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Beilage zum WiU magazin
A WiU magazin melléklete

Nach den jüngsten Angaben des Statistikamtes 
KSH war die verhaltene Wirtschaftsleistung in 
den ersten drei Quartalen (+1,5%) vor allem dem 
Rückgang der Produktion in der Bauindustrie 
(-21%) und im verarbeitenden Gewerbe (-1,7%) 
geschuldet1. Hätten diese beiden Zweige zumin-
dest ein „Null-Wachstum“ erreicht, wäre die 
Gesamtwirtschaft immerhin um ca. 2,6% 
gewachsen. Der Dienstleistungssektor konnte 
hingegen seine Bruttowertschöpfung um 2,9% 
steigern, darunter der oft gescholtene Handels-
sektor sogar um 6%. 

Drastischer Einbruch der Investitionen
Auf der Verwendungsseite wird die schwache 
Leistung der Industrie vor allem im drastischen 
Rückgang der Investitionstätigkeit reflektiert. 
Die Bruttoanlageinvestitionen sind in den ersten 
drei Quartalen um rund 13% gesunken, einen 
derartigen Rückgang gab es bisher nie, selbst in 
den Krisenjahren 2008-2009 nicht. Sorgen 
macht, dass dieses enttäuschende Ergebnis auf 
ohnehin schwache Basiswerte für 2015 folgt. Vor 
diesem Hintergrund sind auch die Ankündigun-
gen der Regierung zu sehen, die Zuteilung von 
EU-Fördermitteln massiv zu beschleunigen. Dies 
dürfte sich aber wohl erst ab 2017 in Wachstums-
effekten bemerkbar machen. 

Außenwirtschaft verliert Wachstumspotential
Auch der Außenhandel trägt kaum noch zum 
Wachstum bei. Zwar stieg der nominale Ausfuhr-
überschuss im Warenhandel bis September auf 
7,6 Mrd. Euro und wird bis Jahresende wohl rund 

10 Mrd. Euro erreichen (das entspräche fast 10% 
des Bruttoinlandsprodukts), doch bereinigte 
Werte weisen sogar einen spürbaren Rückgang 
auf, und nur dank des starken Dienstleistungsex-
ports ist der Wachstumsbeitrag der Außenwirt-
schaft noch minimal positiv.  

Löhne – Licht und Schattenseiten
Eine Stütze der Wirtschaft ist demgegenüber der 
private Konsum, der in den ersten drei Quartalen 
um 4,7% wuchs. Hauptgrund dafür sind natürlich 
kräftig steigende Einkommen: die Bruttolöhne 
wuchsen in den ersten drei Quartalen um 6%, 

zusammen mit Steuerentlastungen und der nied-
rigen Inflation bedeutete dies einen Reallohn-
Zuwachs von beachtlichen 7,6%, für Angestellte 
im öffentlichen Dienst sogar von fast 10%. Der 
Einzelhandel verdankt dieser Einkommensent-
wicklung eine Umsatzsteigerung von fast 5% bis 
einschließlich Oktober (preis- und saisonberei-
nigt), die Zahl der PKW-Neuzulassungen lag in 

Alle Angaben zum Bruttoinlandspro-

dukt im Beitrag beziehen sich auf 

„saison- und kalenderbereinigte sowie 

ausgeglichene“ Werte des KSH.
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Bruttoinlandsprodukt		 Investitionen	 Exporte	**

2016	 2017	 2018	 2016	 2017	 2018	 2016	 2017	 2018

EU-Kommission  +2.1 +2.6 +2.8 -8.2 +5.9 +3.0 +6.7 +5.1 +6.4

OECD +1.7 +2.5 +2.2 -16.0 +5.9 +6.3 +8.1 +4.8 +4.3

IWF +2.0 +2.5 +2.4 :: :: :: +6.0 +5.8 +5.6

MNB +2.8 +3.0 :: -4.2 +8.3 :: +6.5 +5.2 ::

Századvég +2.1 +3.2 :: -9.9 +4.3 :: +7.2 +6.2 ::

