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Die Zahlen zu den Investitionen 
bestätigen die Trends der letzten 
Monate. Die Investitionen der 
öffentlichen Hand erreichten im 
ersten Halbjahr weniger als die 
Hälfte des Vorjahreswertes, weil 
mit dem Auslaufen von EU-För-
dermitteln vor allem Infrastruk-
turinvestitionen drastisch zurück-
gefahren wurden: im Verkehrs-
sektor und im Gesundheitswesen 
um über 50%, in der Wasserwirt-
schaft um 75%, im Bildungssek-
tor um 25%. Doch auch in der 
Privatwirtschaft gingen die Inves-
titionen um fast 12% zurück, vor 
allem im Baugewerbe (-9%). Im 
verarbeitenden Gewerbe stiegen 
die Investitionen gegenüber dem 
Vorjahr – von einer sehr schwa-
chen Basis – um knapp 4%, im 
Handel um ca. 10%. 

Auch wenn im zweiten Halb-
jahr wieder zunehmend EU-
Mittel in Investitionen fließen 
könnten, ist für das Gesamtjahr 
kaum mit positiven Wachstums-
raten zu rechnen, was sich auch 
dämpfend auf das Wirtschafts-
wachstum insgesamt auswirkt. 
Der Außenhandel bleibt eine der 
wichtigsten Stützen der unga-
rischen Wirtschaft. Im ersten 

Halbjahr stiegen die Ausfuhren 
gegenüber dem Vorjahr um  
1,4 Mrd. Euro oder 3,1%. Die-
ser Zuwachs ging ausschließlich 
auf das Konto von vier Bran-
chen: Elektrotechnik, Maschi-
nenbau,  Fahrzeugbau und Gerä-
tebau. Die Ausfuhren aller ande-
ren Branchen zusammengenom-
men stagnierten auf dem Niveau 
des Vorjahres. Allerdings gab es 
im Juli erneut einen recht deut-
lichen Einbruch (-5%), der sich 
auch in einer schwachen Indust-
rieproduktion niederschlug.

Die Exportnachfrage in den 
wichtigsten Branchen des verar-
beitenden Gewerbes ist die Basis 
für die Industrie insgesamt: Der 
Inlandsabsatz der Industrie stag-
niert seit rund 6 Jahren und liegt 
aktuell sogar unter dem Niveau 
von 2010, während der Exportab-
satz im selben Zeitraum real um 
rund ein Drittel gestiegen ist. Die 
Auftragseingänge der Industrie 
gingen im Juni leicht zurück, den-
noch liegt der Auftragsbestand 
derzeit ca. 5% über dem Vorjah-
resvolumen. Im Fahrzeugbau und 
der elektrotechnischen Industrie 
stagnierte der Auftragsbestand 
im Juni etwa auf dem Vorjahres-

niveau, deutlich mehr Aufträ-
ge als im Vorjahr haben hinge-
gen der Maschinenbau (+27%) 
und die elektronische Industrie 
(+10%) in ihren Büchern. 

Der Ausfuhrüberschuss 
erreichte mit fast 5,4 Mrd. Euro 
einen neuen Rekord (1. Halb-
jahr 2015: 4,5 Mrd.) – er ent-
sprach rund 10% des Brutto-
inlandsproduktes – so viel, wie 
in kaum einem anderen Land 
der Welt. Allerdings ist die Ver-
besserung des Saldos fast voll-
ständig den fallenden Ölprei-
sen zu verdanken: Für Öl- und 
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Jüngste Daten bestätigen, dass die Konjunktur in den vergangenen Monaten 
wieder an Fahrt aufgenommen hat. Weiterhin sind die Exportwirtschaft und der 
private Konsum die entscheidenden Wachstumstreiber, die Investitionstätigkeit 
hingegen ist äußerst schwach.



