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Az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) tájékoztató kiadvá-
nyaiban bemutatja elemzési eredményeit. Az évközi (konjunktúra-) 
statisztika alapadatait a tagállamok jelentik és ezek alapján elemzik 
többek között a negyedéves árbevételi, valamint munkaügyi mutatók 
alakulását. A kiadványsorozat elemzései az előző évek több ne-
gyedévének foglalkoztatási helyzetét, a teljesített munkaórák, vala-
mint a munkajövedelmek alakulását hasonlítják össze országok sze-
rint. 
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Módszertani előírások 

Az Európai Unió tagországai évközi statisztikai jelentéseinek muta-
tókörét a 1165/98/EK tanácsi rendelet írja elő, ezen belül az árbevételre, 
a foglalkoztatottak számára, a teljesített munkaórákra, valamint a mun-
kajövedelem értékére vonatkozóan. Az Eurostat ezek alapján készíti el 
az összesített munkaügyi elemzéseket, szükség szerint becslésekkel ki-
egészítve az átmenetileg hiányzó tárgyidőszaki (a munkaügyi mutatók 
esetén negyedéves) adatokat.  

A bányászat, a feldolgozóipar és az energia-, vízellátás (összefogla-
ló néven: az ipar) mutatói 5 nagy elemzési egységre (main industrial 
groupings – MIGs) bontva is rendelkezésre állnak, megkülönböztetve az 
energiaellátást, a közbenső termékeket, a beruházási javakat (capital 
goods), a tartós háztartási eszközöket (consumer durables) és a szoká-
sos fogyasztási cikkeket (consumer non-durables) előállító ipari ágaza-
tokat.  



Az Eurostat elemezte továbbá a (a NACE Rev. 1. ágazati kódjaival 
azonosítva) a kereskedelem nemzetgazdasági ág (G) munkaügyi muta-
tóit, ezen belül az egyes kereskedelmi ágazatok (50, 51, 52) fejlődését, 
továbbá olyan szolgáltató ágazatok mutatóit, mint a szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás (55), a szárazföldi (60), vízi (61), légi (62) szál-
lítás és a szállítást segítő szolgáltatás (63), a hírközlés (64), a számítás-
technikai szolgáltatás (72) és az egyéb üzleti szolgáltatás (74). 

Az indexek a tárgyidőszaki mutatókat viszonyítják a bázisév (jelen-
leg: 2000) megfelelő mutatóihoz, és az így számított bázisindexek há-
nyadosaként határozzák meg a két évközi időszak (esetünkben: ne-
gyedévek) közötti változást.  

A foglalkoztatottak száma indexét egyes esetekben az „alkalmazás-
ban állók száma” mutató indexe helyettesíti. A foglalkoztattak száma tar-
talmazza 

– az alkalmazásban állókat,  
– a munkát végző tulajdonosokat,  
– a fizetés nélkül közreműködőket (pl. a segítő családtagokat),  
– a meghatározott ideig távollevőket (pl. fizetett és rendkívüli sza-

badság, betegség, sztrájk miatt), továbbá azokat,  
– akik nem meghatározott munkahelyen dolgoznak, mint pl. a fuva-

rozók, karbantartók és javítók, kereskedelmi képviselők, ide szá-
mítandók a részmunkaidőben foglalkoztatottak (a szezonmunká- 
sok számával együtt),  

– a bérezett szakmunkástanulók,  
– az otthon dolgozók, azzal a feltétellel, hogy munkáltatójuk bérlistá-

ján szerepelnek.  
Nem számítanak a foglalkoztatottak közé viszont, akiket más mun-

káltató (szerződés alapján) bocsát a gazdasági egység rendelkezésére, 
pl. az ipartelep karbantartó/javító munkáihoz. A kötelező katonai szolgá-
laton levők sem foglalkoztatottak a távollétük idején. 

A munkaügyi statisztikai jelentés tartalmazza az alkalmazásban ál-
lók teljesített munkaóráinak számát a tárgyidőszakban. A fizetett idők 
közül nem minősül teljesített munkaórának az ünnep- és pihenőnap, a 
fizetett szabadság és a betegség miatti távollét, a fizetett ebédidő, a la-
kóhely és munkahely közötti utazás ideje. 