Kopint-Tarki +2.2 +2.7 :: -10.0 +3.5 :: +5.9 +6.0 ::

Quelle: 

Konjunkturprognosen	für	Ungarn	*

*   letzte verfügbare Vorghersagen ** gemäß BIP-Abgrenzung
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Das ungarische Wirtschaftswachstum bleibt vorerst auf einem recht schwachen Niveau, 
weltwirtschaftliche Unsicherheiten werden auch mittelfristig die Aussichten belasten. 
Wichtiges Thema für die Unternehmen sind derzeit der hohe Lohndruck und der 
Arbeitskräftemangel, was mittelfristig zusätzliche Risiken bedeuten kann. 



 
Jahreswerte	|	Éves	adatok Quartalswerte Negyedéves	adatok

Aktuelle	Konjunkturindikatoren	

Mehr Daten und Prognosen: www.duihk.hu/wirtschaft
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den ersten 10 Monaten um 22% über dem Vorjah-
reswert (wenn auch noch immer rund die Hälfte 
UNTER den Zahlen in der Zeit vor 2009). 

Während die Einkommenszuwächse aus der mak-
roökonomischen Perspektive für zusätzliche Nach-
frage im Inland sorgen, verursachen sie den Unter-
nehmen deutliche Kostensteigerungen. Schon 
jetzt liegen viele Tarifabschlüsse für die nächsten 
1-2 Jahre im zweistelligen Bereich. Die Entschei-
dung der Tarifpartner, die Mindestlöhne 2017 und 

2018 um 15 bzw. 8% (bei Facharbeiterlöhnen 
sogar um 25 und 12%) zu erhöhen sowie Ankündi-
gungen der Regierung zu weiteren deutlichen 
Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst wer-
den auch mittelfristig einen spürbaren Lohndruck 
für die Unternehmen verursachen, der sich auch in 
höheren Verdienstgruppen bemerkbar machen 
wird. Dies belastet schon kurzfristig die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen, mittel- und 
langfristig kann es aber auch zur kritischen Über-
prüfung von Investitionsplänen führen.   

Solider Haushalt
Zufrieden sein kann der Wirtschaftsminister mit 
der Haushaltslage. Im dritten Quartal konnte er 
erstmals seit 25 Jahren ein sattes Plus verbuchen, 
in den ersten 9 Monaten zusammen lag das sai-
sonbereinigte Defizit bei gerade einmal 0,7% des 
Bruttoinlandsproduktes, für das Gesamtjahr 
könnte der Fehlbetrag weniger als 1,5% betragen. 
Dies liegt vor allem an geringeren Ausgaben 
(allein bei der Bedienung der Staatsschulden 
haben die niedrigen Zinsen eine Ersparnis von 
über 70 Mrd. Forint gebracht), und an kräftig 
steigenden Einnahmen aus der Körperschaftssteu-
er der Unternehmen. Erstaunlich ist allerdings, 
dass die starke Zunahme der Löhne und des Ein-
zelhandels sich fast nicht in den Einnahmen aus 
der privaten Einkommenssteuer und den Umsatz-
steuern wiederspiegelt (+1,3% bzw. +1%).    ❙
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(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

	

Quelle | Forrás: Eurostat

Bruttoinlandsprodukt	–	Veränderung zum Vorjahr in % *	

Bruttó	hazai	termék	–	volumenváltozás az elôzô évhez, százalék	**
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*      Quartalswerte, Saison- und kalenderbereinigt (SK: nicht bereinigte Werte)
* *   negyedéves adatok, naptár- és szezonális hatástól megtisztított (SK: eredeti adatok)

