dolgozók aránya országosan 2012 óta
viszonylag stabilnak mondható, 12 százalék körül alakul, ugyanakkor 2013 óta minden évben enyhe
növekedés figyelhető meg. Megyei szinten ugyanez a tendencia figyelhető meg: a legtöbb megyében kis
mértékben nőtt az érintett szakmákban dolgozók aránya. Öt megyében – Bács-Kiskunk, Csongrád, Heves,
Somogy és Tolna megyében – 2016-ra kis mértékben csökkent az ilyen szakmákban foglalkoztatottak
aránya, ugyanakkor a csökkenés mértéke Heves megye kivételével 1 százalékpontnál is alacsonyabb volt,
azaz az érintettek aránya ezekben a megyékben is viszonylag stabilnak mondható.
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Az automatizálható szakmákban foglalkoztatottak átlagos aránya megyénként 2012 és 2016 között
az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva, százalék

Az automatizálás leginkább a viszonylag magas foglalkoztatottsággal rendelkező területeket érinti,
ugyanakkor a leginkább sérülékenynek azok a területek tekinthetőek, amelyekben magas a
munkanélküliek aránya, ezzel párhuzamosan pedig az automatizálás a jövőben veszélyeztetheti a már
meglévő állásokat.
Előnye, hogy ténylegesen alkalmas lenne a hiányzó emberi munkaerő pótlására, de nem kizárólagosan,
hanem egyértelműen kiegészítő jelleggel. Hátránya a rendkívül magas költségigénye, ami mind
alkalmazóinak körét, mind pedig hadrafoghatóságának időbeliségét erősen korlátozza

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésére adott vállalati válaszok

Azt MKIK GVI elemzés eredményei szerint a béremelés nyomán a cégek több, mint harmada (37%)
módosítja üzleti stratégiáját: ennek keretében elhalasztja a korábban tervezett beruházásait, illetve a
tervezett létszámfelvételt. A vállalkozások 18%-a tervez foglalkoztatásra vonatkozó lépéseket: ezeknél a
cégeknél már sor került, vagy sor fog kerülni elbocsátásokra, a munkakörök, feladatok módosítására,
vagy arra, hogy részmunkaidős foglalkoztatássá alakítják át a béremelésben érintett dolgozók
foglalkoztatását. Azon vállalkozások aránya, amelyek az érintett dolgozók béren kívüli juttatásainak vagy
mozgóbérének csökkentését tervezik, 14%- os.
A vállalatméret növekedésével csökkenő tendencia tapasztalható: látható, hogy az 50 főnél kisebb méretű
vállalkozások nagyobb mértékben, míg a nagyobb cégek kisebb mértékben hajtották végre, illetve
tervezik végrehajtani a vizsgált intézkedéseket. Leginkább a mikrovállalkozások (10 fő alatt
foglalkoztatók) érintettek a vizsgált reakciók bevezetésében. Esetükben 33% azok aránya, ahol a tervezett
létszámfelvétel elmarad, míg a másik három létszámkategória esetében ez az arány 8% és 23% között
alakul. A tervezett beruházások elhalasztását a mikrovállalkozások negyede említette, a másik három
kategóriában ez az arány 0% és 20% között van. Az is láthatjuk, hogy az 50 és 249 fő közötti, illetve a
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250 fő feletti cégek esetében nagyon csekély (rendre 10% alatti) azok aránya, amelyeknél elbocsátásokat
hajtanak végre, elhalasztják a tervezett beruházásokat, módosítják a béremelésben érintett dolgozók
munkakörét, feladatait, részmunkaidős foglalkoztatásba helyezik át az érintett dolgozókat, vagy
csökkentik az érintett dolgozók egyéb juttatásait, illetve mozgóbérét. Viszont a minimum felett keresők
bérének emelését a 10–49 fő közötti (65%), az 50–249 fő közötti (58%) és a 250 fő feletti (60%)
vállalkozások vezették be vagy tervezik végrehajtani nagyobb arányban; ennek mértéke a
mikrovállalkozások esetében csupán 29%-os. Emellett elbocsátások végrehajtását, valamint a
béremelésben érintett dolgozók munkakörének, feladatainak módosítását sem a mikrovállalkozások
tervezik legnagyobb mértékben, hanem a 10–49 fős cégek (5%-os, illetve 16%-os arányban).
Azon vállalkozások aránya, amelyeknél a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelése
nyomán sor került / sor fog kerülni a felsorolt lépésekre 2018-ban, létszámkategória szerint,
százalék

