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Összefoglalás
• A nemzetgazdasági beruházások 2017-ben történelmileg az eddig regisztrált legmagasabb szintre 

emelkedtek, az újtárgyieszköz-invesztíciók növekedésének mértéke európai uniós összehasonlításban 
is kimagaslott. A 2013–2015. évi nagymértékű bővülésnek, majd az átmenetinek bizonyult 2016-os 
visszaesés után következő tárgyévi erőteljes növekedésnek három fő motorja volt: a 2014–2020-as 
uniós költségvetési ciklus forrásaiból finanszírozott fejlesztések, a vállalkozások kapacitásnövelése  
– összhangban a teljesítmény növekedésével –, valamint a lakás- és egyéb ingatlanberuházások élén-
külése. 2017-ben a magyar gazdaságot jelentős, szinte minden nemzetgazdasági ágra kiterjedő beru-
házási aktivitás jellemezte.

• A beruházások 2017. évi 17%-os növekedése1 – anyagi-műszaki összetétel, nemzetgazdasági ág és 
gazdálkodási forma szerint vizsgálva – az egyes területek eltérő nagyságrendű bővülésének követ-
keztében alakult ki. A beruházások 56%-át teljesítő, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások köré-
ben 14%-os növekedést regisztráltak – ebben külföldi érdekeltségű vállalkozások exportkapacitásai-
nak növelése is szerepet játszott –, a beruházások 13%-át adó költségvetési szerveknél 59%-kal nőtt 
a fejlesztések volumene. 

• Uniós összehasonlításban a bruttó állóeszköz-felhalmozás 2017. évi magyarországi volumennöveke-
dése (17%) a tagországok között a második legnagyobb volt. A többi visegrádi országban – az uniós 
fejlesztési támogatások2 tárgyidőszaki bővülése révén – ugyancsak jelentős, de a magyarországinál 
jóval alacsonyabb növekedést regisztráltak.

• A beruházások területi megoszlása 2017-ben – a székhely szerinti adatok alapján – nem változott 
lényegesen a korábbi évekhez képest: a közép-magyarországi és a dunántúli gazdasági szervezetek 
együttesen a fejlesztések több mint háromnegyedét (77%) valósították meg. Ez az arány 0,5 száza-
lékponttal alacsonyabb volt, mint 2016-ban.

1 Előzetes, 2017. évi negyedéves beruházásstatisztikai adatok alapján.
2 A 2014–2020-as ciklus uniós támogatásainak kifizetéseiről és tagállamonkénti felhasználásáról a következő oldalon lehet tájékozódni: 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview#.
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1. Nemzetközi kitekintés
2017-ben az Európai Unió (EU–28) egészében3 a bruttó állóeszköz-felhalmozás4 volumene 3,8%-kal 
nőtt a 2016. évihez viszonyítva, ezen belül szinte az összes tagállamban bővült. Az unió – e szem-
pontból – legnagyobb súlyú nemzetgazdaságának számító Németországban 3,3%-os emelkedés tör-
tént. Magyarországon a nemzetgazdasági beruházásokat is tartalmazó bruttó állóeszköz-felhalmozás 
volumene – a 2015. évi 1,9%-os növekedést és a 2016. évi 11%-os csökkenést követően – 2017-ben  
17%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. (Az új tárgyi eszközökkel kapcsolatos beruházások  
a bruttó állóeszköz-felhalmozás 78%-át tették ki.) E növekedéssel hazánk a 2. helyen állt a tagorszá-
gok rangsorában, a visegrádi országokat is lényegesen megelőzve: Szlovákiában 3,2, Lengyelország-
ban 5,2, Csehországban egyaránt 5,4%-kal növekedett az állóeszköz-felhalmozás volumene, amiben  
a magánszféra beruházásai mellett az uniós forrásból5 származó fejlesztések is szerepet játszottak. 

Az állóeszköz-felhalmozás volumene 2017-ben uniós átlagban 12%-kal meghaladta a 2010. évit. 
Ebben az összehasonlításban Magyarország a 28 tagország közül a 7. volt, a bruttó állóeszköz-felhal-
mozás 2017. évi szintje 26%-kal nagyobb volt a 2010. évinél, a balti államokat leszámítva a kelet-közép- 
európai régióban ez a legmagasabb érték.