Aktuelle Konjunkturindikatoren Aktuális konjunktúramutatók

Mehr Daten und Prognosen:

www.duihk.hu/wirtschaft
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Gasimporte zahlte Ungarn 
über 900 Mio. Euro weniger 
als vor einem Jahr, gegenüber 
2014 hat sich die Rechnung 
sogar halbiert – die „rezsic-
sökkentés“ (staatlich verordne-
te Energiepreissenkung) haben 
die ungarischen Haushalte 
also vor allem fallenden Welt-
marktpreisen zu verdanken. 

Der private Verbrauch bleibt 
weiterhin stark. Der Einzel-
handelsumsatz stieg im Juni 
um 5,7%, im ersten Halbjahr 
um 5,2%. Grund sind zum 
einen die erwähnten Einspa-
rungen bei den Energiekosten 

(sie machen ca. 14% der Aus-
gaben eines Durchschnitts-
haushaltes aus), zum anderen 
kräftig steigende Einkom-
men. Im ersten Halbjahr stie-
gen die Bruttoverdienste um 
6%, darunter in der Privat-
wirtschaft um 5,3%, im öffent-
lichen Dienst um fast 8%. 

Finanzmärkte 
Die annualisierten Zinskosten 
für Unternehmenskredite lie-
gen derzeit bei kaum mehr als 
3%, das ist rund ein Prozent-
punkt weniger als noch vor 
einem Jahr. Die Finanzierungs-
kosten sind also kaum ein Hin-
dernis für Investitionen. Den-
noch könnte die Zentralbank 
ihren Leitzins von derzeit 0,9% 
noch weiter senken. Dafür 
sprächen sowohl die nach wie 
vor sehr niedrige Inflation, als 
auch die Wechselkursentwick-
lung des Forint. Letzterer hat 
sich in den vergangenen Mona-
ten sehr stabil zwischen 301,0 
und 301,5 gegenüber dem Euro 
gestaltet, eine leichte Abschwä-
chung wäre aus makroökono-
mischer Sicht sicher akzep-
tabel. Die Verbraucherpreise 
lagen zwischen Januar und Juli 
auf dem Niveau des Vorjah-

res, und auch die für die Geld-
politik entscheidende „Kern-
inflation“ lag mit 1,3% deut-
lich unter dem Inflationsziel 
der Zentralbank (2-4%).  
Positiv sind die Niedrigzinsen 
vor allem für den Staatshaushalt. 
Für neu ausgegebene langfristi-
ge Anleihen muss der Staat nur 
noch rund 3% Zinsen bieten, 
für Schatzbriefe mit einer Lauf-
zeit bis zu einem Jahr gerade mal 
1%. Das Ergebnis: Musste der 
Staat in den ersten 7 Monaten 
2015 noch Zinsen von 744 Mrd. 
Forint für seine Schulden zah-
len, waren es 2016 nur noch 662 
Mrd., also gut 80 Mrd. weniger. 

Dies dürfte auch helfen, die anvi-
sierte Verringerung des Haus-
haltsdefizits in diesem Jahr zu 
erreichen. Bis Juli war die Neu-
verschuldung mit 465 Mrd. 
Forint fast nur noch halb so 
hoch wie im Vorjahr, sodass das 
Jahresziel von maximal 2% des 
Bruttoinlandsproduktes nicht 
gefährdet scheint.    ❙
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Volumenváltozás az elôzô évhez (%)
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Ipar új rendelései
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Munkanélküliségi ráta 4

Bruttó-keresetek 3

Fogyasztói árszínvonal
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GDP (elôzô évhez) 1

Költségvetési deficit 5

Az MNB alapkamata 6

Vállalati hitelek kamata 7, 8

Másodpiaci hozam  7, 9

FDI Mo.-on (millió euró) 10

EUR-HUF árfolyam 7

(1) szezonálisan és naptári hatással kiigazított 

(2) munkanapokkal kiigazított 

(3) versenyszféra 

(4) munkaerôfelmérés (LFS), 15-74 évesek

(5) a GDP %-ában, Maastrichti deficit 

(6) az idôszak végén 

(7) idôszaki átlag 

(8) 1-5 éves futamidejû hitelek, állománnyal súlyozva

(9) masodpiaci hozam, 10 éves futamidô 

 (10) millió euró, átfolyó tôkétôl megtisztítva

Forrás: MNB, KSH 

(1) saison- und kalenderbereinigt 

(2) arbeitstäglich bereinigt 

(3) gewerbliche Wirtschaft 

(4) Arbeitskräfteerhebung (LFS), 15-74 J. 

