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Die jüngsten Daten zur ungarischen Wirtschaft 
zeugen von einer aktuell sehr guten Konjunkturla
ge. Im ersten Halbjahr ist das Bruttoinlandspro
dukt (BIP) um 3,7% gestiegen, vor allem dank einer 
star ken privaten Nachfrage und wieder steigenden 
Investitionen. Der Außenbeitrag (Saldo der Aus
und Einfuhren von Waren und Leistungen) trägt 
hingegen kaum noch zum Wachstum bei. Auf der 
Entstehungsseite des BIP leistete der Dienstleis
tungssektor den größten Wachstumsbeitrag, 
gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe. 

Die Bauwirtschaft wächst nach dem dramati
schen Einbruch 2016 wieder kräftig (1. Halbjahr: 
+25%), und dies dürfte sich auch in den kommen
den Quartalen fortsetzen. Grund sind vor allem 
die wieder steigenden staatlichen Investitionen, in 
den kommenden Monaten dürfte aber auch der 
private Wohnungsbau wieder anziehen, nachdem 
die Zahl der erteilten Baugenehmigungen im ers
ten Halbjahr deutlich zugenommen hat.

Außenhandel kein 
Wachstumsmotor mehr

Ungarns Außenhandel ist im ersten Halbjahr 
erneut kräftig gewachsen, allerdings steigen seit 
Ende 2016 die Einfuhren schneller als die Aus
fuhren (1. Halbjahr: Importe +11,3%, Exporte 
+9,9%). Dies ist angesichts der robusten Inlands
nachfrage nichts Außergewöhnliches, und der 
Außenhandelsüberschuss ist nach wie vor 
beträchtlich (1. Halbjahr: fast 10% des BIP). 

Allerdings wächst er nicht mehr an und leistet 
somit keinen zusätzlichen Beitrag mehr zum  
Wirtschaftswachstum.  

Deutschland ist mit Ausnahme der baltischen Staa
ten wichtigster Absatzmarkt für die mittelosteuro
päischen Länder, so auch für Ungarn. Die gute 
Konjunktur in Europas größter Volkswirtschaft 
kommt auch diesen Ländern zugute. Deutschlands 
Einfuhren aus Ungarn stiegen in den ersten fünf 
Monaten des Jahres um 6,7% (in der ungarischen 
Statistik stiegen die Ausfuhren nach Deutschland 
um gut 8%). Dieser Anstieg ist allerdings geringer 
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Ungarns Wirtschaft kann bei den gängigen makroökonomischen Kennziffern weiterhin 
gute Ergebnisse vorweisen und dürfte auch im zweiten Halbjahr kräftig wachsen. 
Allerdings ist Ungarn noch viel stärker abhängig vom Weltmarkt als sein größter 
Wirtschaftspartner Deutschland.

Quelle: Stat. Bundesamt

Zunahme der deutschen Einfuhren aus ausgewählten Ländern

Jan. – Mai 2017 in % gegenüber dem Vorjahr
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Aktuelle Konjunkturindikatoren Aktuális konjunktúramutatók

Mehr aktuelle Daten und Prognosen:

www.duihk.hu/wirtschaft
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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

als der Exportzuwachs, den andere Länder der 
Region gegenüber Deutschland erzielen konnten: 
die deutschen Importe aus Rumänien stiegen im 
gleichen Zeitraum um 26%, die aus Tschechien um 
11%, und die aus Polen um mehr als 9%. Insgesamt 
sind die deutschen Einfuhren von Januar bis Mai 
um 10,3% gestiegen, d.h. Ungarn hat bei deutschen 
Abnehmern Marktanteile verloren.

Investitionen ziehen wieder an

Ungarns Wirtschaft ist weiterhin äußerst stark 
von den Geldtransfers aus Brüssel abhängig. Der 
massive Rückgang der Anlageinvestitionen 2016 
(15,5%) war in erster Linie fehlenden Fördermit
teln geschuldet und drückte das gesamte Wirt
schaftswachstum deutlich nach unten. Das Wirt
schaftsforschungsinstitut GKI hat zusammen mit 
der Wirtschaftsberatungsgesellschaft KPMG im 
April eine Studie veröffentlicht, der zufolge in 
den Jahren 20072015 die ungarische Wirtschaft 
ohne die Fördermittel der EU um 1,8% 
geschrumpft wäre. Für das zweite Halbjahr 2017 
wird wieder eine forcierte Zuteilung von Förder
mitteln erwartet, was das Wirtschaftswachstum 
2017 und auch in den ersten Quartalen 2018 
beleben dürfte, also noch rechtzeitig vor den 
dann anstehenden Parlamentswahlen. 