1. ábra
A bruttó állóeszköz-felhalmozás volumenváltozása az Európai Unió tagországaiban,* 2017  

(a 2010. évihez képest)
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* Az EU-28 esetében a 2010-es bázison a legmagasabb növekedés – egyedi hatások eredménye- 
képpen – Írországban volt, ahol a 2017. évi bruttó állóeszköz-felhalmozás az évtized elejéhez  
képest 112%-kal nőtt. A kiugró érték miatt ezt az adatot a 1. ábrán nem szerepeltettük.
Adatletöltés dátuma: 2018. április 3.

3 Forrás: Eurostat.
4 A beruházások a bruttó állóeszköz-felhalmozás jelentős – hazánkban mintegy négyötödét képviselő – részhalmazát alkotják. A bruttó 

állóeszköz-felhalmozás a beruházásokon kívül – többek között – a pénzügyi lízing keretében megszerzett eszközöket, az immateriális 
javak beszerzését és a K+F-ráfordításokat is tartalmazza.

5 A 2014–2020-as ciklus uniós támogatásainak kifizetéseiről és tagállamonkénti felhasználásáról a következő oldalon lehet tájékozódni: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview#.
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2. Gazdasági környezet
A magyar gazdaság 2013-ban növekedési pályára állt, ami 2017-ben is folytatódott. Magyarország bruttó 
hazai terméke (GDP) 2017-ben 4,0%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A felhasználási 
oldalon a belső kereslet, ezen belül a háztartások tényleges fogyasztása 4,1%-kal nőtt a megelőző évhez 
viszonyítva. A 2017. évi gazdasági növekedéshez nagymértékben hozzájárult a 17%-kal bővülő bruttó 
állóeszköz-felhalmozás. A felhasználási tétel GDP-hez viszonyított aránya 21,5% volt, 2,3 százalékpont-
tal magasabb az egy évvel korábbinál. A közösségi fogyasztás és a külkereskedelmi folyamatok összes-
ségében visszafogták a GDP növekedését. A termelési oldalon a piaci alapú szolgáltatások, a feldolgo-
zóipar és az építőipar jelentősen emelték, a mezőgazdaság viszont mérsékelte a gazdasági teljesítmény 
növekedési ütemét. A bruttó hozzáadott érték közel kétharmadát előállító szolgáltató szektor teljesít-
ménye 2017-ben 3,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A szolgáltatások döntő többségében nőtt  
a hozzáadott érték volumene, a legnagyobb mértékben (7,2%-kal) az üzleti szolgáltatások területén.

Hazánk 2017. évi teljesítménybővülése – a megelőző évekhez hasonlóan – meghaladta az EU–28 
átlagát (2,4%), ezzel az uniós tagországok rangsorának első harmadába tartoztunk. A visegrádi országok 
mindegyikében bővült a GDP volumen, Lengyelországban (4,6%), és Csehországban (4,3%) a hazánkénál 
is nagyobb ütemben, míg Szlovákiában attól kissé elmaradva (3,4%). A legfontosabb gazdasági partnerünk-
nek számító Németország GDP-je az uniós átlagnál némileg alacsonyabb mértékben, 2,2%-kal emelkedett.

3. A beruházások alakulása

A beruházások volumenét – a 2008-as gazdasági és pénzügyi válságot követően elkezdődött és 2012-ig 
tartó csökkenés után – a 2013-ban meginduló, a magyar gazdaság méretéhez képest jelentős nagyság-
rendű, európai uniós forrású fejlesztések emelkedő pályára állították. Részben ennek eredményeképpen 
2013-ban 5,9, 2014-ben 19,3, 2015-ben 7,9%-os növekedés történt. A 2007–2013-as uniós ciklus forrása-
inak felhasználásával finanszírozott projektek befejeződése 2016-ban a beruházások jelentős visszaesését 
eredményezte, akkor az előző évi magas bázishoz képest a beruházások 13%-kal visszaestek, ezen belül  
a nemzetgazdasági ágak többségében is csökkentek. A beruházások nagymértékű növekedéséhez hoz-
zájárult a Magyar Nemzeti Bank által támogatott kamatkedvezményes konstrukciók elérhetővé válása  
a kkv-szektor részére is (Piaci Hitelprogram, illetve korábban Növekedési Hitelprogram). 2017-ben viszont 
újra nőtt a beruházási aktivitás, ami már csak részben volt köszönhető a 2014–2020-as európai uniós költ-
ségvetési ciklus új projektjeinek, emellett a vállalkozások a gazdasági konjunktúra hatására kapacitásbőví-
tésbe kezdtek, valamint a lakásberuházások és az egyéb ingatlanfejlesztések is lényegesen emelkedtek.

