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  2015 Ist 2016 p 2017 p

Bruttoinlandsprodukt  2,9 2,8 3,0

Bruttoanlageinvestitionen  1,9 -4,2 8,3

Private Konsumausgaben  3,1 4,9 3,8

Staatskonsum  0,6 2,0 0,5

Exporte  8,4 6,5 5,2

Importe  7,8 6,4 6,5

Bruttoverdienste*  4,0 5,3 6,0

Beschäftigte*  2,5 3,2 1,1

Lohnstückkosten*  2,0 7,1 4,0

Verbraucherpreise  -0,1 0,4 2,3

	

Quelle: MNB, Inflationsbericht 2016/09

Vorhersagen der MNB für die ungarische Wirtschaft

     p  Prognose      *  private Wirtschaft

Beilage | Melléklet

Die Ungarische Zentralbank 
(MNB) hat in ihrem jüngsten 
„Inflationsbericht“ ihre frühere 
Prognose bekräftigt, wonach die 
Wirtschaftsleistung in diesem 
Jahr um 2,8 Prozent und 2017 
um 3 Prozent zunehmen wird.  
Allerdings wird sich die Struktur 
des Wachstums gegenüber den 
Annahmen vom Juni 2016 leicht 
verschieben, schätzen die Noten-
banker. Wichtiger Wachstums-
motor wird 2016 der private 
Konsum sein (+4,9%), während 
die Investitionen 2016 noch stär-
ker als zuvor erwartet zurückge-
hen werden (-4,2%). Für 2017 
kann dann allerdings – auch 
dank der schwachen Basis – wie-
der mit einem deutlichen 
Anstieg (+8,3%) gerechnet wer-
den, meint die MNB. Der 
Außenhandel wird sich 2016 
leicht besser entwickeln als in 
der letzten Vorhersage, und in 
der Folge wird der Leistungsbi-
lanzüberschuss Ungarns nie 
dagewesene 6,2% des Bruttoin-
landsproduktes erreichen. 

Für die Arbeitgeber weniger 
erfreulich: die Zentralbank rech-
net damit, dass sich der Zuwachs 
der Bruttoverdienste in der Pri-

vatwirtschaft weiter beschleu-
nigt: nach 4% im Jahr 2015 auf 
5,3% in diesem Jahr und sogar 
6% in 2017. Dies wir laut MNB 
auch einen deutlicheren Anstieg 
der Lohnstückkosten verursa-
chen: auf über 7% in 2016 und 
noch einmal 4% in 2017. 

Die jüngsten Monatsdaten schei-
nen diese Prognosen zu bestäti-
gen. Die Industrieproduktion 
nahm nach zwei schwachen 
Monaten im August wieder deut-
lich zu, die Ausfuhren stiegen im 
zweistelligen Bereich. Aktuelle 
Konjunkturindikatoren aus 
Deutschland (z.B. Ifo-Geschäfts-
klimaindex, ZEW-Konjunkturer-
wartungen) fielen durchaus posi-
tiv aus, was auch für die unga-
rische Wirtschaft im dritten 
Quartal positive Daten erwarten 
lässt. Einen nicht unerheblichen 
Einfluss auf die Wirtschaftslei-
stung insgesamt könnte allerdings 
noch die Landwirtschaft haben. 
Sie trägt zwar im Schnitt nur 
noch rund drei Prozent zur Wirt-
schaftsleistung bei, weist aber – 
z.B. witterungsbedingt – mitun-
ter deutlich zweistellige Verände-
rungsraten auf, was dann auch im 
BIP bemerkbar ist. 

Ausländische 
Direktinvestitionen
Die ungarische Zentralbank hat 
Ende September auch neue Sta-
tistiken zu ausländischen Direk-
tinvestitionen (FDI) in Ungarn 
veröffentlicht. Die Daten offen-
baren allerdings, dass allgemeine 
FDI-Zahlen realwirtschaftliche 
Entwicklungen nicht immer ver-
lässlich abbilden.

