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FOLYTATÓDOTT A BERUHÁZÁSOK ÚJRAÉLEDÉSE  

2017 második negyedévében a magyar gazdasági növekedés érezhetően alacsonyabb 

volt az első negyedévinél, a régióban az egyik legkisebb volt, de továbbra is meghaladta 

az EU átlagát. A beruházások látványos bővülése folytatódott, ennek alapján a GKI 3,8%-

ra emelte idei GDP-prognózisát. A folyamatok rövidtávon kedvezőek, azonban továbbra 

is hiányoznak a távlatos megoldások.  

A magyar gazdaság az első negyedévi 4,2% után a második negyedévben 3,2%-kal bővült. 

Ebben az egyes negyedévek tavalyitól eltérő számú munkanapjának is nagy szerepe volt, 

ezt és más szezonális hatásokat is figyelembe véve a lassulás sokkal kisebb, 3,8%-ról 3,6%. 

A második negyedévben a bruttó adatok alapján az iparban és a külkereskedelmi 

áruforgalomban lassulás, az építőiparban, a kereskedelemben és a turizmusban gyorsulás 

következett be. Jelentős lehet a visszaesés a mezőgazdaságban, ezen belül is a 

növénytermelésben. Az első félévben euróban számolva a behozatal mintegy 1,5 

százalékponttal gyorsabban bővült a kivitelnél, ami részben a cserearányok 1%-os 

romlásának, részben a belföldi kereslet bővülésének következménye. A magyar kivitel 

dinamikája a régióban közepes.  

A beruházások az első negyedévi 23% után a második negyedévben 27%-kal bővültek, 

nagyon alacsony bázishoz képest. Kiugró, 60% körüli a közigazgatás-védelem (ide tartozik 

a határvédelem) valamint a szállítási ágazat (ide tartoznak az útépítések) bővülése. 

A kimutatott munkanélküliség 2017. május-júliusban az egy évvel korábbihoz képest 0,8 

százalékponttal, 4,2%-ra csökkent. Ez a negyedik legalacsonyabb az EU-ban, a tavaly év 

végéhez viszonyítva azonban a mérséklődés már csak minimális. A fékeződésben a 

statisztikailag már igen alacsony szint mellett a közmunkások első félévben átlagosan 

közel 30 ezres létszám-csökkentésének is szerepe van. Az alkalmazottak száma az első 

félévben 2%-kal, közmunkások nélkül 3,2%-kal emelkedett. A választások előtt a 

közmunkások számának további csökkentése nem valószínű. A GKI nyári felmérése 

szerint a cégek minden ágazatban a munkaerő-hiányt tartják a növekedést fékező 

legfontosabb tényezőnek. A munkaerő-hiány mellett elsősorban a minimálbéremelés 

következménye, hogy a bruttó bérek az első félévben közel 12%-kal emelkedtek. A 

második negyedévben a reálkeresetek kb. 2,5 százalékponttal gyorsabban nőttek, mint az 

elsőben, ami az áprilisban szokásos béremeléseknek és az átmenetileg mérséklődő 

inflációnak volt a következménye. A második negyedévben a kiskereskedelmi forgalom 

növekedése is gyorsult, azonban csak kb. 1 százalékponttal. Végeredményben, az első 

félévben a reálkeresetek 9%-os emelkedésével szemben a kiskereskedelmi forgalom még 

4%-kal sem bővült. Ez részben arra utal, hogy a minimálbér-emelés a szürke jövedelmek 

csökkenésével jár együtt, másrészt a lakosság valószínűleg csökkentette adósságait.   



A GKI PROGNÓZISA 2017-RE 

 Megnevezés 2014 2015 2016 
2017 

I-VI. hó előrejelzés 

1. GDP (%) 104,0 103,1 102,0 103,7 103,8 

2. Ipari termelés (%) 107,7 107,5 100,9 105,6 105,5 

3. Beruházások (%) 119,4 107,1 85,1 125,4 117 

4. Építési-szerelési tevékenység (%) 113,4 103,0 81,2 127,0 122 

5. Kiskereskedelmi forgalom (%) 105,2 105,8 104,5 103,9 104 

6. Kivitel változása (folyó áron, euróban, %) 104,0 107,0 102,9 108,8 110 

7. Behozatal változása (folyó áron, euróban, %) 104,7 104,6 101,5 111,3 112 

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

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

6,1 8,7 6,1 1,4** 7,5 

10. Euró átlagos árfolyama (forint) 308,7 309,9 311,5 308,8*** 310 

11. Államháztartási hiány* (milliárd forint) 825,7 1218,6 848,3 816,8*** 1300 

12. Bruttó átlagkereset indexe 103,0 104,2 106,1 111,7 112 

13. Fogyasztói árindex 99,8 99,9 100,4 102,3*** 102,5 

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

99,3 100,9 101,8 102,1*** 102,5 

15. Munkanélküliségi ráta az időszak végén (%) 7,1 6,2 4,4 4,2**** 4,3 

*  Pénzforgalmi szemléletben, helyi önkormányzatok nélkül  
** 2017. I. negyedév 
*** 2017. I-VII. hó 
**** 2017. V-VII. hó 
A tényadatok forrása: KSH, MNB, NGM 
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