Tschechien | Csehország

Slowenien | Szlovénia

Rumänien | Románia

Slowakei | Szlovákia

Polen | Lengyelország

Bulgarien | Bulgária

Ungarn | Magyarország

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

Haushaltsdefizit 1,5

Direktinvestitionen in Ungarn 10

Leistungsbilanzsaldo 5

 2012 2013  2014 2015

	 -1.6	 2.2	 3.9	 3.1

	 -1.3	 1.4	 7.2	 7.1

	 4.1	 8.0	 12.8	 10.1

	 -6.5	 8.4	 13.6	 3.0

	 0.0	 1.7	 4.0	 7.0

	 0.5	 2.0	 4.7	 4.6

	 -1.9	 1.6	 5.1	 5.4

	 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

	 -3.1	 -2.9	 -2.3	 -1.8

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

	 1.8	 3.8	 2.1	 3.4

 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10

	 3.0	 0.9	 1.9	 1.4	 ::	 ::	 ::	 ::

	 8.3	 0.2	 2.4	 -0.3	 -0.1	 3.0	 -3.7	 -2.3

	 14.8	 -6.6	 1.8	 3.3	 -5.1	 15.2	 -0.1	 ::

	 0.2	 -24.8	 -22.9	 -12.3	 -15.4	 -8.2	 -13.3	 ::

	 7.4	 1.3	 5.1	 2.9	 -5.4	 12.5	 1.7	 -1.1

	 3.3	 1.9	 1.0	 1.5	 -6.4	 10.9	 0.0	 -3.5

	 4.5	 4.4	 6.0	 4.4	 3.9	 4.3	 5.1	 2.6

	 4.2	 5.3	 5.2	 5.5	 4.7	 6.2	 5.7	 ::

	 3.1	 3.5	 3.9	 3.3	 3.4	 3.4	 3.3	 ::

	 6.2	 6.0	 5.1	 4.9	 5.2	 4.7	 4.8	 4.8

	 0.5	 0.3	 -0.1	 0.1	 -0.3	 -0.1	 0.6	 1.0

	 -1.1	 -1.6	 -2.1	 -2.6	 -2.3	 -2.8	 -2.6	 -1.2

	 	 	 	 	 	 	 	

	 312.56	 312.02	 313.32	 311.15	 314.51	 310.36	 308.77	 306.82

	 1.35	 1.20	 0.90	 0.90	 0.90	 0.90	 0.90	 0.90

	 3.53	 3.27	 3.19	 3.14	 3.12	 3.14	 3.15	 3.07

	 3.32	 3.23	 3.28	 2.84	 2.81	 2.85	 2.87	 2.98

	 -1.9	 -1.4	 -0.7	 +0.1	 ::	 ::	 ::	 ::

	 727	 856	 -561	 ::	 ::	 ::	 ::	 ::

	 2.2	 6.2	 6.4	 ::	 ::	 ::	 ::	 ::



 
Monatswerte	|	Havi	adatokQuartalswerte Negyedéves	adatok

Aktuelle	Konjunkturindikatoren	 Aktuális	konjunktúramutatók

Mehr Daten und Prognosen: www.duihk.hu/wirtschaft
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Konjunktúra-monitor
2016.	december

 (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 

A KSH legújabb adatai szerint a gazdaság 
visszafogott (+1,5 százalékos) teljesítménye az 
első három negyedévben elsősorban az építő-
ipari teljesítmény (-21 százalékos) és a feldol-
gozóipar teljesítményének (-1,7 százalékos) 
csökkenésére vezethető vissza1. Amennyiben 
ez a két ágazat legalább „nulla növekedést” ért 
volna el, akkor a nemzetgazdaság összességében 
mintegy 2,6 százalékkal bővült volna. Ezzel 
szemben a szolgáltató szektor 2,9 százalékkal 
tudta növelni bruttó hozzáadott értékét, ezen 
belül pedig az oly gyakran szapult kereskedelmi 
ágazat egyenesen 6 százalékkal tudott bővülni.