2. ábra
A nemzetgazdasági beruházások volumenváltozása

(előző évhez képest)
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A nemzetgazdasági beruházások GDP-hez viszonyítva aránya – a volumenváltozással összefüggés-
ben – 2013–2015 között emelkedett, 2016-ban csökkent, 2017-ben pedig újból számottevő növekedés 
történt, köszönhetően annak, hogy a beruházások a GDP felhasználásának a leggyorsabban növekvő 
halmazát alkották. A 2017-ben regisztrált 16,9%-os arány azonban még mindig elmarad a 2000 és 
2017 közötti átlagtól (18,0%), elsősorban a lakásépítések alacsonyabb GDP-arányos hányadából faka-
dóan.

3. ábra
A nemzetgazdasági beruházások GDP-hez viszonyított aránya
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+ Negyedéves adatgyűjtés alapján, előzetes adat.

2017+

16,6
15,5

14,8 15,1

17,0
17,7

15,1

16,9

2017-ben a beruházási folyamatok alakulásában a korábbi évekhez hasonlóan ismét döntő – 2016-tal 
szemben pozitív – szerepet játszottak az uniós források. A közösségi támogatás felhasználásával meg-
valósuló, újtárgyieszköz-beszerzésben is érintett projektek finanszírozása 2017-ben – az alacsony bázis 
miatt – kiemelkedően nőtt,6 összefüggésben azzal, hogy a gazdasági szervezetek a 2014–2020-as ciklus-
hoz tartozó, jelentős összértékű projektek többségében ténylegesen elkezdték megvalósítani tárgyiesz-
köz-beruházásaikat (a korábbi évben inkább előleglehívások történtek). A tárgyieszköz-beszerzésben is 
érintett projektekkel kapcsolatos kifizetések 2016-ban 1601 milliárd, 2017-ben viszont már 2000 milli-
árd forintot tettek ki (az uniós források bővülése tehát meghaladta a beruházások dinamikáját). Ebből 
következően 2017-ben a beruházások több mint 31%-át – 2016-ban kevesebb mint 30%-át – finanszí-
rozták az uniós támogatásokból (a kifizetések és a beruházások aránya hosszabb ideje közel állandó).  
A tárgyi eszközzel kapcsolatos teljes kifizetésből 600 milliárd forintot az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Programon keresztül (például közúti és vasúti infrastruktúrafejlesztés támogatására), 424 milli-
árd forintot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében (például városrehabilitációkra 
és iparipark-fejlesztésekre) fizettek ki. Szintén jelentős kifizetések történtek a tárgyieszköz-projektek 
tekintetében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban, amelynek keretében a pályá-
zók 2017-ben összesen 397 milliárd forintott kaptak különféle energiahatékonysági, fűtéskorszerűsítési, 
illetve megújuló energiák kihasználását célzó fejlesztések lebonyolítására. Ennek kedvezményezettjei  
– a tárgyieszköz-projektek esetében – 2017-ben is túlnyomórészt a költségvetési szervek és állami nagy-
vállalatok voltak (ahol a beruházások jelentős bővülése az elérhető uniós források növekedésének követ-
kezménye), valamint jelentősebb hányadot képviselt a kkv-szektor is. 

6 Forrás: a Miniszterelnökség által kezelt EMIR- és FAIR-adatbázis.
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4. ábra
Beruházások szezonálisan kiigazított volumenváltozása 

(2010 negyedéveinek átlagához képest)
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2017-ben egy kivételével mindegyik nemzetgazdasági ágban bővültek a beruházások, a legnagyobb 
mértékben az oktatásban (67%), az egészségügyi szolgáltatásban (66%), valamint a közigazgatásban 
(65%), ami abból is fakadt, hogy a jellemzően közösségi finanszírozású területeken az alacsony bázis 
mellett az uniós források is meghatározó szerepet játszottak.