A gazdasági ágazatok szerinti bontás azt mutatja, hogy a béremelés hatására leginkább a kereskedelem
területén tevékenykedő vállalkozások tervezik a vizsgált lépések végrehajtását. A legnagyobb arányban a
kereskedelemmel foglalkozó cégeknél marad el a tervezett létszámfelvétel és a beruházások, ezeknél
módosítják leginkább az érintett dolgozók munkakörét, feladatait, helyezik át részmunkaidős
foglalkoztatásba az érintetteket, vagy csökkentik egyéb juttatásaikat, mozgóbérüket.
Viszont a minimum felett keresők bérének emelését legnagyobb arányban az építőipari vállalkozások
(46%) lépték meg vagy tervezik megtenni, tőlük kis mértékben maradnak el az ipari (44%) vállalkozások,
a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások esetében 34% ez az arány, a gazdasági szolgáltatások
esetében pedig 26%.
Az elbocsátások végrehajtását sem a kereskedelemmel foglalkozó cégek lépték meg vagy tervezik a
legnagyobb arányban, hanem az ipari (5%) vállalkozások, bár ez esetben az ágazatok közötti különbség
statisztikai értelemben (95%-os megbízhatósági szinten) nem szignifikáns.
A munkaerőhiány nem csak azt eredményezi, hogy egyre nehezebb megfelelő szakembereket találni,
hanem egyúttal annak a veszélye is fennáll, hogy a meglévő munkatársakat is elcsábíthatják egy jobb
ajánlattal. Erre a cégek többsége béremeléssel, illetve egyéb juttatások, kedvezmények nyújtásával
reagál. Már persze ha meg van rá az anyagi fedezete. A 2017-es év a korábbiakhoz nem hasonlítható,
átlagosan 10% feletti bérnövekedést hozott a munkavállalóknak. Bár ez a tendencia 2018-ban is
folytatódni látszik, mértéke várhatóan már szerényebb, 8-9% körüli lehet.
A munkáltatók vélhetően addig operálnak ezzel az eszközzel, amíg lehetőségeik engedik. A problémát
viszont éppen a lehetőségek végessége jelenti. Van egy határ, ami fölé már nem emelhetők a bérek,
amelynél több juttatás nem nyújtható. A béremelések kiváltotta hurráoptimizmus mellet azonban már
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hallani a figyelmeztetést, hogy a kkv-k egy nagy része képtelen tartani ezt a bérnövekedési
tendenciát, mivel az működésüket, hatékonyságukat, végső soron versenyképességüket veszélyezteti. És
ne gondoljuk, hogy ugyanez a probléma nem jelentkezne a nagyvállalati munkáltatóknál, még ha
esetükben első körben nem is működésüket sodorják veszélybe ezek az extra kiadások. Magyarországra
települt több száz vagy ezer főt foglalkoztató külföldi tulajdonú nagyvállalat esetében a kizárólagos
szempont a befektetés megtérülése, a profit. Ha pedig a profit minimálisra csökken, vagy eltűnésének
veszélye fenyeget, azzal egyidejűleg a vállalat és tőkéje is rövid időn belül elhagyja az országot.
Előnye, hogy könnyen és egyszerűen alkalmazható megoldás, míg az anyagi források rendelkezésre
állnak, bár sokan már most képtelenek kitermelni ezeket a plusz kiadásokat. Hátránya, hogy
alkalmazásának lehetőségei korlátozottak, amit már a 2018-as prognózisok is igazolni látszanak.

