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Magyarország nemzeti számlái, 2017 (2. előzetes adatok)
2017-ben Magyarország folyó áron számított bruttó hazai terméke (GDPje) 38 355,1 milliárd forint volt, változatlan árakon számítva 4,1%-kal
nőtt az előző évihez viszonyítva. Az egy főre jutó bruttó hazai termék
összege 3 millió 919 ezer forint volt, vásárlóerő-paritáson számolva
20 522 euró. 2017-ben a kormányzati szektor hiánya a nemzeti számlák
előzetes adatai alapján 849,2 milliárd forint volt, a GDP 2,2%-a.
Ebben a kiadványban adjuk közre a magyar nemzeti számlák 2017. éves
2. előzetes adatait, valamint a 2016. éves végleges adatokat, amelyeket a
2014-ben bevezetett ESA2010–módszertan szerint állítottunk össze.
A most végrehajott számítások alkalmával az adatok ellenőrzése, véglegesítése során rutinrevízióként végzett hibajavításokat, korrekciókat, a 2015. évi

forrás-felhasználás táblák összeállításának eredményeit, valamint a számításokhoz felhasznált adatforrásokban történt változásokat vezettük át.
A jelen, 2017-re vonatkozó kiadványunkban szereplő előzetes nemzeti
számlák összeállításakor a számításokhoz szükséges, 2017-re vonatkozó
adatforrások csak részlegesen állnak rendelkezésre, ezért valamennyi
2017-es adat előzetes, a végleges adatok ettől eltérhetnek. A 2017-es adatok
a módszertani változás hatásán kívül tartalmazzák a negyedéves számítások
és az éves számítások közötti különbséget is.
További részletes adatokat jelentetünk meg október 2-án, a Táblák között
a KSH Stadat-oldalán, valamint a Tájékoztatási adatbázisban. A negyedéves
idősorok frissítésére szintén október 2-án kerül sor.
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