(5) in % des BIP, Maastricht-Defizit 

(6) zum Ende des Zeitraums 

(7) Durchschnitt im Zeitraum 

(8) Laufzeit 1-5 Jahre, bestandsgewichtet. 

(9) Umlaufrendite für 10-Jahres-Anleihen 

(10) Mio. EUR, bereinigt um durchlaufende Posten

Quelle: MNB, KSH
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A beruházásokra vonatkozó 
adatok igazolják az előző havi 
trendeket. Az állami és önkor-
mányzati beruházások az első fél-
évben az előző évi érték kevesebb 
mint felét érték el, mert az uniós 
támogatási források kifutásával 
elsősorban az infrastruktúra-
beruházásokat csökkentették 
drasztikusan: a közlekedési és az 
egészségügyi ágazatokban több 
mint 50 százalékkal, a vízgazdál-
kodásban 75 és az oktatásban 25 
százalékkal. Emellett azonban a 
magángazdaságban is közel 12 
százalékkal csökkentek a beruhá-
zások, ami főként az építőiparban 
jelent meg (-9%). A feldolgozó-
iparban a beruházások az előző 
évhez – egy igen gyenge bázishoz – 
viszonyítva közel 4 százalékkal, 

a kereskedelemben mintegy 10 
százalékkal emelkedtek. Annak 
ellenére, hogy a második félévben 
ismét egyre több uniós forrás 
áramolhat a beruházásokba, az év 
egészére nézve aligha számítha-
tunk pozitív növekedési mutató-
ra, ami viszont lassítja a teljes 
gazdasági növekedést is.

A külkereskedelem maradt a ma-
gyar gazdaság egyik legfontosabb 
pillére. Az első félévben a kivitel 
az előző évhez viszonyítva 1,4 
milliárd euróval, azaz 3,1 száza-
lékkal emelkedett. Ez a növekedés 
kizárólag négy ágazatra vezethető 
vissza: az elektrotechnikára, a 
gépgyártásra, a járműgyártásra 
és a készülékgyártásra. Az összes 
többi ágazat teljes kivitele az előző 

év szintjén stagnált. Júliusban 
azonban újra érezhetően csökkent 
a kivitel, ami a gyenge ipari terme-
lésben is megmutatkozott. 

A legújabb adatok megerôsítik, hogy az elmúlt hónapokban ismét lendületbe jött a gazdasági konjunktúra. 
A növekedés változatlanul meghatározó mértékben az exportgazdaságra és a magánháztartások 
fogyasztására támaszkodik, ezzel szemben a beruházási tevékenység rendkívül gyenge. 

Quelle: KSH * Gruppen gemäß Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA)
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A feldolgozóipar legfontosabb ága-
zatainak exportkereslete biztosítja 
az alapokat az ipar egészének: az 
ipar belföldi értékesítése mintegy 6 
éve stagnál és jelenleg még a 2010-
es szint alatt is mozog, miközben 
az exportértékesítés ugyanebben 
az időszakban reálértéken mintegy 

harmadával emelkedett. Az ipar 
rendelésállománya júniusban kis 
mértékben csökkent, de a megren-
delés-állomány még mindig mint-
egy 5 százalékkal haladja meg az 
előző évi értéket. A járműgyártás-
ban és az elektrotechnikai iparban 
júniusban a megrendelés-állomány 
hozzávetőlegesen az előző évi 
szinten mozgott, ezzel szemben a 
tavalyinál jelentősen több (+27%) 
megrendelést kapott a gépgyártás 
és az elektronikai ipar (+10%).

