Tájékoztató a pénzügyi számlák statisztikáról
A pénzügyi számlák a nemzeti számlák részét képező pénzügyi statisztika, amely a gazdasági szereplők
pénzügyi vagyonát (pénzügyi eszközeik és kötelezettségeik állományait) és a vagyonváltozás összetevőit (a tranzakciókat, az átértékelődéseket és az egyéb volumenváltozásokat) mutatja be, szektorok és
instrumentumok szerinti bontásban. A pénzügyi számlákból megismerhetők a gazdaság finanszírozási
folyamatai, a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok, az államháztartás, illetve a háztartások nettó finanszírozási képessége, illetve igénye.
Hazai sajátosságok
A statisztikai intézmények közötti munkamegosztás értelmében a nemzeti számlák nem pénzügyi számláit a KSH állítja össze, míg a pénzügyi számlákat az MNB készíti. A pénzügyi számlák negyedéves gyakorisággal jelennek meg, rendszeresen felülvizsgált, hosszú idősorok formájában, egységes tartalommal és szerkezetben. A statisztika összeállítását, tartalmát és szerkezetét a 2014. június 30-i adat-közléstől kezdődően az EU nemzeti számlákra vonatkozó megújított statisztikai kézikönyve (ESA 2010) határozza meg. A hazai publikációk a kizárólag külföldiekkel pénzügyi kapcsolatban lévő speciális célú vállalatok (SCV-k) nélküli pénzügyi számlákra helyezik a hangsúlyt, de bemutatásra kerülnek a nemzetközi
intézmények felé szolgáltatott, SCV-ket is tartalmazó adatsorok is.
Eligazodás a publikációs táblák között
A pénzügyi számlákra vonatkozó adatközlés előzetes, két szektorra kiterjedő, illetve teljes körű, minden szektort magában foglaló publikációkból áll. Az adatközlést módszertani anyagok, grafikonok és
egyéb tájékoztató információk egészítik ki.
Az államháztartás és a háztartások előzetes pénzügyi számla adatai a tárgyidőszak után másfél hónappal jelennek meg az államháztartás és a háztartások előzetes pénzügyi számlái menüpont alatt. Az
adatközléshez sajtóközlemény is tartozik. Ez a publikáció azt a célt szolgálja, hogy a tárgyidőszakot követő 3 hónappal megjelenő, minden gazdasági szektort (beleértve az államháztartás és a háztartások
szektorát is) magában foglaló adatközlés előtt erről a két kiemelt szektorról gyors tájékoztatást adjon
az elérhető előzetes adatok felhasználásával.
A Teljes körű (minden szektorra vonatkozó) pénzügyi számlák menüpont alatt a tárgyidőszakról szóló összefoglaló táblák és különféle idősoros táblák helyezkednek el. Valamennyi adat a tárgyidőszakot
követő 3 hónappal kerül frissítésre.
Az Összefoglaló táblák a tárgyidőszakról (SCV-k nélkül) alpont alatt olyan negyedéves és éves táblák
kaptak helyet, amelyek a szektorok közötti kapcsolatokat, illetve az állományok és az állományváltozás komponensek (tranzakció, átértékelődés, egyéb volumenváltozás) közötti összefüggéseket zárt
rendszerben mutatják.
Az Idősoros táblák szektoronként (SCV-k nélkül) alpont alatt olyan negyedéves és éves, hosszú idősoros táblák találhatók, amelyek szektoronként, egységes instrumentumbontásban mutatják be a pénzügyi eszközök és kötelezettségek állományait, tranzakcióit valamint átértékelődéseit. Az egységes részletezés alatt denomináció (deviza) és partnerszektor szerinti bontások láthatók. Ezeken a táblákon túlmenően részletes negyedéves pénzügyi számlák kerülnek publikálásra az államháztartásról, a háztartá-

sokról és a nem pénzügyi vállalatokról, illetve az államháztartás névértéken kimutatott, bruttó, konszolidált adósságának (a maastrichti adósságnak) állományáról. Az idősorok 1990 elejéig lettek visszavezetve.
Az Idősoros táblák szektoronként (SCV-kel) alpont alatt elérhető éves és negyedéves táblák az uniós
jogszabályokban előírt, az Eurostat és az Európai Központi Bank számára kiküldött pénzügyi számla adatokat tartalmazzák. Az SCV-k olyan Magyarországon bejegyzett vállalatok, amelyek csak külföldiekkel
állnak pénzügyi kapcsolatban, a hazai gazdasági folyamatokhoz minimális mértékben kapcsolódnak. Az
SCV-k tevékenysége a pénzügyi vállalatokon és a külföldön kívül más szektort nem érint. Az adatok
nemzetközi összehasonlíthatósága érdekében, illetve a nemzetközi módszertani előírások miatt a nemzetközi adatszolgáltatásokban az SCV-k adatai szerepelnek a pénzügyi számlákban. Mivel megítélésünk
szerint a hazai gazdasági folyamatok megfelelőbben írhatók le az SCV-k adatai nélkül, ezért az SCV-k
adatai nem szerepelnek a más menüpontok alatt elérhető pénzügyi számla adatokban. Az SCV-k sajátosságairól részletes leírások olvashatók a fizetésimérleg-statisztika és a pénzügyi számlák módszertani
anyagaiban.
A pénzügyi számlákhoz kapcsolódó egyéb adatok menüpont alatt a pénzügyiszámla-statisztika fizetésimérleg-statisztikával, illetve monetáris-mérlegstatisztikával fennálló különbségeit bemutató táblái találhatók, továbbá közlésre kerülnek az állami és önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi nagyvállalatok
főbb pénzügyi adatai, és a közösségi (állami és önkormányzati tulajdonú) vállalatok pénzügyi számláit
tartalmazó táblázatok, valamint az IMF nemzetközi adatmegosztási programjának (SDDS+) pénzügyi
számlákra vonatkozó adatközlései.
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