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IDÉN 3 SZÁZALÉK KÖRÜLI LEHET A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS 

A 2016. évi 2% után idén 3% körüli lehet a magyar GDP növekedése. Főként az EU-támogatások 

újraindulása következtében a tavalyi jelentős beruházási visszaesést idén érdemi növekedés 

váltja fel, miközben a már a múlt évben is nagyon gyorsan növekvő fogyasztás lendülete 

folytatódni fog. Az import bővülése azonban 2 százalékponttal gyorsabb lesz az exporténál, s a 

cserearányok kedvező esetben is csak stagnálnak. Élénkül az infláció. Miközben az idei 

gazdasági adatok kedvezőek lesznek, nem látszanak a jelei az EU-támogatások 2020 utáni 

kifutását követő időszakra való felkészülésnek. 

A világgazdaság számára a politikai kockázatok – menekültkérdés, orosz külpolitika, Törökország 

helyzete - mellett a fő bizonytalansági tényező a Trump által ténylegesen folytatandó 

gazdaságpolitika és az EU-ból való brit kiválás mikéntje. A nemzetközi piacok jól fogadták az 

amerikai élénkítési terveket, ugyanakkor a protekcionista ígéretek megvalósítása 

megakadályozhatja a világkereskedelem korábban várt gyorsuló bővülését. Emellett a populista, a 

globalizációt fékezni kívánó politikai erők nemzetközi előretörése az EU mint egységes piaci 

szereplő, s ezen keresztül tagállamai pozícióját is ronthatja. Ez - mozgásterének látszólagos 

növekedése ellenére - kedvezőtlen az exportorientált magyar gazdaság számára. Emellett a 

csökkenő energiaárak és kamatok - Magyarország számára kedvező - korszaka is várhatóan véget 

ér. 

A tavaly lelassult ipari termelés idén gyorsul, az építőipari termelés drasztikus visszaesése 

határozott növekedésbe fordul, kissé tovább gyorsulhat a kereskedelem bővülése, s lassan 

megkezdődik a pénzügyi szektor élénkülése. Az ágazati konjunktúraindexek és a 

rendelésállományok emelkedése, a vállalati hitelállomány összehúzódásának tavalyi megállása, a 

lakosság ingatlanhiteleinek kezdődő növekedése ezt valószínűvé teszi. A mezőgazdaságban 

viszont a termelés tavalyi számottevő növekedése után inkább csak stagnálás körüli helyzet 

várható. 

 Az EU-támogatások újra kezdődő dagálya hatására a beruházások emelkedni fognak, amit fokoz 

a lakásépítés élénkülése. A bruttó bérek emelkedése a munkaerőhiány és a minimálbér 15-25%-os, 

erőltetett emelése következtében minden bizonnyal gyorsul, ami – az infláció 0,4%-ról 2% fölé való 

gyorsulását is figyelembe véve – valószínűvé teszi a tavalyi 7% körüli reálkereset-növekedés és 4-

5%-os fogyasztásbővülés megismétlődését. Bár a bérköltségek emelkedése a közepes és a 

nagyobb cégek számára elviselhető, de a legkisebb cégek, egyéni vállalkozások számára már csak 

nehezen, s ez kiskapuk kereséséhez, a versenyképesség romlásához vezet. Várhatóan élénkülni 

fognak a munkaerőt helyettesítő beruházások, ami indokolt, de számos területen tovább 

nehezítheti a képzetlen rétegek foglalkoztatását.  

A külkereskedelmi forgalom nagyon magas aktívuma a behozatal kivitelnél gyorsabb emelkedése 

és a cserearány-javulás befejeződése következtében romlik, de ezt a kiesést a beérkező EU-

transzferek ellensúlyozzák, így a folyó fizetési és tőkemérleg többlete változatlanul igen magas 

lesz. Az állami költekezés erősödik, de az államháztartás hiánya 2017-ben is 3% alatt marad, 

miközben az államadósság közel évi 1 százalékpontos csökkenése megfelel az EU igényeinek.   



 

A GKI PROGNÓZISA 2017-RE 

 Megnevezés 2014 2015 
2016. 

I-XI. hó 

2016 2017 

becslés előrejelzés 

1. GDP (%) 104,0 103,1 102,1** 102 103 

2. Ipari termelés (%) 107,7 107,5 101,0 101 103,5 

3. Beruházások (%) 119,3 103,8 85,7** 90 105 

4. Építési-szerelési tevékenység (%) 113,4 103,0 80,8 80 110 

5. Kiskereskedelmi forgalom (%) 105,2 105,8 104,7 105 106 

6. Kivitel változása (folyó áron, euróban, %) 104,0 107,0 102,7 103 106 

7. 
Behozatal változása (folyó áron, euróban, 
%) 

104,7 104,6 101,0 102 108 

8. Külkereskedelmi egyenleg (milliárd euró) 6,3 8,6 9,4 10 8,5 

9. 
Folyó fizetési és tőkemérleg együttes 
egyenlege (milliárd euró) 

6,1 8,7 5,7** 7,5 7,5 

10. Euró átlagos árfolyama (forint) 308,7 309,9 311.5*** 311,5*** 315 

11. Államháztartási hiány* (milliárd forint) 825,7 1218,6 848,3*** 848,3*** 1300 

12. Bruttó átlagkereset indexe 103,0 104,2 106,2 106 109 

13. Fogyasztói árindex 99,8 99,9 100,4*** 100,4*** 102,3 

14. 
Fogyasztói árindex az időszak végén 
(előző év azonos hónap = 100) 

99,3 100,9 101,8*** 101,8*** 102,5 

15. Munkanélküliségi ráta az időszak végén (%) 7,1 6,2 4,5**** 4,6 4,5 

*      Pénzforgalmi szemléletben, helyi önkormányzatok nélkül  
**    2016. I-III. negyedév 
*** Éves tény 
****2016. IX-XI. hó 
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