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Beilage zum WiU magazin
A WiU magazin melléklete

Das Wachstum des BIP hat 2016 nach ersten 
Berechnungen des Statistikamtes nur 1,8% 
erreicht, also deutlich weniger als in den vorher-
gehenden drei Jahren. Grund waren auf der Ent-
stehungsseite die deutliche Verlangsamung der 
Industrieproduktion und der drastische Rück-
gang der Bauproduktion, die Landwirtschaft hat 
vermutlich positiv zum Wachstum beigetragen. 
Auf der Verwendungsseite schlägt vor allem der 
spürbare Rückgang der Investitionen negativ zu 
Buche, während der private Verbrauch und auch 
der Außenhandelssaldo das Wachstum stützten. 

Die Industrieproduktion wuchs im vergangenen 
Jahr nur minimal (saison- und kalenderbereinigt 
+1,1%), nach jeweils über 7% in 2014 und 2015. 
Dabei entwickelten sich vor allem die elektroni-
sche und die elektrotechnische Industrie sehr 
dynamisch (+9% bzw. +7%), während der Fahr-
zeugbau stagnierte (-0,1%), und die Maschinen-
bauproduktion mit -10% förmlich einbrach. 

Die Bauproduktion schrumpfte um fast 20% und 
liegt aktuell etwa auf dem Stand von 2013. Rein 
statistisch bildet die schwache Leistung 2016 
zwar eine gute Basis, um für 2017 wieder ein 
Wachstum auszuweisen, das Volumen der Bau-
leistung wird aber wohl auch so noch unter dem 
Wert von 2014 bleiben.  

Die Ausfuhren stiegen 2016 um wenig mehr als 
drei Prozent, die Einfuhren um weniger als zwei 
Prozent. Dadurch vergrößerte sich der Einfuhr-
überschuss weiter auf rund 10 Mrd. Euro – das 

entspricht fast 9% des Bruttoinlandsprodukts. 
Zum Vergleich: Auch Deutschlands Ausfuhrü-
berschuss erreichte 2016 den höchsten Wert aller 
Zeiten – auf rund 250 Mrd. Euro, das entspricht 
rund 8% des deutschen BIP.  

Aussichten 2017
Für 2017 erwarten nationale und internationale 
Institutionen eine Beschleunigung des Wachstums, 
die Vorhersagen liegen meist zwischen 2,5 und 
3,5%. Ein wichtiger Motor ist dabei die erwartete 
deutliche Zunahme der Investitionen, die 2016 um 
schätzungsweise 10% eingebrochen waren, weil 
EU-Fördergelder nur schleppend zugeteilt wurden. 
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Entwicklung des ungarischen Brutto-Inlandsproduktes

Quartalswerte, saison- und kalenderbereinigt
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2016 hat sich das Wirtschaftswachstum deutlich verlangsamt, für 2017 wird von 
den meisten Experten jedoch wieder eine spürbare Belebung der Konjunktur erwartet. 
Entscheidend wird sein, wie sich die Investitionen nach dem herben Einbruch im 
vergangenen Jahr entwickeln werden.
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Aktuelle Konjunkturindikatoren Aktuális konjunktúramutatók

	

Mehr Daten und Prognosen:

www.duihk.hu/wirtschaft
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Ungarns mit Abstand wichtigster Wirtschaftspartner ist 

zwar die Europäische Union, doch auch die USA sind 

für die Wirtschaft von Bedeutung.

Außenhandel
Ungarn exportiert fast doppelt so viele Waren in die USA, 

wie es von dort importiert (ca. 3,1 Mrd. Euro bzw. 1,7 

Mrd.). Das sind gerade einmal 3,3% aller Ausfuhren (EU: 

80%), bzw. 2,1% der Einfuhren (EU: 71%). Allerdings 

geht ein weiterer Teil der ungarischen Ausfuhren indi-

rekt – über andere europäische Länder – ebenfalls in die 

USA. In einzelnen Branchen ist der Anteil der direkten Lie-

ferungen in die USA an der Gesamtproduktion deutlich 

höher (PKW: 6%, Datenverarbeitungstechnik: 16%, Licht-

lampen: 41%, Stromerzeugungsaggregate: fast 60%). 