A külkereskedelmi többlet 5,4 
milliárd euróval új rekordot ért el 
(2015. első félévében 4,5 milliárd 
euró volt) – ez a bruttó hazai 

össztermék mintegy 10 százalé-
kának felel meg, és ezt a világban 
igen kevés ország éri el. Mind-
azonáltal a mérleg javulása szinte 
kizárólag a zuhanó kőolajárnak 
köszönhető: a kőolaj- és föld-
gáz-behozatalért Magyarország 
több mint 900 millió euróval 
kevesebbet fizetett, mint egy éve, 
és a számla 2014-hez viszonyítva 
egyenesen felére csökkent – a 
„rezsicsökkentést” (az energiaárak 
államilag elrendelt csökkentését) 
a magyar háztartások tehát min-
denek előtt a csökkenő világpiaci 
áraknak köszönhetik.

A magánháztartások fogyasztása 
változatlanul erőteljes. A kiske-
reskedelmi forgalom júniusban 
5,7 százalékkal, az első félévben 
5,2 százalékkal emelkedett. Ez 
egyrészről az energiaköltségekben 
jelentkező, már említett meg-
takarításoknak köszönhető (az 
energiaköltség jelenti az átlagos 
háztartási kiadások mintegy 14 
százalékát), másrészről pedig az 
erőteljesen emelkedő jövedelmek-
nek. Az első félévben a bruttó ke-
resetek 6 százalékkal emelkedtek, 
ezen belül a magángazdaságban 
5,3 és a közszolgálatban közel 8 
százalékos volt a növekedés. 

Pénzpiacok
A vállalati hitelek éves hitelkölt-
sége jelenleg alig 3 százalékot 
tesz ki, ami hozzávetőlegesen 
egy százalékponttal alacso-
nyabb, mint egy évvel ezelőtt. 
A finanszírozási költségek tehát 
aligha akadályozzák a beruházá-
sokat. Ennek ellenére a jegybank 
tovább csökkentheti a jelenleg 

még 0,9 százalékos alapkamatot. 
Emellett szólna a változatlanul 
nagyon alacsony infláció, vala-
mint a magyar forint árfolya-
mának alakulása. Ez utóbbi az 
elmúlt hónapok során nagyon 
stabilnak bizonyult, 301.0 és 
301.5 között mozgott az euróval 
szemben, így egy kisebb mértékű 
gyengülés makrogazdasági szem-
pontból kétségtelenül elfogad-
ható lenne. A fogyasztói árak ja-
nuár és június között az előző évi 
szinten mozogtak és a monetáris 
politikát meghatározó „maginf-
láció” is a maga 1,3 százalékos 
értékével jelentősen elmaradt a 
jegybank (2 és 4 százalék közöt-
ti) inflációs céltartományától.

Az alacsony kamatszint minde-
nek előtt az államháztartásnak 
kedvez. Az újonnan kibocsátott 
hosszú lejáratú államkötvényekért 
az államnak már csupán mintegy 
3 százalék kamatot kell kínálnia, 
az egy éves futamidejű kincstár-
jegyekért pedig alig 1 százalékot. 
Az eredmény a következő: amíg 
az államnak 2015 első öt hónap-
jában még 744 milliárd forint ka-
matot kellett fizetnie adósságai 
után, addig 2016-ban már csak 
662 milliárd merült fel, ami bő 80 
milliárddal alacsonyabb összeg.

Ez vélhetően segít abban, hogy 
teljesüljön a költségvetési hiány 
erre az évre előirányzott csökken-
tése. Júliusig a hiány 465 milliárd 
forint volt, ami közel csak a fele az 
előző évinek, így a bruttó nemze-
ti termékre vetített legfeljebb 2 
százalékos éves célérték a jelek 
szerint nincs veszélyben.    ❙

Még több adat és elôrejelzés:

www.duihk.hu/hu/wirtschaft

Forrás: KSH * osztályozás a Kombinált nómenklatúra (KN) szerint

Külkereskedelmi egyenleg árucsoportok szerint*
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