A munkajövedelem értéke tartalmaz minden olyan kereseti elemet, 
amelyet a munkavállaló kap a munkavégzésért, ilyen pl. a bér, a jutalom, 
a prémium, a 13. havi kereset, az elbocsátáskor fizetett végkielégítés, a 
jubileumi pénz, a költségtérítés (pl. lakás, utazás, étkezés jogcímein), a 
családi pótlék, a jutalék, borravaló stb. A személyi költségek ezen túlme-

 



nően tartalmazzák a munkaadónak a keresetek alapján megfizetendő 
közterheit is (adót, társadalombiztosítási járulékot stb.)  

A munkajövedelembe nem számítják be a kölcsönzött munkaerő 
szolgáltatásáért szerződés alapján a munkáltatójuknak megfizetett érté-
ket.  

Az Eurostat a tagországoktól – a felmért munkaügyi mutatókon túl-
menően – a szezonhatásoktól megtisztított adatokat is kéri. Az Eurostat 
végzi el az indexek szezonális kiigazítását a 25 tagországra, valamint az 
euróövezet országaira. Ehhez a TRAMO/SEATS elnevezésű számítógé-
pes programcsomagot alkalmazzák. Ugyancsak aggregált szezonális 
kiigazítást végeznek az ipar indexeire a rendeltetés szerinti 5 csoport 
ágazati adatai alapján. A megelőző év szerkezeti adatai rendelkezésre 
állnak az Eurostat adatbankjában, ezek alkotják meg a megfigyelt inde-
xek súlyait. 

Az iparban foglalkoztatottak számának  
évközi indexe 

Az 1. táblázat tartalmazza az ipar foglalkoztatási indexeit a rendelte-
tés szerinti csoportokra, az Európai Unió 25 tagállamának összesített, 
negyedéves (Q) mutatóinak megfelelően. 

 
1. táblázat 

Az ipari foglalkoztatás alakulása az Európai Unió 25 országában  
és az euróövezetben, 2003–2004 

 
Energiát Közbenső 

terméket 
Beruházási 

javakat 
Tartós  

háztartási 
eszközt 

Fogyasztási  
cikket 

Negyedév Ipari  
ágazatok 
összesen 

termelő ipari ágazatok, %-os változás 

EU-25, szezonálisan kiigazított index, előző negyedév = 100,0 

2003-Q2 –0,6 –0,6 –0,7 –0,3 –0,9 –0,7 

2003-Q3 –0,7 –0,3 –0,9 –0,8 –1,1 –0,6 

2003-Q4 –0,6 –0,8 –0,5 –0,2   0,1 –0,8 

2004-Q1 –0,4 –0,8 –0,3 –0,5 –0,2 –0,8 

2004-Q2 –0,3 –0,9 –0,2 0,0 –0,6 –0,7 

2004-Q3 –0,5 –0,9 –0,4 –0,4 –0,5 –0,8 



Az 1. táblázat folytatása 
 

Energiát Közbenső 
terméket 

Beruházási 
javakat 

Tartós  
háztartási 
eszközt 

Fogyasztási  
cikket 

Negyedév Ipari  
ágazatok 
összesen 

termelő ipari ágazatok, %-os változás 
EU-25, alapadat (szezonálisan nem kiigazított), előző év azonos időszaka = 100,0 

2003-Q2 –1,8 –2,6 –2,0 –1,2 –1,9 –1,8 
2003-Q3 –2,0 –2,3 –2,4 –1,6 –1,9 –1,9 
2003-Q4 –2,0 –2,3 –2,4 –1,3 –1,2 –2,5 
2004-Q1 –2,3 –2,5 –2,3 –1,7 –2,2 –2,9 
2004-Q2 –2,0 –2,8 –1,8 –1,5 –1,8 –2,8 
2004-Q3 –1,7 –3,3 –1,3 –1,1 –1,2 –3,0 

Euróövezet, szezonálisan kiigazított index, előző negyedév = 100,0 
2003-Q2 –0,6 –0,5 –0,6 –0,4 –0,9 –0,6 
2003-Q3 –0,6 –0,1 –0,9 –0,6 –1,4 –0,5 
2003-Q4 –0,7 –0,4 –0,6 –0,3 –0,6 –0,9 
2004-Q1 –0,5 –0,4 –0,4 –0,5 –1,0 –0,6 
2004-Q2 –0,5 –1,1 –0,5 –0,2 –0,9 –0,7 
2004-Q3 –0,4 –1,1 –0,4 –0,4 –0,3 –0,8 