Nach den jüngsten Zahlen der 
MNB ist Deutschland mit 
einem Bestand von 17,2 Mrd. 
Euro nur noch der zweitgrößte 
Investor in Ungarn, hinter den 
Niederlanden mit 21,5 Mrd., 
und gefolgt von Österreich mit 
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Jüngste Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung in Ungarn, aber auch Konjunkturindikatoren aus 
Deutschland deuten darauf hin, dass die Konsolidierung der Wirtschaft nach dem schwachen 
ersten Quartal anhält. Der vom Einkommen getriebene private Konsum trägt dazu maßgeblich 
bei, mittelfristig wird aber entscheidend sein, wie sich die Investitionstätigkeit sowie die 
Auslandsnachfrage entwickeln werden.



 
Jahreswerte | Éves adatok Monatswerte | Havi adatokQuartalswerte Negyedéves adatok

Aktuelle Konjunkturindikatoren Aktuális konjunktúramutatók

Mehr Daten und Prognosen:

www.duihk.hu/wirtschaft
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12,8 Mrd. Gegenüber 2014 
haben sich jedoch bei mehreren 
Ländern gewaltige Verände-
rungen der Direktinvestitions-
bestände in Ungarn ergeben 
(siehe Abb. 1).  Der Bestand 
von Investitionen aus den Nie-
derlanden stieg binnen Jahres-
frist um 9 Mrd. Euro, also um 
drei Viertel, der aus Österreich 
um die Hälfte, der aus Irland auf 
fast das Fünffache. Demgegenü-
ber sanken die Investitionen aus 

den USA um fast drei Mrd. 
Euro und sind statistisch nun 
sogar negativ, ebenso wie die aus 
Luxemburg, die um gigantische 
12 Mrd. Euro zurückgingen. 
Hinter diesen Zahlen stecken 
allerdings fast nie reale Investiti-
onen bzw. Desinvestitionen, 
sondern vor allem firmenrecht-
liche Transaktionen, also Mer-
gers und De-Mergers, Eigentü-
merwechsel usw. 

Interessant ist daher auh eine 
andere Statistik, die zeigt, woher 
der eigentliche, der „letztend-
liche“ Eigentümer einer Aus-
landstochter kommt – im 
Unterschied zum direkten Inve-
stor, der als Eigentümer in 
Ungarn eingetragen ist. Letzterer 
kann nämlich selbst einem ande-
ren Unternehmen gehören, wie 
z.B. Opel in Deutschland zu 
General Motors in den USA. 
Nach dieser sogenannten FATS-
Statistik (hier liegen Daten erst 
für 2014 vor) sind nach wie vor 
deutsche Unternehmen mit  
21.4 Mrd. Euro die größten Inve-
storen in Ungarn. Auf Platz zwei 
folgen die USA mit 15 Mrd. (als 
direkter Investor tauchen sie nur 
mit 1,6 Mrd. Euro auf ), und auf 

Platz 3 Israel mit 9,4 Mrd. 
Schließlich lohnt noch ein Blick 
auf die Erlöse, die die auslän-
dischen Unternehmen in 
Ungarn erzielen. 2015 waren 
das insgesamt 8,1 Mrd. Euro, 
davon wurden allerdings nur 3,4 
Mrd. als Dividenden ausge-
schüttet, 4,1 Mrd. hingegen in 
Ungarn reinvestiert. Summiert 
man die Unternehmenseinkom-
men zwischen 2001 und 2015, 
so wurden von den insgesamt 
rund 77 Mrd. etwa 43 Mrd. als 
Dividenden ausgeschüttet, und 
26 Mrd. reinvestiert. Knapp die 
Hälfte dieser Reinvestitionen 
(11,5 Mrd.) haben deutsche Fir-
men reinvestiert, als Dividende 
haben sie nur ca. 8 Mrd. Euro 
entnommen. Auch Österreich 
ist ein eifriger „Re-Investor“  
(4 Mrd. bei Gesamteinkommen 
von 11 Mrd. Euro), niederlän-
dische Firmen hingegen haben 
von 12 Mrd. Gesamteinkom-
men gerade einmal 0,5 Mrd. 
reinvestiert.     ❙
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 (1) szezonálisan és naptári hatással kiigazított 

 (2) munkanapokkal kiigazított 

 (3) versenyszféra  

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

 (5) a GDP %-ában 

 (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 

(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

	