Növekedett a beruházási teljesítmény volumene az összérték közel háromtizedét realizáló feldol-
gozóiparban (7,3%), illetve a másik két kiemelt súlyú nemzetgazdasági ágban, az ingatlanügyletekben 
(23%l) és a szállítás, raktározásban (24%) is. E három nemzetgazdasági ág együttesen a beruházási tel-
jesítményérték közel hattizedét adta. A szállítás, raktározásban az uniós forrásból finanszírozott autó-
pálya-, autóút- és vasútépítések mellett a légi szállítással és a postai tevékenységgel foglalkozó vállalko-
zások is nagymértékben növelték fejlesztéseiket. Az ingatlanügyletekben a lakásépítések és -felújítások 
mellett az üzleti célú ingatlanfejlesztések is jelentősen növekedtek. A 13 feldolgozóipari részterület 
közül 7-ben emelkedett a volumen, miközben a bázis is történelmileg magas szinten volt. A legjelen-
tősebb növekedés a feldolgozóipari beruházások közel háromtizedét realizáló járműgyártás, valamint  
a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása területén való-
sult meg.

A további nemzetgazdasági ágak többségében is számottevően növekedett a beruházási aktivitás:  
a mezőgazdaságban az egyéni vállalkozások gépbeszerzése miatt 12, az információ, kommunikációban 
19, a tudományos és műszaki tevékenységben 7,5, a művészet és szabadidő területén – elsősorban a ver-
senysporttal kapcsolatos nagyberuházások miatt – 37, az építőiparban – a termelésnövekedéssel össz-
hangban – 11%-os növekedés valósult meg. A kis részarányú pénzügyi szolgáltatás fejlesztései 22%-kal 
emelkedtek, amiben bankfiók-felújítások és számítógép-beszerzések is szerepet játszottak. Kiemelke-
dően nőttek az ugyancsak kis súlyú bányászat, kisebb mértékben az energiaipar beruházásai (52, illetve 
5,7%-kal). Ez utóbbiból jelentős mértékben részesedő villamosenergia-termelésben számottevő beruhá-
zások történtek 2017-ben is, például hőerőművek fejlesztése. A szintén jelentős súlyt képviselő kereske-
delem éves beruházási teljesítménye alig változott (+0,4%), elsősorban a korábbi, nagy értékű áruházfej-
lesztések befejeződése következtében.

http://www.ksh.hu/
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5. ábra
A beruházások volumenváltozása nemzetgazdasági ágak szerint

(az előző évhez képest)
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A három legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág (a feldolgozóipar, a szállítás, raktározás és az ingat-
lanügyletek) összesített részesedése a beruházásokon belül 2017-ben 59,2% volt, ami 2016-hoz képest 
0,7 százalékpontos csökkenést jelentett. A kissé alacsonyabb koncentrációt elsősorban az okozta, hogy 
a jellemzően közösségi finanszírozású nemzetgazdasági ágakban nagyobb mértékben nőtt a fejlesztések 
volumene. A feldolgozóipar aránya 32,0%-ról 29,2%-ra mérséklődött, ugyanakkor az ingatlanügyleteké 
15,1%-ról 16,4%-ra nőtt, így ez utóbbi 2017-ben is a második legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág 
volt. Eközben a szállítás, raktározás részaránya mérsékelten, 12,8%-ról 13,5%-ra emelkedett. A beru-
házási teljesítmények különböző mértékű növekedése következtében több további nemzetgazdasági ág 
súlya is számottevően megváltozott, közülük a közigazgatásé 4,1%-ról 5,8%-ra, az egészségügyi szolgál-
tatásé 0,9%-ról 1,3%-ra nőtt. Néhány nemzetgazdasági ág részaránya ellenben csökkent, a legnagyobb 
mértékben a kereskedelem 7,0%-ról 6,0%-ra.

http://www.ksh.hu/
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6. ábra
A nemzetgazdasági beruházások megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint, 2017+
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+ Negyedéves adatgyűjtés alapján, előzetes adat.