Direktinvestitionen
2015 hatten US-Unternehmen mehr Verpflichtungen 

gegenüber ihren ungarischen Niederlassungen als 

Forderungen, d.h. der Direktinvestitionsbestand 

war statistisch negativ (-1,1 Mrd. ¤). 2014 war er 

zwar noch positiv, erreichte aber mit 1,6 Mrd. ¤ nur 

1,9% aller ausländischen Direktinvestitionen im 

Lande. Berücksichtigt man allerdings die tatsäch-

liche Eigentümerstruktur der Investoren, liegt der 

Anteil von US-Firmen an der Wertschöpfung auslän-

discher Unternehmen in Ungarn bei 20% (Deutsch-

land: 29%), und bei der Zahl der Beschäftigten bei 

14% (Deutschland: 29%), weil viele US-Firmen ihre 

Investitionen in Ungarn über Töchter in anderen EU-

Ländern vornehmen.     ❙
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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

A GDP növekedése az első KSH-becslések szerint 
2016-ban csupán 1,8 százalékot ért el, tehát jóval 
alacsonyabb az előző három év értékeinél. Ennek 
oka forrásoldalon az ipari termelés jelentős lassulása 
és az építőipari termelés drasztikus visszaesése, míg 
a mezőgazdaság vélhetően kedvezőn járult hozzá 
a növekedéshez. A felhasználás oldalán minde-
nek előtt a beruházások érzékelhető csökkenése 
befolyásolta negatívan az eredményt, miközben a 
lakossági fogyasztás és a külkereskedelmi mérleg a 
növekedés támaszának bizonyult. 

Az ipari termelés a múlt évben lényegében stagnált 
(naptár- és szezonális hatásoktól megtisztítva 
+1,1%), a 2014-ben és 2015-en mért 7-7 százalék 
után. Az ágazatok közül főleg az elektronikai vala-
mint az elektrotechnikai ipar  bővült lendületesen 
(+9 ill. +7%), miközben a járműgyártás stagnált 
(-0,1%), és a gépgyártás  hatalmas 10 százalékot 
esett vissza. Az építőipar teljesítménye közel 20 

Der private Konsum dürfte auch in diesem Jahr eine 
wichtige Stütze für das Wachstum bleiben: Rekord-
beschäftigung und sehr kräftige Lohnsteigerungen 
dürften zum großen in den Konsum, und zum Teil 
in Wohnungsbauinvestitionen fließen. 

Die Lohnsteigerungen werden auch für die Unter-
nehmen ein ernstes Thema bleiben. Das ungari-
sche Statistikamt veröffentlicht interessanterweise 
seit 2014 keine Daten zu Lohnkosten mehr, die 
ungarische Nationalbank hat letztmals für das ers-
te Quartal 2016 Daten zu den Lohnstückkosten 
veröffentlicht. Eurostat hingegen weist für die ers-
ten drei Quartale in Ungarn einen  Anstieg der 
nominalen Lohnstückkosten um rund 5% gegen-

über dem Vorjahr aus (EU: -1%, Deutschland: 
+1,3%). 2017 dürfte hier noch einen weiteren 
deutlichen Anstieg bringen, was längerfristig die 
Wettbewerbsfähigkeit belasten kann.

Ein wichtiger Unterschied zu 2016 wird sich im 
monetären Bereich ergeben. Mit der Rückkehr der 
Inflation (Prognosen: ca. 2%) dürfte die Zeit der 
Zinssenkungen vorerst vorbei sein, allerdings wird 
die Zentralbank wohl bemüht sein, den jetzigen 
Leitzins von 0,9% so lange wie möglich unverän-
dert zu lassen. Für den Staatshaushalt ist eine 
anziehende Preissteigerung in der Regel nicht 
unwillkommen, steigende Zinsen hingegen wür-
den die Finanzierungskosten belasten.     ❙

Quelle: KSH

Ungarische Ausfuhren in die USA Ungarns Wirtschaftsbeziehungen mit den USA

»

Tavaly a gazdasági növekedés jelentôsen lassult, az idei évre azonban a legtöbb 
szakértô a konjunktúra érzékelhetô élénkülését várja. Meghatározó jelentôsége a 
beruházásoknak lesz, amelyek 2016-ban fájó mértékben csökkentek.