Euróövezet, alapadat (szezonálisan nem kiigazított) előző év azonos időszaka = 100,0 
2003-Q2 –1,3 –1,1 –1,4 –0,8 –2,2 –1,6 
2003-Q3 –1,6 –0,6 –1,9 –1,2 –2,9 –1,7 
2003-Q4 –1,9 –0,6 –2,4 –1,3 –2,6 –2,7 
2004-Q1 –2,3 –1,1 –2,4 –1,7 –3,8 –2,8 
2004-Q2 –2,2 –1,8 –2,3 –1,6 –3,9 –2,6 
2004-Q3 –1,7 –3,0 –1,9 –1,4 –2,8 –2,8 

 
 
Az ipari foglalkoztatási adatok folyamatos létszámleépítést jeleznek 

a szomszédos negyedévek közötti változás indexei szerint. A mutatóso-
rozatból kiszűrik a munkanapok és ünnepnapok időszakonként változó 
arányának szezonális hatását. Az euróövezet országainak iparában 
(szezonálisan kiigazítva) 2004 első 3 negyedévében a létszámcsökke-
nés az előző negyedévhez képest 0,5, 0,5 és 0,4%, az EU 25 országá-
nak iparában a csökkenés ezzel csaknem egyező (–0,4, –0,3 és –0,5%). 
Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai szerinti (szezonálisan kiigazí-

 



tott) összesített indexek egyik időszakban sem utalnak a foglalkoztatot-
tak számának növekedésére. Ebben, feltehetően, az ipar szerkezeti át-
alakulása a meghatározó, bár ennek foglalkoztatási hatásai országon-
ként és ágazatonként eltérő súlyúak (2. táblázat).  

2. táblázat 
A foglalkoztatás évközi alakulása az iparban országok szerint,  

2003–2004 
 

Ország* 2003-Q2 2003-Q3 2003-Q4 2004-Q1 2004-Q2 2004-Q3 
 negyedév, %-os változás 

Szezonálisan kiigazított index (előző negyedév = 100,0) 
Belgium, BE –1,1 –1,3 –1,1 –1,0 –0,5 –0,9 
Cseh Köztársaság, CZ –0,7 –0,9 0,9 –0,1 0,2 –0,1 
Dánia, DK –0,5 0,7 0,0    
Németország, DE –0,4 –0,5 –0,5 –0,8 –0,3 –0,2 
Észtország, EE –1,1 0,3 0,1 2,6 –0,1 –1,1 
Spanyolország, ES –1,4 –0,4 –1,1 0,3 –0,1 –0,5 
Franciaország, FR –0,7 –0,7 –0,8 –0,6 –0,5 –0,5 
Írország, IE –0,8 –1,1 –0,5 –0,9 –0,6  
Olaszország, IT 0,0 –0,7 –0,4 –0,3 –1,0 –0,5 
Ciprus, CY 1,5 –0,9 0,8 1,2 –0,3  
Litvánia, LV 0,9 0,5 0,5 0,3 0,1 0,4 
Lettország, LT 0,7 0,7 0,4 0,6 0,1 0,5 
Luxemburg, LU –0,6 0,0 0,0 0,0 –0,4 –0,2 
Magyarország, HU –0,3 –0,4 –0,2 –1,6 –0,2 –0,4 
Málta, MT –2,0 –18,2 19,1 2,8 –1,1 –13,2 
Hollandia, NL –0,5 –0,7 –1,0 –0,7 –1,0  
Ausztria, AT –0,4 0,0 –0,1 –0,2 0,4 0,2 
Lengyelország, PL –0,6 –0,2 –0,7 0,6 0,0 –0,2 
Portugália, PT –1,1 –1,1 –0,9 –0,2 –0,7 –0,9 
Szlovénia, SI –0,8 –0,4 –0,2 –0,6 –0,2 –0,1 
Szlovákia, SK 0,0 0,1 –0,2 –0,5 0,5 0,7 
Finnország, FI –1,4 –1,0 –0,9 0,0 –0,4 –2,1 
Svédország, SE –0,3 –0,9 –0,6 –0,6 –0,6 –0,3 
Egyesült Királyság, UK –1,5 –1,5 –1,2 –0,8 –0,5 –0,8 
Bulgária, BG –0,8 0,1 –0,1 1,2 –0,3 0,3 
Románia, RO –1,2 –1,4 –0,9 –2,3 –1,9 –0,3 
 
* Az Eurostat tájékoztatóiban az országok állandó sorrendjében, kétbetűs jelöléssel, a nemzeti megne-
vezések betűrendjének megfelelően követik egymást. 