4. Beruházások anyagi-műszaki összetétel szerint
A beruházások anyagi-műszaki összetétele 2017-ben kismértékben megváltozott az előző évihez 
képest: míg 2016-ban az építési beruházások a nemzetgazdaságban megvalósult összes beruházás keve-
sebb mint felét (48%) tették ki, addig 2017-ben ez az arány – a lakás-, ipari, logisztikai, infrastrukturá-
lis és egyéb építkezések élénk bővülésének az eredményeképpen – 51%-ra nőtt. Ezzel párhuzamosan  
a korábbi évben nagyobb részarányt (51%-ot) képviselő gép- és berendezésberuházások a nemzetgaz-
dasági beruházások 48%-át adták. (Emellett a kis súlyú, földdel, tenyészállatokkal kapcsolatos egyéb 
beruházások súlya is némileg, 1,5%-ról 1,2%-ra csökkent.) 2017-ben az építési, valamint a gép- és 
berendezésberuházások is jelentősen növekedtek. Az építési beruházások 3 évig tartó emelkedése  
a 2016-os átmeneti visszaesés után 2017-ben a korábbiaknál is nagyobb lendületet vett: míg 2013-ban 
7,7, 2014-ben 18, 2015-ben pedig 10%-os volumennövekedés következett be, addig a 2016-os nagy-
mértékű, 22%-os visszaesést követően 2017-ben 21%-kal növekedtek az épületekkel és egyéb épít-
ményekkel kapcsolatos beruházások. Az emelkedés nemcsak az uniós forrásokból finanszírozott,  
2017-ben felgyorsult infrastrukturális fejlesztéseknek, középületek, gátak építésének köszönhető, 
hanem kulturális és sportlétesítmények, ipari gyárak, irodaházak, logisztikai csarnokok, bankfiókok és 
lakások építésének, valamint az alacsony bázisnak is a következménye volt.

2017-ben a gép- és berendezésberuházások is élénken, de az építéseknél kisebb mértékben (13%-kal) 
nőttek. E csoportban a beruházott javak nagyobbik része (64%-a) – a korábbi évekhez hasonlóan – 
import eredetű volt, illetve a gép- és berendezésbeszerzések legnagyobb hányada (44%-a) hagyományo-
san a feldolgozóiparban realizálódott.
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7. ábra
A beruházások volumenváltozása anyagi-műszaki összetétel szerint

(az előző év azonos időszakához képest)
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+ Negyedéves adatgyűjtés alapján, előzetes adat.

5. A vállalkozások, a költségvetési szervek és a háztartások  
beruházásai

2017-ben a költségvetési szervek, illetve a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások beruházási telje-
sítménye egyaránt növekedett az egy évvel korábbihoz képest: míg a költségvetési szervek erőteljesen, 
59%-kal növelték beruházásaikat, addig a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások annál mérsékelteb-
ben, 14%-kal. A háztartások beruházási teljesítménye 2017-ben – a lakásépítések jelentős és a lakásfel-
újítások visszafogottabb emelkedésével összefüggésben – 22%-kal emelkedett az előző évihez képest.

A vállalkozások beruházásainak növekedéséhez az 55%-os súlyt képviselő nagyvállalati (250 fő és 
afeletti létszámot foglalkoztató) kör élénken bővülő fejlesztései járultak hozzá a legnagyobb mértékben, 
miközben 2017-ben a kis- és középvállalkozások7 is jelentősen növelték beruházásaikat.

A nagyvállalati kör beruházásainak 22%-os növekedése a külföldi érdekeltségű vállalatok és hazai 
beszállítóik – kiemelten a gépjárműgyártók és ellátási láncuk – kapacitásbővítésére, zöld mezős beru-
házásaira, továbbá az állami tulajdonú vállalkozások ismét beinduló uniós finanszírozású projektjeire 
vezethető vissza.

A kkv-szektorban a kisvállalkozások és a középvállalkozások közel azonos arányban 8–8%-kal növel-
ték a beruházásaikat, annak is köszönhetően, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2017-ben folytatta a Piaci 
Hitelprogramot (PHP), ami a hazai kis- és középvállalkozások hitelhez jutásának feltételeit javította. 
2017-ben a vállalati hitelezés a gazdasági válság óta nem tapasztalt – a kelet-közép-európai régióban  
a leggyorsabb – tempóban, 10%-ot meghaladó mértékben bővült tranzakciós alapon, vagyis az év során 
a folyósítások 615 milliárd forinttal meghaladták a törlesztéseket. A hitelállomány bővülésének hátte-

7 Létszám-kategória alapján (kisvállalkozás 10–49 fő között, középvállalkozás 50–249 fő között).
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rében nagyobbrészt a devizahitelekkel kapcsolatos tranzakciók álltak, de a PHP forinthitelei mellett  
a piaci alapú forinthitelezés is számottevően növekedett. A kis- és középvállalkozások hitelezésében 
folytatódott a bővülés, éves összevetésben 11,4%-kal. (A hazai hitelintézeti hitelek mellett számos más 
forrás létezik a vállalkozások beruházásainak finanszírozására: többek között külföldi hitelintézeti köl-
csön, anyavállalati finanszírozás, visszaforgatott nyereség stb.)8

A költségvetési szervek beruházásai a 2016-os nagymértékű (61%-os) visszaesést követően 2017-ben  
jelentősen bővültek, az előzetes adatok alapján 59%-kal haladták meg az előző év alacsony bázisát.  
(A közszférában a 2013. évi 40 és a 2014. évi 17%-os növekedést követően 2015-ben összességében 
45%-kal nagyobb volumenű beruházást hajtottak végre az egy évvel korábbinál.)