Jan.– Nov. 2016, Mio. Euro

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
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sonstige	Waren	 735

Gesamt	 2,813

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

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

 2013 2014  2015 2016

 2.2 3.9 3.1 1.8

 1.3 7.4 7.5 1.1

 8.0 12.8 10.1 -1.1

 8.4 13.6 3.0 -18.8

 1.7 4.0 7.0 3.1

 2.0 4.7 4.6 1.7

 1.6 5.1 5.7 4.6

 3.6 4.3 3.9 5.4

 0.1 2.6 2.8 3.4

 10.2 7.7 6.8 5.1

 1.7 -0.2 -0.1 0.4

 0.7 -0.4 -0.9 -1.7

   

 296.92 308.66 309.90 311.46

 3.00 2.10 1.35 0.90

 7.47 5.07 3.95 3.15

 5.99 4.75 3.36 3.13

 -2.5 -2.0 -1.5 -1.3

 1,926 4,841 1,382 ::

 3.8 2.1 3.4 ::

 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12

 1.4 2.3 2.0 1.5 :: :: :: ::

 0.7 2.9 0.2 0.7 -3.5 -1.3 1.1 2.2

 -6.8 1.7 3.3 -2.2 -0.2 -6.8 2.3 -2.1

 -24.8 -23.0 -12.8 -13.6 -13.8 -11.6 -14.2 -14.9

 1.3 5.1 2.9 4.1 1.7 -1.3 5.8 7.7

 1.9 1.0 1.5 3.7 0.0 -3.8 5.1 9.9

 4.4 6.0 4.4 3.4 5.1 2.6 4.5 3.2

 5.3 5.2 5.5 5.6 5.7 5.2 7.1 4.4

 3.5 3.9 3.3 2.8 3.3 2.9 2.8 2.6

 6.0 5.1 4.9 4.4 4.8 4.8 3.9 4.7

 0.3 -0.1 0.1 1.3 0.6 1.0 1.1 1.8

 -1.6 -2.1 -2.6 -0.4 -2.6 -1.2 -0.5 0.5

        

 312.02 313.32 311.15 309.34 308.77 306.82 308.81 312.25

 1.20 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

 3.27 3.19 3.14 3.00 3.15 3.07 3.02 2.92

 3.23 3.28 2.84 3.17 2.87 2.98 3.38 3.16

 -0.8 -0.1 3.7 -7.3 :: :: :: ::

 1,009 -206 1,499 :: :: :: :: ::

 5.6 5.7 4.4 :: :: :: :: ::

Forrás: KSH

A magyar bruttó hazai termék alakulása

Negyedéves adatok, szezonális és naptárhatástól megtisztítva

Változás az elôzô negyedévhez (%) Változás az elôzô év azonos negyedévéhez (%)
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százalékkal csökkent és jelenleg hozzávetőlegesen a 
2013-as szinten mozog. Számszakilag a 2016-os év 
gyenge teljesítménye ugyan lehetővé teszi, hogy 2017-
ben ismét növekedést mutassanak ki, de az ágazat 
termelési volumene vélhetően még így is elmarad a 
2014-es értéktől.

A kivitel 2016-ban kevesebb, mint három, a beho-
zatal pedig kevesebb mint kettő százalékkal bővült. 
Ezzel a külkereskedelmi mérleg tovább emelkedett és 
elérte a 10 milliárd eurót – ez a bruttó hazai termék 
közel 9 százalékának felel meg. Összehasonlításként: 
2016-ban Németország külkereskedelmi többlete 
is elérte minden idők legmagasabb értékét – hozzá-
vetőlegesen 250 milliárd eurót, ami a német GDP 
mintegy 8 százalékának felel meg. 