3. táblázat 
A foglalkoztatottak számának alakulása az iparban országok szerint,  

2003–2004 
 

Ország* 2003-Q2 2003-Q3 2003-Q4 2004-Q1 2004-Q2 2004-Q3 
 negyedév, %-os változás 

Szezonálisan nem kiigazított index (előző év azonos időszaka = 100,0) 
Belgium, BE –3,7 –4,2 –4,5 –4,4 –4,2 –3,3 
Cseh Köztársaság, CZ –2,5 –2,6 –0,2 –0,8 0,1 0,9 
Dánia, DK –3,9 –6,1 4,4    
Németország, DE –1,0 –1,0 –1,0 –2,2 –2,0 –1,8 
Észtország, EE 0,0 0,1 0,4 1,9 2,9 1,5 
Spanyolország, ES –0,9 –1,8 –3,0 –2,2 –1,2 –1,3 
Franciaország, FR –2,2 –2,4 –2,7 –2,6 –2,5 –2,3 
Írország, IE –2,4 –4,4 –3,3 –3,5 –2,5  
Olaszország, IT 0,2 0,0 –1,1 –1,4 –2,4 –2,2 
Ciprus, CY –1,9 –1,9 0,0 2,6 0,8  
Litvánia, LV 3,1 3,2 3,3 2,4 0,6 0,9 
Lettország, LT 5,2 5,0 4,8 2,7 1,9 1,6 
Luxemburg, LU –1,3 –0,7 –0,5 –0,6 –0,4 –0,6 
Magyarország, HU –1,9 –1,4 –1,4 –2,5 –2,4 –2,3 
Málta, MT 2,6 –1,2 –0,8 –1,5 –0,9 4,2 
Hollandia, NL –2,7 –2,8 –3,1 –3,5 –3,4  
Ausztria, AT –0,7 0,1 0,3 –0,8 0,1 0,3 
Lengyelország, PL –2,5 –1,9 –2,1 –0,8 –0,3 –0,3 
Portugália, PT –4,9 –5,1 –4,9 –3,2 –2,8 –2,6 
Szlovénia, SI –2,1 –2,2 –2,1 –2,0 –1,4 –1,1 
Szlovákia, SK –1,1 0,0 –0,4 –0,8 –0,1 0,6 
Finnország, FI –4,0 –5,0 –3,5 –3,8 –2,3 –2,8 
Svédország, SE –1,4 –1,9 –2,3 –2,6 –2,9 –1,6 
Egyesült Királyság, UK –5,2 –5,3 –5,3 –4,8 –4,0 –3,3 
Bulgária, BG 3,7 1,5 1,6 0,5 0,8 1,0 
Románia, RO –1,2 –1,4 –1,3 –5,6 –6,4 –5,3 

 



A foglalkoztattak száma az előző negyedévihez viszonyítva a né-
met, a francia, az olasz és a brit iparban csökkent, és ezek a nagy gaz-
daságok magukkal húzzák az Európai Unió egészének (szezonálisan 
kiigazított) évközi foglalkoztatási mutatóit is. Az EU 10 új tagállama, va-
lamint Bulgária és Románia iparában a növekedés és a csökkenés egy-
aránt előfordul, annak megfelelően, hogy a szerkezeti változások során 
leépítenek, bezárnak nem versenyképes üzemeket, és ugrásszerűen 
lépnek be új („zöldmezős”) ipari termelő kapacitások. 

A 3. táblázat az iparban foglalkoztatottak számát az előző év azonos 
negyedévéhez viszonyítja, vagyis a (szezonálisan nem kiigazított) index 
a 12 hónap alatt bekövetkezett változást fejezi ki. 

A szolgáltató ágazatokban foglalkoztatottak számának  
évközi indexe 

A szolgáltató ágazatok évközi foglalkoztatási helyzete a 4. táblázat 
szerint alakult az EU 25 országában és ezen belül az euróövezetben. 