Forrás: MNB, Inflációs jelentés 2016/09

     p  elôrejelzés      *  versenyszféra szereplôinél

  2015 tény 2016 p 2017 p

Bruttó nemzeti termék  2,9 2,8 3,0

Bruttó eszközberuházások  1,9 -4,2 8,3

Magáncélú fogyasztás  3,1 4,9 3,8

Állami fogyasztás  0,6 2,0 0,5

Kivitel  8,4 6,5 5,2

Behozatal  7,8 6,4 6,5

Bruttó keresetek*  4,0 5,3 6,0

Foglalkoztatás*  2,5 3,2 1,1

Fajlagos munkaerôköltség*  2,0 7,1 4,0

Fogyasztói árak  -0,1 0,4 2,3

Az MNB elôrejelzései a magyar gazdaságra

»

A Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) legújabb „inflációs 
jelentésében” megerősítette azt 
a korábbi előrejelzését, amely 
szerint a gazdaság teljesítménye 
idén 2,8 százalékkal, 2017-bn 
pedig 3 százalékkal emelkedik. 
Mindazonáltal a növekedés 
szerkezete valamelyest változik 
a 2016 júniusi feltételezésekhez 
képest a jegybanki szakem-
berek szerint. A növekedés 
fontos hajtóereje lesz 2016-ban 
a (+4,9 százalékkal növekvő) 
lakossági fogyasztás, miközben 
a beruházások még a koráb-
binál is nagyobb mértékben 
(-4,2 százalékkal) csökkennek. 
2017-ben azonban – részben a 
gyenge bázisnak is köszönhe-

tően – jelentős mértékű (+8,3 
százalékos) növekedésre lehet 
számítani az MNB szerint. A 
külkereskedelem 2016-ban az 
utolsó előrejelzéshez képest kis 
mértékben javul, ebből követke-
zően Magyarország folyó fizetési 
mérlege soha nem látott mérté-
kű lesz és a bruttó hazai termék 
6,2 százalékának felel meg.

A munkáltatók számára kevésbé 
örvendetes, hogy az MNB 
várakozásai szerint a versenyszfé-
rában a bruttó bérek növekedése 
tovább gyorsul: a 2015-ös évi  
4 százalékos növekedés után idén 
5,3 százalék, 2017-ben pedig 
már 6 százalék várható. Az MNB 
szerint ez a fajlagos munkakölt-

ségek jelentős növekedését is 
maga után vonja: 2016-ban 7 és 
2017-bn további 4 százalékkal nő 
a fajlagos munkaköltség. Úgy tű-
nik, hogy a legújabb havi adatok 

A magyar gazdaság fejlôdésére vonatkozó legújabb adatok, de a németországi konjunktúramutatók  
is arra utalnak, hogy a gyenge elsô negyedévet követôen folytatódik a gazdaság konszolidációja.  
A jövedelmekbôl táplálkozó magánfogyasztás jelentôs mértékben járul hozzá a fejlôdéshez, hosszú  
távon azonban az lesz a döntô, hogy miként alakulnak a beruházások, valamint a külpiaci kereslet.

	

Quelle | Forrás: MNB *      Bestand Ende 2014, in Mrd. Euro | állomány 2014 végén, milliárd euróban
  * *   Mittelamerika  | Közép-Amerika

Ausländische Direktinvestitionen in Ungarn *

Külföldi mûködôtôkebefektetések Magyarországon *
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letztendlicher Eigentümer |
végsô tulajdonos szerint

DE US IL AT FR UK IT NL JP CH LU BE M.-
Am. **

IE sonst.
egyéb

Volumenváltozás az elôzô évhez (%)

Bruttó hazai termék 1

Ipari termelés 1

Ipar új rendelései

Építôipari termelés 1

Kivitel (euró-alapon)

Behozatal (euró-alapon)

Kiskereskedelmi forgalom 2

Bruttó-keresetek 3

Alkalmazottak száma 3

Munkanélküliségi ráta 4

Fogyasztói árszínvonal

Ipari termelôi árak

EUR-HUF árfolyam 7

Az MNB alapkamata 6

Vállalati hitelek kamata 7,8

Állampapír-hozamak 7,9

Közvetlen tôkebefektetések Mo.-on 10

Költségvetési deficit 5

Folyó fizetési mérleg egyenlege 5

Veränderung zum Vorjahr in %

Bruttoinlandsprodukt 1

Industrieproduktion 1

Auftragseingang der Industrie

Bauproduktion 1

Ausfuhren (Euro-Basis)