A GVI Konjunktúramutató alakulása
Az MKIK GVI Konjunktúramutató a 2017 októberi +49 pontról 2018 április hónapra +53 pontra nőtt.
Ez az érték az adatfelvétel kezdete, 1998 óta a legmagasabb. A Bizonytalansági mutató értéke három
ponttal csökkent, így 39 ponton áll. Ez utóbbi arra utal, hogy a korábbiakhoz képest egyöntetűbbé vált a
vállalkozások helyzetértékelése.

A Konjunktúramutató értéke az ipari (+61 pont) vállalkozások esetében a legmagasabb, az építőipari
cégek esetében 55 ponton, a kereskedelmiek körében 50 ponton, míg az egyéb gazdasági szolgáltatások
esetében csupán 43 ponton áll. Jelentős elmozdulás az előző félévhez képest az építőiparban
tevékenykedő vállalkozások esetében következett be, ahol 9 ponttal nőtt a mutató értéke októberhez
képest.
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A GVI Konjunktúramutató gazdasági ág szerint

A cégeket tulajdonszerkezetük alapján vizsgálva azt láthatjuk, hogy a Konjunktúramutató értéke a
döntően külföldi tulajdonban (+66 pont) álló vállalkozások esetében a legmagasabb, hozzájuk képest
jelentősen elmaradnak a részben külföldi tulajdonban (+54 pont) álló cégek, különösen pedig a tisztán
hazai tulajdonúak (+48 pont). Az előző félévhez képest nagymértékű változás a részben külföldi
tulajdonú cégek esetében figyelhető meg, ahol 19 ponttal csökkent a mutató értéke októberhez képest.
Exporttevékenység szerint azt láthatjuk, hogy a döntően exportáló cégek között a legmagasabb a
Konjunktúramutató értéke (+64 pont), a részben exportálók esetében +55 pont, míg a nem exportálók
körében csupán +47 pont. Miközben a nem exportáló cégek kategóriájában 7, a részben exportáló cégek
esetében pedig 6 ponttal nőtt a mutató értéke, addig a döntően exportáló vállalkozások között 3 ponttal
csökkent az előző félévhez képest.
A cégméret szerinti elemzés azt mutatja, hogy a nagyobb vállalatok várakozásai kedvezőbbek: míg a
Konjunktúramutató értéke a 9 főnél kisebb vállalatok körében +26 pont, addig a 10–49 fős kategóriában
+51 pont, az 50–249 fős csoportban, illetve a legnagyobb, 250 főnél nagyobb létszámmal működő cégek
esetében pedig egyaránt +60 pont. Jelentős elmozdulás az előző félévhez képest az 50–249 fős
kategóriában történt, ahol 9 ponttal nőtt a mutató értéke októberhez képest.