2017-ben az ismét megnyíló uniós fedezetű fejlesztési források hatására a központi költségvetési 
szervek beruházásai mintegy 85%-kal növekedtek, itt a rend- és határvédelemmel, a fekvőbeteg-ellátás-
sal és a felsőoktatással kapcsolatos beruházások bővültek a legnagyobb mértékben.

A települési önkormányzatok 2017. évi beruházásai 38%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. 
Elsősorban kulturális, úthálózat-fejlesztési, sporttevékenység-támogatási, szociális és köznevelési célú 
beruházásokat – jellemzően szintén uniós projektek keretében – valósítottak meg.

8. ábra
A beruházások volumenváltozása a legalább 50 főt foglalkoztató
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+ Negyedéves adatgyűjtés alapján, előzetes adat.

8 Forrás: Hitelezési folyamatok. Magyar Nemzeti Bank, 2018. március.
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6. A beruházások régiók szerinti megoszlása9

A beruházások teljesítményértékének területi megoszlása az uniós források újbóli megindulásával és 
az általános gazdasági expanzióval összefüggésben kismértékben változott az egyes régiók között, 
összességében az alföldi régiók és a Közép-Magyarország irányába tolódott el. (E térségekben 
nagyobb mértékben nőttek a beruházások, mint a dunántúli régiókban és Észak-Magyarországon.) 
Ez azzal volt összefüggésben, hogy az erőteljes beruházási aktivitást mutató külföldi érdekeltségű és 
állami nagyvállalkozások jellemzően budapesti székhelyűek, valamint, hogy az alföldi régiókban – leg-
alábbis 2017-ben – több uniós forrású fejlesztés (pl. közlekedési infrastruktúra építése) realizálódott. 
A közép-magyarországi szervezetek súlya (52,5%) az összes megvalósult beruházáson belül ismét 
nőtt (2,6 százalékponttal). 2017-ben Közép-Magyarországon és a dunántúli nagyrégióban realizáló-
dott – az előző évihez hasonlóan – a beruházások több mint háromnegyede, annak ellenére, hogy  
a dunántúli régiók mindegyikének csökkent a súlya a nemzetgazdasági beruházásokon belül, a legna-
gyobb mértékben a Közép-Dunántúlé (1,1 százalékponttal). A Dunántúl három régiójában ugyan-
akkor jelentősen eltérő mértékben változott a beruházási volumen, a legnagyobb mértékű bővülés  
Nyugat-Dunántúlon (13%), a legkisebb Dél-Dunántúlon valósult meg (1,0%).10 Mivel az Észak- 
Alföldön és a Dél-Alföldön székhellyel rendelkező szervezetek beruházásai az országost jóval meg-
haladó mértékben nőttek – jelentős részben költségvetési szervek és állami nagyvállalatok fejlesz-
téseinek eredményeképpen –, e térségek súlya mérsékelten – mintegy 0,2 és 0,6 százalékponttal –,  
7,3, illetve 7,8%-ra emelkedett. A nemzetgazdasági teljesítményhez hasonlóan a beruházásokon belül 
is a legkisebb részarányú régió a korábbi évekkel egybecsengően Dél-Dunántúl maradt, amely mind-
össze 4,2%-kal részesedett a nemzetgazdasági beruházásokból.

9. ábra
A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményértéke, millió forint, 2017+
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+ Negyedéves adatgyűjtés alapján, előzetes adat. Székhely szerinti adatok.

9 A 4 fő feletti létszámú vállalkozások, létszámhatár nélkül a költségvetési szervek és megfigyelt nonprofit szervezetek székhely szerinti 
adatai alapján.

10 2017-ben a legkisebb mértékben Dél-Dunántúlon bővültek a beruházások a nemzetgazdaságban.
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Elérhetőségek:

kommunikacio@ksh.hu

Lépjen velünk kapcsolatba!

Telefon: (+36-1) 345-6789

További információk, adatok (linkek):

Összefoglaló táblák (STADAT)

Területi táblák (STADAT)

Módszertan

https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/opennewcase.xhtml
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_3_3
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qb005c.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz33.html
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