 
4. táblázat 

A szolgáltató ágazatokban foglalkoztatottak számának alakulása  
az Európai Unió 25 országában és az euróövezetben, 2003–2004 

 

Kereskedelem  
(G) 

Szálláshely,  
vendéglátás (H) 

Szállítás,  
távközlés (I) 

Számítástechnikai és egyéb 
üzleti szolgáltatás (72, 74) 

Negyedév 

ágazatai, növekedési ütem, százalék 
EU-25, szezonálisan kiigazított index (előző negyedév = 100,0) 

2003-Q2 0,4 0,5 0,0 0,2 
2003-Q3 0,1 0,4 0,0 0,6 
2003-Q4 0,3 0,5 –0,2 0,7 
2004-Q1 0,1 0,4 0,0 0,4 
2004-Q2 0,2 0,4 –0,3 1,0 
2004-Q3 0,1 0,5 –0,2 0,7 

Euróövezet, szezonálisan kiigazított index (előző negyedév = 100,0) 
2003-Q2 0,3 0,5   
2003-Q3 0,2 0,2   
2003-Q4 0,3 0,6   
2004-Q1 0,3 0,4   
2004-Q2 0,2 0,4   
2004-Q3 0,2 0,5   



A statisztikai adatok egyes esetekben nem hozhatók nyilvánosságra 
(bizalmas minősítés miatt), ha a megfigyelt ágazatban háromnál keve-
sebb adatszolgáltató van vagy valamelyik vállalkozás domináns az ága-
zat többi szervezetéhez képest.  

Az Eurostat kiadványai közlik az aggregált index számításának 
alapadatait is, az EU tagországai és ágazatok szerint. Elemzés készült 
az árbevétel és a foglalkoztatottak számának szezonálisan nem kiigazí-
tott negyedéves növekedési mutatóival a kereskedelem 3 ágazatára (50, 
51, 52), valamint a szállítás, távközlés 5 ágazatára (60, 61, 62, 63, 64). A 
foglalkoztatási szerkezet átalakulása, valamint a termelékenység válto-
zása az említett ágazati indexek alapján figyelemmel kísérhető országok, 
ágazatok, illetve időszakok szerint.  

Az 5. táblázat szerint alakultak a szolgáltató ágazatok árbevételének 
és a foglalkoztatottak számának (szezonálisan nem kiigazított) 12 havi 
indexei. 

5. táblázat 
Az árbevétel és a foglalkoztatás alakulása a szolgáltató ágazatok szerint,  

2003–2004 
 

2003-Q2 2003-Q3 2003-Q4 2004-Q1 2004-Q2 2004-Q3 Ágazat (NACE Rev.1) 
negyedév, %-os változás (előző év azonos időszaka = 100,0) 

EU-25, árbevétel index, szezonálisan nem kiigazított 
50 Jármű-, üzem-
anyag-kereskedelem 

1,1 4,1 4,5 4,6 2,9 4,4 

51 Nagykereskedelem 0,6 1,2 1,0 2,6 2,6 5,1 
52* Kiskereskedelem       
55 Szálláshely-
szolgáltatás, vendéglá-
tás  

1,0 1,4 1,4 3,1 1,2 -0,2 

60 Szárazföldi, csőve-
zetékes szállítás 

3,5 4,6 4,9 7,1 4,0 4,0 

61 Vízi szállítás 0,3 5,5 9,6 8,5 7,6 6,0 
62 Légi szállítás –4,3 –5,6 6,0 3,3 1,1 –1,5 
63 Szállítást kiegészítő 
tevékenység 

0,3 1,1 3,9 6,8 10,0 8,3 

64 Posta, távközlés 6,2 3,9 0,0    
72 Számítástechnikai 
tevékenység 

3,5 4,5 7,7 3,6 1,9 4,0 

74* Gazdasági tevé-
kenységet segítő szol-
gáltatás  

      

 



Az 5. táblázat folytatása 
 

2003-Q2 2003-Q3 2003-Q4 2004-Q1 2004-Q2 2004-Q3 Ágazat (NACE Rev.1) 
negyedév, %-os változás (előző év azonos időszaka = 100,0) 

EU-25, foglalkoztatottak számának indexe, szezonálisan nem kiigazított 
50 Jármű-, üzem-
anyag-kereskedelem 

0,7 0,8 0,6 1,0 0,8 1,0 

51 Nagykereskedelem –0,5 –0,1 –0,7 0,3 0,1 0,0 
52* Kiskereskedelem 1,3 1,4 1,4 1,5 1,2 1,3 
55 Szálláshely-
szolgáltatás, vendéglá-
tás  

