A magyar könnyűipar a statisztikai számok tükrében 2016
Az ágazatra vonatkozó legfontosabb adatok 2016-ban
Textilipar Ruhaipar Bőr-cipő ipar
Termelési érték mFt
114 609 100 017
142 203
Index 2016/15 %
88,5
105,3
104,7
Exportarány %
77,8
63,5
94,1
Belföldi értékesítés index %
123,3
120,1
96,6
Export értékesítés index %
81,6
98,3
104,6
Létszám
12 158
20 213
11 964
A textilipar, amely most kifejezetten visszaesett, tavaly, 5,3% növekedést ért el. A ruhaipar
viszont idén teljesített jobban. Tavaly a ruhaipar indexe volt 88,6%. A 2016-ban tapasztalt
növekedés a hazai piacnak volt köszönhető. A bőr-cipőipar két szakágazata közül a cipőipar
inkább visszaesik, a bőrkonfekció (üléshuzat, táskák, stb.) viszont évről évre nő. A textilipar
döntő része a lakás- és műszaki textileket jelenti, ruházati célú alapanyaggyártás alig van. A
ruhaiparban a legnagyobb részarányt a felső ruházat és a munkaruha képviseli összesen közel
53 mrd Ft értékkel, az alsóruházat közel 21 mrd Ft, a kötött készáruk termelési értéke 8,9 mrd
Ft. A cipőipar termelési értéke 53 mrd Ft, nagyjából megegyezik a ruhaiparéval.
A szakágazatok szerepe az egyes szektorokban
A szakágazatok megoszlása a textiliparon belül 2016-ban az alábbi volt:

Az ábrából látható, hogy a textiliparon belül a legnagyobb részarányt a nem ruházati célú
(azaz lakástextil és a műszaki textiláruk) konfekcionálása adja. Jelentős még ezen kívül a
fonás, a szövés és a nem-szőttek gyártása is.
A következő ábra a ruhaipar megoszlását a különböző termékek szerint mutatja:

A bőr-cipő ágazatban a cipőgyártás a kisebb, és aránya csökkenő: 2016-ban a cipőgyártás
mindössze 27,1%-ot tett ki, míg az egyéb bőrtermékek (táskák és más divattermékek,
bútorkárpit és autó üléshuzat, stb.) 72,9%-ot képviselnek.
Létszám és bérezés az ágazatban
Létszám fő
Alágazat
2016
Változás %
2016/15
Textilipar
12 158 - 5,4
Ruhaipar
20 213 + 12,5
Bőr-cipőipar
11964 + 5,7
Könnyűipar összes 45 221 + 7,2

Átlagbér Ft/hó
2016
Változás %
2016/15
186 277 + 0,6
148 013 + 5,3
179 853 + 6,5
167 141 + 4,1

A fenti adatok a 4 fő feletti vállalkozások adatait tartalmazza. A megkérdezéses módszeren
(Labour Force Survay) alapuló érték ágazatunkra 2016-ban 59 900-as, vagyis 32%-kal
magasabb létszámot adott. Ez adódhat a mikro-vállalkozások, az egyéni vállalkozók
adataiból, valamint a szürke gazdaságból is.
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