Kilátások 2017-re
A nemzeti és nemzetközi intézmények 2017-ben a 
növekedés gyorsulásával számolnak, az előrejelzé-
sek többsége 2,5 és 3,5 százalék közé esik. A növe-
kedés egyik fontos motorját a beruházások jelentős 
ütemben várt emelkedése jelenti: a beruházások 
volumene 2016-ban a becslések szerint 10 százalé-
kot zuhant, mert csak vontatottan osztották le az 
uniós támogatási forrásokat.  A lakossági fogyasztás 
előreláthatólag idén is fontos támasza marad a nö-
vekedésnek: a rekordmértékű foglalkoztatás és az 

igen erőteljes béremelések vélhetőn túlnyomórészt 
a fogyasztást, részben pedig a lakásépítési beruházá-
sokat támogatják.

A béremelések a vállalatok számára viszont komoly 
kihívást jelentenek. Érdekesség, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal már 2014 óta nem közöl a 
bérköltségekre vonatkozó adatokat, a Magyar Nem-
zeti Bank utoljára 2016 első negyedévében közölt 
adatokat a fajlagos munkaköltségekről. Az Eurostat 
viszont az első három negyedévben a névleges fajla-
gos bérköltségek mintegy 5 százalékos emelkedését 
mutatja ki Magyarországon az előző évhez képest 
(az EU átlaga -1%, Németország +1,3%). A 2017-es 
év ebben a tekintetben vélhetően további jelentős 
növekedést hoz, ami hosszabb távon megterhelést 
jelenthet a versenyképességben.

Fontos változás mutatkozik 2016-tal szemben 
monetáris téren. Az előrejelzések szerint mintegy két 
százalékosra tehető infláció visszatérésével a kamat-
csökkentések időszaka vélhetően egyelőre a múlté, de 
mi arra számítunk, hogy a jegybank igyekszik a lehető 
leghosszabb ideig változatlanul hagyni a jelenlegi, 0,9 
százalékos alapkamatot. Az államháztartás szempont-
jából az erősödő áremelkedés rendszerint nem kelle-
metlen fejlemény, azonban a kamatszint emelkedése 
megnövelné a finanszírozási költségeket.     ❙

Még több adat és elôrejelzés: 

www.duihk.hu/hu/gazdasag

Magyarország messze legfontosabb gazdasági partnere 
ugyan az Európai Unió, de a gazdaság számára az USA 
szerepe sem elhanyagolható.

Külkereskedelem
Magyarország közel kétszer annyi árut exportál az Ame-

rikai Egyesült Államokba, mint amennyit onnan impor-

tál (3,1 ill. 1,7 milliárd euró). Ez a teljes kivitel mindösz-

sze 3,3%-a (EU: 80%), a behozatal esetén csupán 2,1% 

(EU:71%). Mindazonáltal a magyar kivitel egy további 

része közvetve – más uniós országokon keresztül – szin-

tén az Egyesült Államokba kerül. Egyes ágazatokban 

pedig a közvetlenül Amerikába irányuló szállítások ará-

nya a magyar kivitelben igen jelentôs (személygépko-

csik: 6%, adatfeldolgozó berendezések: 16%, izzók: 

41%, elektromos áramfejlesztôk: csaknem 60%). 

Közvetlen tôkebefektetések
Az amerikai vállalatoknak 2015-ben több tartozása 

volt magyarországi leányaival szemben mint követe-

lése, így az amerikai közvetlen tôkeállomány statisz-

tikailag negatív volt (-1,1 mrd. ¤). 2014-ben ugyan 

még pozitív volt az egyenleg (+1,6 mrd. ¤), de az is a 

teljes külföldi tôkeállomány csupán 1,9%-át tette ki. 

Ha azonban figyelembe vesszük a befektetôk tény-

leges tulajdonosi szerkezetét, akkor az amerikaiak 

aránya a külföldi vállalatok Magyarországon meg-

termelt hozzáadott értékébôl mintegy 20% (Német-

ország: 29%), a foglalkoztatottak számát tekintve 

pedig 14% (Németország: 29 százalék), mert szá-

mos amerikai cég más uniós országbeli leányvállala-

ton keresztül fektet be idehaza.      ❙
Forrás: KSH

Magyar kivitel az Egyesült Államokba Magyarország és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatai
2016. jan.– nov., millió euró 
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