1,8 1,7 1,9 1,7 1,6 1,5 

60 Szárazföldi, csőve-
zetékes szállítás 

0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,2 

61 Vízi szállítás 1,8 3,4 0,3 –1,6 –5,0 –6,2 
62 Légi szállítás 0,9 –0,8 –1,2 0,0  –3,0 –0,4 
63 Szállítást kiegészítő 
tevékenység 

1,5 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 

64 Posta, távközlés –2,5 –2,5 –3,4 –3,0 –3,4 –2,7 
72 Számítástechnikai 
tevékenység 

–1,2 –1,1 –0,5 –1,1 –0,6 0,1 

74 Gazdasági tevé-
kenységet segítő szol-
gáltatás 

1,5 2,0 2,5 2,2 3,1 3,3 

 
* Az EU-25 árbevételi indexet az Eurostat tájékoztató kiadványa nem tartalmazza. 

 
Az évközi foglalkoztatási mutató jelzi, hogy a foglalkoztatottak szá-

ma csaknem egyenletesen bővült a kiskereskedelemben (52), ugyanak-
kor fokozatosan csökkent a nagykereskedelemben, bár az árbevétel 
rendszeresen nőtt 2003. és 2004. negyedéveiben. A foglalkoztatottak 
száma viszonylag gyorsan nőtt a gazdasági tevékenységet segítő szol-
gáltatások (74) ágazatában, a szállítás, távközlés ágazataiban (60–64) 
viszont stagnált, ill. csökkent. 

Teljesített munkaórák számának alakulása az iparban 

Az iparban teljesített munkaórák számában a 6. táblázat szerinti 
százalékos változás történt az előző negyedév, valamint az előző év 
azonos időszak mutatójához képest. 



6. táblázat 
Az iparban teljesített munkaórák számának alakulása az Európai Unió 

25 országában és az euróövezetben, 2003–2004 
 

Energia Közbenső 
terméket 

Beruházási 
javakat 

Tartós  
háztartási 
eszközt 

Fogyasztási 
cikket 

Negyedév Ipari 
ágaza-

tok ösz-
szesen termelő ipari ágazatok, %-os változás 

EU-25, szezonálisan kiigazított index (előző negyedév = 100,0) 
2003-Q2 –0,6 –1,3 –0,6 –1,2 –0,5 –0,5 
2003-Q3 –0,1 0,9 0,1 1,5 1,3 0,1 
2003-Q4 –0,3 –0,9 0,0 0,1 1,0 –0,8 
2004-Q1 –0,3 0,4 0,3 0,2 1,5 –0,4 
2004-Q2 0,1 0,4 0,5 2,3 1,8 –0,2 
2004-Q3 –0,2 –1,3 0,1 –2,3 0,5 –0,5 

Euróövezet, szezonálisan kiigazított index (előző negyedév = 100,0) 
2003-Q2 –0,6 0,0 –0,4  –0,1 –0,8 –0,8 
2003-Q3 0,0 0,6 0,2 0,4 –0,8 0,1 
2003-Q4 –0,2 0,0 0,3 0,2 –0,6 –0,5 
2004-Q1 –0,4 1,4 0,5 –0,4 –1,2 –0,5 
2004-Q2 0,1 0,8 0,7 0,1 –0,7 0,1 
2004-Q3 –0,4 –0,8 0,1 –0,3 –0,7 –0,6 

EU-25, alapadat, szezonálisan nem kiigazított index (előző év azonos időszaka = 100,0) 
2003-Q2 –2,8 –3,1 –2,4 –1,9 –3,1 –2,5 
2003-Q3 –1,5 –1,5 –1,3 –0,2 –1,3 –0,9 
2003-Q4 –1,5 –1,7 –1,2 0,1 –1,9 –1,9 
2004-Q1 –1,0 0,5 0,3 0,7 –1,2 –2,2 
2004-Q2 –0,3 0,8 1,2 4,6 –16,3 –1,3 
2004-Q3 –0,6 –1,5 1,3 0,0 0,1 –1,9 