Die lockere Geldpolitik der ungarischen Zent
ralbank (MNB) hat übrigens bei den Unterneh
men keinen Kreditboom ausgelöst. Obwohl für 
Firmenkredite aktuell nur noch Zinsen von 3% 

oder weniger gezahlt werden müssen, sinkt der 
Kreditbestand kontinuierlich und liegt derzeit 
auf dem geringsten Niveau seit 2006 – nominal, 
d.h. inflationsbereinigt sogar noch darunter.  

Konjunktur beschert mehr Geld

Die gute Konjunktur schlägt sich auch auf dem 
Arbeitsmarkt nieder. Zum einen liegt die 
Arbeitslosenrate mit knapp über 4% auf einem 
historischen Tiefststand. Zum anderen führen 
wirtschaftspolitische Maßnahmen (deutliche 
Anhebung der Mindestlöhne im Januar und star
ke Lohnanhebungen für Beschäftigte im öffent
lichen Dienst) und der generelle Mangel an 
Fachkräften zu einem starken Anstieg der Lohn
kosten auch in der Privatwirtschaft. Im Zeitraum 
Januar bis Mai lagen die Bruttolöhne um 12% 
über dem Niveau des Vorjahres, darunter im 
öffentlichen Dienst um 16%, und in der Privat
wirtschaft um fast 11%. Dies belebt natürlich die 
private Nachfrage (der Einzelhandelsumsatz 
stieg im ersten Halbjahr saisonbereinigt um 4%), 
belastet aber zugleich die Unternehmen mit 
höheren Kosten, was insbesondere kleineren 
Unternehmen zu schaffen macht. 

Nutznießer der guten Konjunktur ist nicht 
zuletzt auch der ungarische Staat. Schon 2015 
und 2016 war das Haushaltsdefizit deutlich 
unter 2% gefallen, im ersten Quartal wurde nun 
sogar ein staatlicher Einnahmenüberschuss von 
2,8% des BIP erzielt.     ❙

Quelle | Forrás: Eurostat

Forrás | Quelle: Eurostat

Anteil Deutschlands an den 
Ausfuhren ausgewählter Länder

Az áruk és szolgáltatások 
kereskedelmi egyenlege

Németország részesedése egyes 
országok kivitelébôl

Saldo des Waren-und 
Dienstleistungshandels

2016, in % der Gesamtausfuhren |
2016-ban, a teljes kivitel százalékában

2016-ban, a GDP százalékában |
2016, in % des BIP
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A magyar gazdaságra  vonatkozó legújabb  
adatok arról tanúskodnak, hogy jelenleg igen 
kedvező a makrogazdasági helyzet. Az első félévben 
a bruttó hazai termék (GDP) 3,7 százalékkal nőtt, 
ami főleg az erőteljes lakossági keresletnek és az 
ismét emelkedő beruházásoknak köszön hető.  
A külgazdaság (az áruk és szolgáltatások kivitelének 
és behozatalának egyenlege) ezzel szemben már 
alig járul hozzá a növekedéshez. A GDP terme
lési oldalán a szolgáltató szektor járult hozzá a 
legnagyobb mértékben a növekedéshez, a máso
dik helyen pedig a feldolgozóipar következett. 

Az építőipar a 2016os drámai visszaesést köve
tően ismét erőteljesen bővül (az első félévben 
25 százalékkal), a gyors növekedés vélhetően 
a következő negyedévekben is folytatódik, 
bár üteme fokozatosan lassulni fog. A bővülés 
elsősorban az ismét erősödő állami beruházá

soknak tudható be, a következő hónapokban 
azonban a lakossági lakásépítés is újból neki
rugaszkodhat, mivel a kiadott építési engedé
lyek száma jelentősen nőtt az első félévben.