Fogyasztói kosár - Élelmiszerekre költöttünk 2017-ben is a legtöbbet
A magyar lakosság egy főre jutó havi összes folyó kiadása 2017-ben átlagosan 82,9 ezer forint volt, ez
folyó áron 7,6, a fogyasztói árak alakulását figyelembe véve 5,1 százalékkal meghaladta az egy évvel
korábbit – derül ki a KSH kimutatásából.
Az egy főre jutó havi fogyasztási kiadások alapján 2017-ben a legtöbbet, átlagosan 22,5 ezer forintot - a
2016-osnál 2101 forinttal többet élelmiszerekre és alkoholmentes italokra, 17,5 ezer forintot
lakásfenntartásra és háztartási energiára, 8.984 forintot közlekedésre költött a lakosság. Hírközlésre
havonta fejenként 5.524 forintot, kultúrára és szórakozásra 4.701 forintot adtak ki a családok.
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A kiadások növekedését elősegítette a bruttó és (kedvezmények nélkül számított) a nettó keresetek1 12,9
százalékos átlagos emelkedése.
Tavaly a fogyasztási kiadások reálértéken minden fogyasztási főcsoportban nőttek, átlagosan 5,1
százalékkal. Ezen belül legnagyobb mértékben (+9,7 százalék) a vendéglátásra és szálláshelyszolgáltatásra fordított összegek, valamint 9,3 százalékkal a lakberendezési és háztartásviteli kiadások
emelkedtek.
A kiadás nagyságán túl a lakosság életminőségéről nyújt további információt az alapvető szükségleteket
kielégítő termékcsoportok, azaz az élelmiszerek, a lakásfenntartási kiadások, valamint a közlekedéssel
kapcsolatos költségek fogyasztásból mért aránya (az ezen felüli összegek fordíthatók további termékek,
illetve szolgáltatások vásárlására). Minél nagyobb a lakosság szabadon elkölthető jövedelme, annál
nagyobb eséllyel képes finanszírozni további szükségleteit. 2017-ben a lakosság fogyasztási kiadásainak
58,9%-át a három alapvetőnek tekintett kiadási tételre fordította, mely az előző évekhez (2014-2016)
képest érdemi változást nem mutat.
Legtöbbet, fejenként havonta 22,5 ezer forintot élelmiszerekre és alkoholmentes italokra költött a
lakosság (10,3 százalékkal többet költött a lakosság, mint 2016-ban). Ezen belül a legnagyobb súlya (27,6
százalék) a hús és húskészítményeknek (halfogyasztás nélkül) volt, az erre fordított egy főre jutó 6.216
forintos havi átlagos összeg 10,9 százalékkal haladta meg az előző évit (miközben a húsfélék ára
átlagosan 1,3 százalékkal emelkedett, még a baromfihús áfájának 27-ről 5%-ra való árcsökkenése mellett
is.)
A második kiadási főcsoport a lakásfenntartási és háztartási energiakiadások 17,5 ezer forinttal. Az erre
fordított havi összegek reálértéken 7,5, illetve 1,4%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Közlekedésre
és szállításra 8984 forint fordítódott egy főre vetítve havonta, melynek legnagyobb hányadát az
üzemanyag-vásárlás tette ki, havonta 6.209 forinttal. Az egészségüggyel kapcsolatos eszközökre,
gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre, illetve orvosi ellátásra fejenként 3.874 forintot költött a lakosság
havonta, a fogyasztási kiadás 4,7%-át.
Egy átlag magyar egyre többet költ alkoholra és dohányárura, mint ruházkodásra. Ennek egyik oka
valószínűleg az elmúlt évek alatt megfigyelhető dohány és szeszes ital árak kimagasló emelkedése.
A háztartások egy főre jutó havi kiadásinak megoszlása (2014-2017, százalék)
A háztartások fogyasztási szerkezete %
Kiadási főcsoportok szerint
Élelmiszerek és alkoholmentes italok
Lakásfenntartás, háztartási energia
Közlekedés
Egyéb termékek és szolgáltatások
Hírközlés
Kultúra, szórakozás
Egészségügy
Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás
Lakberendezés, háztartásvitel
Szeszes italok, dohányáru
Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt)
Oktatás
Összesen
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2014

2015

2016

2017

23,10
23,00
12,60
6,70
7,40
7,10
4,90
3,80
3,70
3,10
3,70
0,90
100,00

26,70
22,20
10,80
8,00
6,90
5,50
4,70
4,00
3,90
3,40
3,30
0,70
100,00

26,50
22,10
10,60
8,10
7,00
5,60
4,70
4,00
4,00
3,40
3,30
0,70
100,00

27,10
21,00
10,80
8,10
6,70
5,70
4,70
4,30
4,00
3,60
3,30
0,70
100,00

A háztartások tulajdonában lévő tartós fogyasztási cikkek állománya folyamatosan bővül és
korszerűsödik, egyes termékek esetében mint például a televízió és a hűtőszekrény, a mutató közelíti a
teljes ellátottságot. Számítógép a háztartások 67,5%-ában található, ezen belül évről évre csökken az
asztali gépek és nő a mobileszközök, a laptop, a tablet és netbookok aránya, okostelefon már a
háztartások kétötödében található. A számítógépek és az okoseszközök széles körben való elterjedésével
egyre nő az internethasználó személyek száma, napjainkban a lakosság 56,9%-a gondolja úgy, hogy a
világháló használata már nélkülözhetetlen mindennapi élete során, az arány a legfiatalabb, Z generáció
tagjai között a legmagasabb (82,7%) és az idősebb, baby boom generáció tagjai közt a legalacsonyabb
(35,2%).
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