Euróövezet, alapadat, szezonálisan nem kiigazított index (előző év azonos időszaka = 100,0) 
2003-Q2 –2,6 –0,6 –2,2 –1,2 –3,7 –2,2 
2003-Q3 –1,3 0,8 –1,3 0,5 –2,7 –0,7 
2003-Q4 –1,0 0,7 –0,8 1,2 –1,9 –1,5 
2004-Q1 –1,2 2,4 0,6 0,5 –3,4 –1,8 
2004-Q2 –0,4 3,2 1,9 0,3 –3,4 –0,7 
2004-Q3 –1,0 1,3 1,4 –0,4 –3,2 –1,6 

 



A 2003 és 2004 negyedéveire szezonálisan kiigazított negyedéves 
bázisindex szerint csaknem azonos tendenciájú a teljesített munkaórák 
számának csökkenése az Európai Unió 25 tagállama, illetve az 
euróövezet országainak ipari átlagában. Ezen belül egyes ipari ágaza-
tokban, illetve országokban a munkaórák száma időszakonként számot-
tevően nőtt. 

Az ipar és építőipar ágazatai munkaügyi  
mutatói 

Az alkalmazásban állók munkajövedelme az Európai Unió 25 orszá-
gának iparában a 7. táblázat szerint alakult. 

 
7. táblázat 

Az alkalmazásban állók munkajövedelmének alakulása az iparban az 
Európai Unió 25 országában és az euróövezetben, 2003–2004 
 

Energia Közbenső 
terméket 

Beruházási 
javakat 

Tartós  
háztartási 
eszközt 

Fogyasztási 
cikket 

Negyedév Ipari 
ágaza-

tok ösz-
szesen termelő ipari ágazatok, %-os változás 

EU-25, szezonálisan kiigazított index (előző negyedév = 100,0) 
2003-Q2 0,4 0,8 0,3 0,8 –0,5 0,3 
2003-Q3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 
2003-Q4 0,3 0,4 0,2 0,3 –0,2 –0,1 
2004-Q1 0,6 0,2 0,6 1,0 0,4 0,5 
2004-Q2 0,2 0,0 0,3 –0,1 0,2 0,1 
2004-Q3 0,3 –0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 

Euróövezet, szezonálisan kiigazított index (előző negyedév = 100,0) 
2003-Q2 0,4 0,7 0,2 0,8 –0,8 0,3 
2003-Q3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,6 
2003-Q4 0,1 0,3 0,1 0,2 –0,5 –0,3 
2004-Q1 0,4 0,2 0,6 0,8 0,2 0,5 
2004-Q2 0,1 0,0 0,1 –0,2 –0,1 –0,1 
2004-Q3 0,1 –0,2 0,2 0,1 0,0 –0,1 

 



A 7. táblázat folytatása 
 

Energia Közbenső 
terméket 

Beruházási 
javakat 

Tartós  
háztartási 
eszközt 

Fogyasztási 
cikket 

Negyedév Ipari 
ágaza-

tok ösz-
szesen termelő ipari ágazatok, %-os változás 

EU-25, alapadat, szezonálisan nem kiigazított index (előző év azonos időszaka = 100,0) 

2003-Q2 1,5 2,8 1,1 2,9 –1,6 1,1 

2003-Q3 1,4 0,5 1,5 2,0 –0,5 1,9 

2003-Q4 1,1 2,0 1,1 1,7 –0,9 0,6 

2004-Q1 2,0 2,8 1,9 2,7 0,1 1,5 

2004-Q2 1,4 1,0 1,5 1,5 0,7 1,0 

2004-Q3 1,1 –0,3 1,6 1,5 0,8 0,7 

Euróövezet, alapadat, szezonálisan nem kiigazított index (előző év azonos időszaka = 100,0) 

2003-Q2 1,4 2,7 1,0 3,1 –2,1 1,1 

2003-Q3 1,4 0,1 1,4 2,1 –1,1 1,9 

2003-Q4 1,0 1,8 0,9 1,7 –1,5 0,5 

2004-Q1 1,7 2,2 1,6 2,3 –0,6 1,4 

2004-Q2 1,0 1,0 1,3 1,0 0,0 0,8 

2004-Q3 0,5 –1,0 1,0 0,8 –0,1 0,2 
 

Teljesített munkaórák számának alakulása  
az iparban 

Az ipari ágazatok munkaügyi mutatói a 8. táblázat szerint alakultak, 
az Európai Unió összesített 2000. évi bázisadataihoz képest, szezonáli-
san kiigazítva. 