Einfuhren (Euro-Basis)

Einzelhandelsumsatz 2

Bruttolöhne 3

Beschäftigte 3

Arbeitslosenrate (%) 4

Verbraucherpreise

Erzeugerpreise Industrie

Wechselkurs EUR-HUF 7

Basiszins der Zentralbank (%) 6

Zinsen für Firmenkredite (%) 7,8

Rendite für Staatsanleihen (%) 7,9

Direktinvestitionen in Ungarn 10

Haushaltsdefizit 5

Leistungsbilanzsaldo 5

 2012 2013  2014 2015

 -1.7 2.0 3.6 2.9

 -1.3 1.4 7.2 7.1

 4.1 8.0 12.8 10.3

 -6.8 7.5 15.0 3.2

 0.0 1.7 4.0 7.1

 0.5 2.0 4.7 5.4

 -1.9 1.6 5.2 5.8

 7.3 3.6 4.3 3.9

 -1.9 0.1 2.6 2.8

 11.0 10.2 7.7 6.8

 5.7 1.7 -0.2 -0.1

 4.3 0.7 -0.4 -0.9

   

 289.42 296.92 308.66 309.90

 5.75 3.00 2.10 1.35

 10.25 7.47 5.07 3.95

 7.73 5.99 4.75 3.36

 3,942 1,926 4,841 1,382

 -2.3 -2.6 -2.1 -1.6

 1.8 3.8 2.1 3.4

 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08

       

 2.4 2.8 0.9 1.8 :: :: :: ::

 5.8 8.5 0.6 2.8 4.2 -0.3 0.1 3.6

 3.5 14.8 -6.4 2.1 1.3 -2.6 -5.2 15.4

 -0.5 0.1 -25.8 -24.2 -25.6 -17.1 -17.8 ::

 5.3 7.4 1.3 5.1 6.1 4.9 -5.4 12.5

 5.2 3.3 1.9 1.0 3.0 1.8 -6.4 10.8

 6.3 4.5 4.4 6.0 :: 5.7 5.7 3.9

 4.4 3.7 5.9 5.0 5.6 5.0 4.7 ::

 2.6 3.1 3.5 3.9 4.2 3.4 3.4 ::

 6.4 6.2 6.0 5.1 4.8 4.9 5.2 4.7

 0.0 0.5 0.3 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.1

 -0.7 -1.1 -1.6 -2.1 -2.2 -2.6 -2.3 -2.8

 

 312.04 312.56 312.02 313.32 314.48 313.91 314.51 310.36

 1.35 1.35 1.20 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

 3.77 3.53 3.27 3.19 3.19 3.17 3.12 3.14

 3.55 3.32 3.23 3.28 3.41 3.12 2.81 2.85

 1,417 727 856 -561 :: :: :: ::

 -1.5 -1.1 -0.7 -0.7 :: :: :: ::

 3.6 2.2 6.2 6.4 :: :: :: ::
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megerősítik az MNB előrejelzé-
seit. Az ipari termelés két gyenge 
hónapot követően augusztusban 
ismét jelentősen emelkedett, a 
kivitel kétszámjegyű növeke-
dést mutatott fel. A legújabb 
németországi konjunktúra-ada-
tok (pl. az Ifo indexe az üzleti 
hangulatról, a ZEW konjunktú-
ra-kilátásai) valóban pozitívnak 
tekinthetők, ennek tükrében 
pedig a harmadik negyedévben 
pozitív adatokra számíthatunk 
a magyar gazdaságban is. A 
gazdaság összesített teljesítmé-
nyére még meglehetősen jelentős 
hatást gyakorolhat a mezőgazda-
ság: ez az ágazat ugyan már csak 
mintegy három százalékkal járul 
hozzá a gazdaság teljesítményé-
hez, azonban – többek között az 
időjárás függvényében – adott 
esetben jócskán kétszámjegyű 
ingadozásokat mutat, ami a 
teljes GDP-ben is észlelhető.