Drasztikusan visszaestek a beruházások
Felhasználói oldalról az ipar gyenge teljesítmé-
nyét főleg a beruházási tevékenység drasztikus 
visszaesése tükrözi. A bruttó eszközberuházások 
az első három negyedévben mintegy 13 száza-
lékkal csökkentek; ilyen visszaesés korábban 

sohasem mutatkozott, még a 2008-2009-es 
válságévekben sem. Aggasztó, hogy a csalódást 
keltő eredmény az egyébként is gyenge 2015-ös 
adatokat követte. Ennek tükrében kell értelmez-
ni a kormány azon bejelentését, hogy jelentő-
sen felgyorsítják az uniós támogatási források 
kiosztását. Ennek hatása vélhetően azonban 
csak 2017-től tükröződhet a növekedésben. »

Magyarország gazdasági növekedése egyelôre viszonylag gyenge szinten marad,  
a kilátásokat középtávon is megterheli a bizonytalanság a világgazdaságban.  
A vállalatok számára jelenleg fontos kérdést jelent a jelentôs béremelési kényszer 
és a munkaerôhiány, ami középtávon járulékos kockázatot jelenthet.

	 Bruttó	hazai	termék		 Beruházások	 Kivitel	**

	 2016	 2017	 2018	 2016	 2017	 2018	 2016	 2017	 2018

Európai Bizottság  +2.1 +2.6 +2.8 -8.2 +5.9 +3.0 +6.7 +5.1 +6.4

OECD +1.7 +2.5 +2.2 -16.0 +5.9 +6.3 +8.1 +4.8 +4.3

IWF +2.0 +2.5 +2.4 :: :: :: +6.0 +5.8 +5.6

MNB +2.8 +3.0 :: -4.2 +8.3 :: +6.5 +5.2 ::

Századvég +2.1 +3.2 :: -9.9 +4.3 :: +7.2 +6.2 ::

Kopint-Tarki +2.2 +2.7 :: -10.0 +3.5 :: +5.9 +6.0 ::

	

Forrás: 

A	magyar	gazdaságra	vonatkozó	prognózisok	*

*   legfrissebb nyilvánosságra hozott elôrejelzések                  ** a nemzeti számlák alapján

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

Költségvetési deficit 1,5

Közvetlen tôkebefektetések Mo.-on 10

Folyó fizetési mérleg egyenlege 5

 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10

	 3.0	 0.9	 1.9	 1.4	 ::	 ::	 ::	 ::

	 8.3	 0.2	 2.4	 -0.3	 -0.1	 3.0	 -3.7	 -2.3

	 14.8	 -6.6	 1.8	 3.3	 -5.1	 15.2	 -0.1	 ::

	 0.2	 -24.8	 -22.9	 -12.3	 -15.4	 -8.2	 -13.3	 ::

	 7.4	 1.3	 5.1	 2.9	 -5.4	 12.5	 1.7	 -1.1

	 3.3	 1.9	 1.0	 1.5	 -6.4	 10.9	 0.0	 -3.5

	 4.5	 4.4	 6.0	 4.4	 3.9	 4.3	 5.1	 2.6

	 4.2	 5.3	 5.2	 5.5	 4.7	 6.2	 5.7	 ::

	 3.1	 3.5	 3.9	 3.3	 3.4	 3.4	 3.3	 ::

	 6.2	 6.0	 5.1	 4.9	 5.2	 4.7	 4.8	 4.8

	 0.5	 0.3	 -0.1	 0.1	 -0.3	 -0.1	 0.6	 1.0

	 -1.1	 -1.6	 -2.1	 -2.6	 -2.3	 -2.8	 -2.6	 -1.2

	 	 	 	 	 	 	 	

	 312.56	 312.02	 313.32	 311.15	 314.51	 310.36	 308.77	 306.82

	 1.35	 1.20	 0.90	 0.90	 0.90	 0.90	 0.90	 0.90

	 3.53	 3.27	 3.19	 3.14	 3.12	 3.14	 3.15	 3.07

	 3.32	 3.23	 3.28	 2.84	 2.81	 2.85	 2.87	 2.98

	 -1.9	 -1.4	 -0.7	 +0.1	 ::	 ::	 ::	 ::

	 727	 856	 -561	 ::	 ::	 ::	 ::	 ::

	 2.2	 6.2	 6.4	 ::	 ::	 ::	 ::	 ::
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A cikkben a bruttó hazai termékre 

vonatkozó valamennyi adat  

a KSH „szezonális és naptárhatástól 

mentes, valamint kiegyensúlyozott” 

értékeire vonatkozik.