A külkereskedelem már nem  
a növekedés motorja

Magyarország külkereskedelme az első félévben 
ismét erőteljesen bővült, mindazonáltal 2016 
végétől a behozatal gyorsabban nő a kivitelnél 
(az első félévben a behozatal 11,3 százalékkal, a 
kivitel 9,9 százalékkal nőtt). Az izmos belpiaci 
kereslet tükrében ebben nincs semmi rendkívü
li, és a kiviteli többlet változatlanul tetemes (az 
első félévben a GDP közel 10 százalékának felelt 
meg), de mérete már nem bővül tovább, így nem 
tud hozzájárulni a gazdasági növekedéshez. »

Magyarország gazdasága a legfontosabb makrogazdasági mutatók tekintetében jelenleg 
jó eredményeket mutathat fel, és vélhetôen az év második felében is erôteljesen nô majd. 
Magyarország azonban még a legnagyobb gazdasági partnerénél, Németországnál is 
sokkal nagyobb mértékben függ a világpiactól.
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Veränderung zum Vorjahr in %
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Auftragseingang der Industrie
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Wechselkurs EUR-HUF 7
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Direktinvestitionen in Ungarn 10
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Még több aktuális adat és elôrejelzés: 

www.duihk.hu/hu/gazdasag

Németország csaknem minden közép és kelet
európai ország legfontosabb felvevő piaca (a balti 
államok kivételével), így Magyarországnak is. 
Európa legnagyobb gazdaságának stabil növeke
dése  ezeknek az országoknak is kedvez.  
A Magyarországról érkező német behozatal az év 
első öt hónapjában 6,7 százalékkal nőtt (a magyar 
statisztika szerint a Németországba irányuló kivi
tel bő 8 százalékkal nőtt). Ez a bővülés azonban 
gyengébb, mint a legtöbb régiós vetélytárs esetén: 
a Romániából érkező német behozatal ugyaneb
ben az időszakban 26, a csehországi 11 és a len
gyelországi több mint 9 százalékkal nőtt. A teljes 
német behozatal pedig január és május között  
10,3 százalékkal bővült, Magyarország tehát veszí
tett piaci részesedéséből a német vevők körében.

Ismét erôsödô beruházások

Magyarország gazdasága változatlanul erősen függ 
a brüsszeli pénzforrásoktól. Az állóeszközberuhá
zások tavalyi összeroppanása (15,5%) elsősorban 
a támogatási források hiányára vezethető vissza, 
és jelentősen leszorította bruttó hazai termék 
növekedési rátáját. A GKI Gazdaságkutató Intézet 
a KPMG könyvvizsgáló társasággal közösen 

jelentetett meg áprilisban egy tanulmányt, amely 
szerint 2007 és 2015 között a magyar gazdaság 
európai uniós támogatási források nélkül 1,8 
százalékkal zsugorodott volna. 2017 második 
félében viszont a támogatási források felfuttatása 
várható, ami vélhetően 2017ben és 2018 első 
negyedéveiben is lendületet a gazdaságnak. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) laza monetáris 
politikája egyébként nem váltott ki hitelfelvételi 
rohamot a vállalatok körében. Annak ellenére, hogy 
a vállalati hitelek után jelenleg csupán 3 százalékos 
vagy még ennél is alacsonyabb kamatot kell fizetni, 
folyamatosan csökken a hitelállomány. Utóbbi 
az első negyedév végére a 2006 óta mért legala
csonyabb szintre csökkent – mindez nominálér
téken, tehát ha az inflációt is figyelembe vesszük, 
akkor még ennél is alacsonyabb az állomány. 

Több jövedelmet hoz a fellendülés

A kedvező konjunktúra tükröződik a munka
erőpiacon is. Egyrészről az alig 4 százalék feletti 
munkanélküliségi ráta is történelmi mélyponton 
van, másrészről pedig gazdaságpolitikai intézke
dések (a minimálbér jelentős januári emelése és a 
közalkalmazotti bérek erőteljes emelése), valamint 
az általános szakemberhiány a munkaköltség erő
teljes növekedését eredményezi a versenyszférában. 
Januártól májusig a bruttó bérek 12 százalékkal 
haladták meg az előző évi szintet, ezen belül a 
költségvetési szférában 16, a vállalkozásoknál pedig 
közel 11 százalékkal. Ez természetesen lendületet ad 
a lakossági keresletnek (a kiskereskedelmi forgalom 
az első félévben a szezonális hatásoktól megtisz
títva négy százalékkal nőtt), egyúttal azonban 
magasabb költségekkel terheli a vállalatokat, ami 
főként a kisebb vállalatoknak okozhat gondot. 

A kedvező konjunktúra haszonélvezői közé tartozik 
nem utolsó sorban az állam is. A költségvetési hiány 
már 2015ben és 2016ban is jócskán két százalék alá 
esett, az idei első negyedévben pedig a GDP 2,8 szá
zalékának megfelelő bevételi többletet értek el.     ❙

	

Forrás: német Szövetségi Statisztikai Hivatal

Egyes országokból származó német behozatal változása

2017. jan. – máj., az elôzô év azonos idôszakához képest, százalék
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