
Példátlanul alacsony volt a béremelkedés

A közszféra tizenharmadik havi illetményének megkurtítása tavaly példátlanul alacsony
béremelkedést eredményezett, ezt az szja-sávhatár felemelése némileg kompenzálta. A bruttó
átlagkeresetek 2009 során 0,5 százalékkal voltak magasabbak az előző évinél, míg nettó
értelemben 1,7 százalékos volt a növekmény – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A
magánszektorban az inflációt éppen meghaladó mértékben emelkedtek a bruttó fizetések. A
költségvetési szférában pedig jókora, 8,3 százalékos reálkereset-csökkenés volt, így a
nemzetgazdasági reálkereset – a 4,2 százalékos pénzromlás mellett – 2,4 százalékkal csökkent a
2008-as majdnem egyszázalékos emelkedés után. A korábbi évek inflációs meglepetései miatt
óvatosabb munkavállalók ezúttal nem tudták érvényesíteni bérigényüket, mivel a munkaerőpiacot
a túlkínálat határozta meg a recesszió miatti elbocsátások révén. Decemberben az éves trendtől
némiképp eltérő béradatok jelentek meg. A versenyszférában vélhetően elhalasztották januárra az
év végi jutalmak kifizetését, hogy a kedvezőbb szja-szabályokat ki tudják használni. Az állami
alkalmazottak nettó kereseteinek 1,3 százalékos növekedése hátterében egyszeri hatás áll. A
tizenharmadik havi illetményt november helyett decemberben folyósították számukra – közölte
korábban a Pénzügyminisztérium.

Létszámban lejtmenet
A létszámadatok sem alakultak decemberben kedvezően, 2,63 millió újabb mélypontra ért az
alkalmazottak száma. Az állami szektorban dolgozók létszáma április után ismét 750 ezer alá
csökkent. Éves átlagban 3,6 százalékos létszámbővülés volt e körben, ám ha a közfoglalkoztatási
programokat leszámítjuk, 0,6 százalékos csökkenés lett volna.

A versenyszférában jóval erősebb volt a létszámbeli alkalmazkodás, 6,7 százalékkal voltak
kevesebben a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál

200 ezer forint az átlagbér

A bruttó átlagkeresetek 2009-ben 0,5 százalékkal, a nettó átlagkeresetek 1,7 százalékkal haladták
meg az egy évvel korábbit. A reálkereset 2,4 százalékkal maradt el az előző évitől. A
versenyszférában átlépte a 200 ezer forintot a bruttó átlagbér - derül ki a Központi Statisztikai
Hivatal friss adataiból.

2009. január-decemberben a költségvetési szférában 748 ezren, a versenyszférában mintegy 1
millió 822 ezren dolgoztak. Ez a megfigyelt körben a foglalkoztatottak létszámának 3,7
százalékos csökkenését jelentette. A költségvetési szférában döntően a közfoglalkoztatás
bővülése miatt 3,6 százalékkal nőtt a létszám, e nélkül számolva 0,6 százalékkal kisebb létszámot



foglalkoztattak, mint egy évvel korábban. A versenyszférában 6,7 százalékos létszámcsökkenés
következett be.

Nyerő szektorok: energia, logisztika
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 199 800 Ft volt, ezen belül a
vállalkozásoknál dolgozóké 200 200 Ft-ot, a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állóké
201 600 Ft-ot ért el. Nemzetgazdasági szinten a bruttó keresetek 0,5 százalékkal haladták meg az
előző évit. Ezen belül a versenyszférában 4,3 százalékkal növekedtek az átlagkeresetek, a
költségvetés területén pedig a 13. havi illetmény kifizetési szabályainak változása miatt 7,9
százalékkal maradtak el az előző évitől. A versenyszféra átlagát meghaladó mértékben
emelkedtek a keresetek az energiaipar (7,3%), a szállítás, raktározás (5,4%), valamint az
ingatlanügyletek (4,7%) nemzetgazdasági ágakban.

Nettó bér: 124 ezer forint
Nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset 124 100 Ft; (ezen belül a fizikai
foglalkozásúaké 91 800 Ft, a szellemi foglalkozásúaké 157 700 Ft) volt. 2009. júliustól a havi
nettó átlagkeresetek növekedési üteme az adójogszabályok változása miatt meghaladta a bruttó
átlagkereset növekedését. A nettó kereset így átlagosan 1,7 százalékkal volt magasabb az előző
évinél. A versenyszférában 4,4 százalékos növekedés, a költségvetési szervezeteknél pedig 4,5
százalékos csökkenés jelentkezett, mely utóbbi a közfoglalkoztatottakat figyelmen kívül hagyva
3,0 százalékos csökkenésnek felelt meg.

Havi 124 100 forintot kerestünk tavaly

A reálkereset 2009. január-decemberben - a fogyasztóiár-index 4,2 százalékos növekedése
mellett - 2,4 százalékkal csökkent az előző évhez viszonyítva - közölte a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH).

Az alkalmazásban állók száma 2009-ban átlagosan 2,661 millió volt. A legalább 5 fős
vállalkozásoknál és a költségvetési intézményeknél a számviteli nyilvántartások alapján jelentett
bruttó átlagkeresetek 2009-ban 0,5 százalékkal, a nettó átlagkeresetek 1,7 százalékkal emelkedtek
az egy évvel korábbihoz képest.

A KSH tájékoztatása szerint 2009-ben a versenyszférában 0,2 százalékkal emelkedett, a
költségvetési szférában pedig döntően a tizenharmadik havi juttatás kifizetési szabályainak
változása miatt 8,3 százalékkal csökkent a reálkereset az előző évihez viszonyítva.
Nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset 124 100 forint volt tavaly, ezen belül a fizikai
foglalkozásúaké 91 800 forint, a szellemi foglalkozásúaké 157 700 forint.

A bruttó keresetek tavaly decemberben az egy évvel korábbi szinten álltak mivel a
versenyszférában 1,4 százalékkal emelkedtek a költségvetési szektorban viszont 2,4 százalékkal
csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. Minthogy a decemberi 5,6 százalékos infláció egész
évben a legmagasabb volt és a nettó átlagkereset 2,5 százalékkal nőtt a reálkeresetek 2,9
százalékkal voltak alacsonyabbak mint egy évvel korábban.