Csökkenô növekedési potenciál 
a külgazdaságban
A külkereskedelem is alig járul már hozzá a 
növekedéshez. Az árukereskedelem kiviteli 
többlete szeptemberben nominálisan ugyan 
7,6 milliárd euróra emelkedett és az év végéig 
vélhetően eléri a 10 milliárd eurót (ami a bruttó 
hazai termék közel 10 százalékának felelne meg), 
azonban az egyedi hatásoktól megtisztított 
értékek már érzékelhető csökkenést mutatnak 
és csak az erős szolgáltatásexportnak köszön-
hetően maradt minimális mértékben pozitív 
a külgazdaság hozzájárulása a növekedéshez.

Bérek – fény és árnyék
Ezzel szemben a gazdaság biztos támasza a lakos-
sági fogyasztás, ami az első három negyedévben 
4,7 százalékkal bővült. Ennek fő oka természete-
sen a jövedelmek erőteljes növekedése: a bruttó 
bérek az első három negyedévben 6 százalékkal 
emelkedtek, így az adókedvezményekkel és az 
alacsony inflációval ez a reálbérek figyelemre  
méltó, 7,6 százalékos, a közalkalmazottak eseté-
ben pedig közel 10 százalékos emelkedését jelenti. 
A kiskereskedelem ennek a jövedelem-emelkedés-
nek köszönheti az októberig bezárólag mért  
(az árváltozásokkal és szezonálisan kiigazított) 
közel 5 százalékos forgalomnövekedést.  
A személygépjárművek forgalomba helyezésének 
száma az év első 10 hónapjában 22 százalékkal 
haladta meg az előző évi értéket (bár még mindig 
KEVESEBB mint a fele a 2009 előtti adatoknak).

Míg a jövedelmek emelkedése makrogazdasági 
szempontból járulékos belföldi keresletet képez, 
addig a vállalatoknak tetemes költségnövekedést 
jelent. A következő egy-két évre vonatkozó bér-
emelési megállapodások már most is sok esetben 

kétszámjegyű emelést irányoznak elő. A szociális 
partnerek döntése a minimálbérek 2017-as és 
2018-as 15, illetve 8 százalékos (a szakmunkások 
esetében egyenesen 25 és 12 százalékos) emelé-
séről, valamint a kormány bejelentése a további 
jelentős közszolgálati béremelésről középtávon is 
érzékelhető béremelési nyomást jelent a válla-
latoknak, ami a magasabb jövedelemi csopor-
tokban is érzékelhető lesz. Ez már rövid távon 
is megterheli a vállalatok versenyképességét, 
de közép és hosszú távon a beruházási tervek 
kritikus felülvizsgálatát is eredményezheti.

Megalapozott költségvetés
A nemzetgazdasági miniszter elégedett lehet a 
költségvetés helyzetével. A harmadik negyedév-
ben 25 év óta először tetemes többletet köny-
velhetett el, az év első 9 hónapjában a szezonális 
hatásoktól megtisztított, összesített hiány a 
bruttó hazai termék alig 0,7 százalékát érte el, 
az év egészét tekintve a hiány 1,5 százaléknál 
kevesebb is lehet. Ez elsősorban az alacsonyabb 
kiadásoknak köszönhető (az alacsony kamatszint 
csak az állam adósságszolgálatát tekintve több 
mint 70 milliárd forintnyi megtakarítást ered-
ményezett), másrészről pedig erőteljesen nőtt 
a vállalatok befizetett társasági adója. Meglepő 
azonban, hogy a bérek és a kiskereskedelem 
erőteljes növekedése szinte alig tükröződik a 
személyi jövedelemadó és az általános forgalmi 
adó (+1,3 ill. +1 százalékos) alakulásában.    ❙

Még több adat és elôrejelzés: www.duihk.hu/hu/wirtschaft

A magyar kiviteli többlet ugyan tovább 

duzzad, de egyre kevésbe járul hozzá  

a gazdasági növekedéshez.