Statisztikai összefüggések alapján az egyes országok, illetve ágaza-
tok évközi indexeiből meghatározható pl. az egységnyi munkaidőre jutó 
személyi költség, valamint az egy foglalkoztatottra jutó munkaórák szá-
mának változása. Az árbevétel évközi indexével összevetve a termelé-
kenység alakulására is következtetni lehet.  

 

 



8. táblázat 
Az ipar és építőipar ágazatainak munkaügyi mutatói az Európai Unió  

25 országában, 2003 és 2004 III. negyedév 
 

Foglalkoztatottak 
száma 

Teljesített munka-
órák száma 

Munkajövedelmek 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Ipari és építőipari ágazatok 
(NACE Rev. 1) 

III. negyedévi bázisindexe, % (2000 = 100),  
szezonálisan kiigazított 

10 Szénbányászat, tőzegki-
termelés 

81,8 77,1 81,0 73,7 83,2 81,3 

11 Kőolaj-, földgáz- kitermelés 89,2 87,0 97,9 87,9   
12 Urán- tórium-bányászat 86,9 89,4 92,7 92,3   
13 Fémtartalmú érc bányásza-
ta 

  87,9 90,3   

14 Egyéb bányászat 91,8 89,1 84,5 84,4 103,6 105,3 
15 Élelmiszer, ital gyártása 97,9 96,5 95,5 94,7 108,7 109,6 
16 Dohánytermék gyártása 89,8 92,0 85,0 85,4 103,8 109,6 
17 Textília gyártása 84,4 79,8 89,0 86,8 98,0 97,0 
18 Ruházati, szőrmetermék 
gyártása; 

81,7 76,1 82,5 78,3 94,8 94,6 

19 Bőrtermék, táska, cipő 
gyártása 

88,6 79,6 82,9 76,1 102,8 102,7 

20 Fafeldolgozás, fonottáru 
gyártása 

94,5 94,1 91,6 91,4 99,7 102,3 

21 Papír, papírtermék gyártása 95,2 94,0 96,4 96,0 106,7 108,6 
22 Kiadói, nyomdai tevékeny-
ség 

95,7 94,3 95,3 94,4 101,1 101,0 

23 Kokszgyártás, kőolajfel-
dolgozás 

91,5 88,6 91,4 91,2 106,3 105,3 

24 Vegyi anyag, -termék gyár-
tása 

97,7 94,9 97,5 96,5 108,0 110,0 

25 Gumi-, műanyag termék 
gyártása 

101,0 100,8 99,3 100,7 107,9 111,0 

26 Nemfém ásványi termék 
gyártása 

93,4 90,6 93,4 91,5 101,6 102,2 

27 Fémalapanyag gyártása 91,3 89,2 89,0 90,5 102,8 104,6 
28 Fémfeldolgozási termék 
gyártása 

97,9 99,0 96,9 99,1 107,6 110,0 



A 8. táblázat folytatása 
 

Foglalkoztatottak 
száma 

Teljesített munka-
órák száma 

Munkajövedelmek 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Ipari és építőipari ágazatok 
(NACE Rev. 1) 

III. negyedévi bázisindexe, % (2000 = 100),  
szezonálisan kiigazított 

29 Gép, berendezés gyártása 95,8 93,7 95,9 96,0 106,4 108,4 
30 Iroda-, számítógépgyártás 80,4 76,8 82,8 78,3 89,8 85,8 
31 Egyéb villamos gép gyártá-
sa 

94,3 95,2 96,5 97,2 106,1 108,1 

32 Híradás-technikai termék 
gyártása 

85,5 83,1 85,6 86,1 102,4 102,1 

33 Műszergyártás 100,5 102,6 100,0 101,8 110,9 114,5 
34 Közúti jármű gyártása 101,0 101,3 99,8 102,2 112,3 114,8 
35 Egyéb jármű gyártása 94,6 92,9 94,3 93,0 109,8 109,8 
36 Bútorgyártás, egyéb feldol-
gozó-ipari termék gyártása 

96,5 95,0 93,6 94,7 100,4 101,0 

37 Nyersanyag visszanyerése 
hulladékból 

114,0 115,0 106,2 108,8 124,9 127,4 

40 Villamosenergia-, gáz-,  
gőz-, melegvízellátás 

81,4 88,9 126,4 122,3 107,8  

41 Víztermelés, -kezelés,  
-elosztás 

100,7 99,6 114,7 116,4 113,6  

45 Építőipar 99,8 100,6 94,5 94,4 104,7 107,0 
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