Külföldi mûködôtôke-
befektetések
A Magyar Nemzeti Bank 
szeptember végén új statisztikai 
adatokat tett közzé a külföldi 
működőtőke-befektetésekről 
Magyarországon. Az adatok 
azonban azt mutatják, hogy 
a külföldi működőtőke-
befektetések általános ada-
tai nem képezik le minden 
esetben megbízhatóan a 
reálgazdaság változásait.

Az MNB legújabb adatai szerint 
Németország 17,2 milliárd 
eurónyi tőkeállománnyal már 
csupán a második legnagyobb 
befektető Magyarországon: 

21,5 milliárd euróval megelőzte 
Hollandia, a harmadik helyen 
pedig Ausztria áll 12,8 milliárd 
euróval. 2014-hez viszonyítva 
azonban több ország esetében is 
hatalmas változás következett be 
a magyarországi működőtőke-
befektetések állományában 
(ld. az ábrát). A Hollandiából 
érkezett közvetlen tőkebefekte-
tések állománya egy éven belül 
9 milliárd euróval, azaz három 
negyeddel nőtt, az osztrák 
befektetések állománya felével, 
az Írországból érkezett tőkeál-
lomány pedig közel ötszörösére 
emelkedett. Ezzel szemben az 
Amerikai Egyesült Államok 
beruházásainak állománya 
közel három milliárd euróval 
csökkent, így statisztikailag át is 
váltott a negatív tartományba, 
akárcsak a luxemburgi befekte-
téseké, amelyek állománya óriási 
mértékben, 12 milliárd euróval 
csökkent. A fenti számok mö-
gött azonban szinte alig jelenik 
meg tényleges tőkebefektetés 
ill. tőkekivonás, hanem cégjogi 
tranzakciók húzódnak meg.

Ebből következően egy másik 
statisztika is érdekes, amely 
azt mutatja, hogy a külföldi 
leányvállalat tényleges és „vég-
leges” tulajdonosa hol található 
– az utóbbi ugyanis eltérhet a 
Magyarországon bejegyzett köz-
vetlen befektető székhelyétől. 
A közvetlen befektető ugyanis 
szintén egy másik vállalat 
tulajdonában állhat, így például 
a németországi Opel az amerikai 
General Motors tulajdona. Az 
ún. FATS-statisztika szerint 

(amelynek adatai még csak a 
2014-es évre állnak rendelke-
zésre) a német vállalatok 21,4 
milliárd euróval változatlanul 
a legnagyobb befektetők 
Magyarországon. A második 
helyet az Amerikai Egyesült 
Államok foglalja el 15 milliárd 
euróval (közvetlen működőtőke-
befektetésként ebben az 
esetben csak 1,6 milliárd euró 
szerepel), a harmadik helyen 
pedig Izrael áll 9,4 milliárddal.

Végezetül érdemes áttekinteni 
a külföldi érdekeltségű válla-
latok Magyarországon elért 
jövedelmeit is. 2015-ben ennek 
volumene összesen 8,1 milliárd 
eurót tett ki, amiből azon-
ban csupán 3,4 milliárd euró 
osztalékot fizettek, 4,1 milliárd 
eurót pedig Magyarországon 
forgattak vissza. A vállalatok 
2001 és 2015 közötti jövedelmét 
összesítve az összesen mintegy 
77 milliárd euróból mintegy 
43 milliárd eurónyi osztalékot 
fizettek és 26 milliárdot tett ki 
az újrabefektetett jövedelem. 
Az újrabefektetett jövedelem 
közel fele (11,5 milliárd euró) 
a német érdekeltségű vállala-
tokra jut, osztalékként ezek a 
vállalatok csupán mintegy 8 
milliárd eurót vettek ki. Ausztria 
is szorgos „újrabefektető” (az 
összesen 11 milliárd eurónyi 
eredményből 4 milliárd euró 
az újrabefektetett jövedelem), 
miközben a holland érdekelt-
ségű vállalatoknál a 12 milliárd 
eurónyi összesített eredményből 
alig 0,5 milliárd eurót tett ki az 
újrabefektetett jövedelem.      ❙

Még több adat és elôrejelzés:

www.duihk.hu/hu/wirtschaft


