
2016-ban 1,8 százalék volt a 
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 2017 

GDP változása (%) 3,6 

Infláció (éves átlag, %) 2,5 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

11,4 

EUR/HUF (éves átlag) 307 

 

A KSH és az MNB március utolsó napján publikált 

statisztikái szerint a központi költségvetés GDP-arányos 

deficitje 2016-ben 1,8 százalék volt. Az államadósság 

értéke a GDP 74,1 százalékára csökkent az egy évvel 

korábbi 74,7 százalékos értékről. 

Februárban az ipari termelés a nyers adatok szerint 2,7 százalékkal, míg 

a naptárhatással kiigazított adatok szerint 7,0 százalékkal növekedett az 

előző év azonos időszakához képest. A két mutató közötti nagymértékű 

eltérést a szökőnaphatás indokolja. Nagymértékben, 15,2 százalékkal 

növekedett az építőipar teljesítménye az év második hónapjában. Ennek 

magyarázata az alacsony bázisban és az uniós támogatások 

ciklikusságában rejlik: az idén már jelentős mértékben beindulnak a 2014 

és 2020 közötti uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó beruházások. 

A kiskereskedelmi forgalom februárban mindössze 1,0 százalékkal 

haladta meg az egy évvel korábbit. A munkanélküliségi ráta változatlanul 

4,3 százalék volt. A bérek 10,7 százalékkal növekedtek köszönhetően a 

munkát terhelő járulékok csökkentésének, a minimálbér és a garantált 

bérminimum növelésének és a munkaerőhiánynak. Ez a reálbérek 7,6 

százalékos növekedését jelenti. 

Az infláció a februári 2,9 százalékos szintről márciusra 2,7 százalékra 

mérséklődött. 

Az év első három hónapjában a költségvetés hiánya 198,1 milliárd forint 

volt. A márciusi hiányhoz nagyban hozzájárult az áfa-visszatérítés 

rendjének megváltozása: a korábbi 75 nap helyett most már 45 nap alatt 

megtörténnek a visszatérítések a „jó adózók” esetében. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Április 6-ai ülésén nemkonvencionális árfolyampolitikájának felfüggesztéséről 

határozott a Cseh Nemzeti Bank Igazgatótanácsa, aminek értelmében a cseh korona 

árfolyamát ismét a valuta iránti piaci kereslet és kínálat határozza meg. A 2013 

novemberében bevezetett program értelmében a cseh jegybank nem hagyta 27 

korona/euró árfolyam alá erősödni fizetőeszközét, mivel az erős korona egyrészt 

ronthatta volna a cseh exportorientált vállalatok versenyképességét, másrészt az 

importált infláció csökkenésén keresztül tovább mérsékelhette volna a cseh inflációs 

rátát. A döntést az utóbbi hónapokban egyre inkább gyorsuló, egy év alatt 0,7-ről 2,6 

százalékra emelkedő cseh maginflációs ráta indokolhatta, melyet a jegybank igyekszik 

középtávon 2 százalékos célértéke közelében tartani. A program kivezetése – 

szemben a hasonló árfolyamcélt meghatározó svájci jegybanki programmal – nem 

befolyásolta jelentősen a korona árfolyamát, amely az elmúlt hetekben 26,5 és 27 

korona/euró között ingadozott. 

Március közepén elgördült az utolsó alkotmányos akadály is a brit kilépés előtt: a brit 

parlament mindkét háza felhatalmazta Theresa May-t a tárgyalások megkezdésére, 

mely a várakozások szerint legalább két évet vehet igénybe. A tárgyalások egyik fő 

kérdése, hogy milyen feltételek mellett férhet hozzá az Egyesült Királyság a közös 

uniós piachoz, ám ezekről az uniós tárgyalópartnerek csak a kilépés technikai 

lebonyolítása után kívánnak tárgyalni. A kilépés gazdasági hatása körüli 

bizonytalanság így továbbra sem szűnt meg, ám egyre inkább valószínűsíthető, hogy 

a közös piacokhoz való további hozzáférés és a Brexittől remélt brit gazdasági 

szuverenitás között választania kell a kormányzatnak. A minél szélesebb társadalmi 

felhatalmazás érdekében, Theresa May javaslatára július 8-án előrehozott 

választásokat tartanak a szigetországban. 

A francia elnökválasztás esélyes jelöltjeinek gazdasági programja  

2017-ben új köztársasági elnöke lesz Franciaországnak, tekintve, hogy az eddigi 

elnök, Francois Hollande nem indul újra a posztért. A kétfordulós választás első 

fordulója április 23-án lesz, amelyből a két legtöbb szavazatot kapott jelölt jut tovább 

a május 7-ei második fordulóba. Az április közepi felmérések szerint a két 

legesélyesebb jelölt Emmanuel Macron, aki a most véget érő elnöki ciklus egyik 

szocialista gazdasági minisztere volt, de függetlenként indul, és Marine LePen, aki a 

szélsőjobboldalinak nevezett Nemzeti Front jelöltje. Mindkettő népszerűsége 23-25 

százalék között mozog. Hozzájuk képest le van maradva Francois Fillon 19 százalék 

körüli népszerűséggel, aki a konzervatív Republikánus Párt jelöltje. Januárban még 

őt tartották a legesélyesebb jelöltnek, de pénzügyi botrányai miatt jelentős 

népszerűségvesztést szenvedett el. (Lassan a kommunista Baloldali Front jelöltje, 

Jean-Luc Mélenchon is utoléri, aki növekvő népszerűséggel 18 százalékon áll. 

Ötödik helyen kullog csökkenő népszerűséggel a jelenleg kormányzó Szocialista 

Párt jelöltje, Benoît Hamon 8 százlékra csökkent támogatotsággal. ) A verseny 

mindenesetre április 23-ig nyílt, így a három legnépszerűbb jelölt programját 

tekintjük át.  

Az Európai Unióra vonatkozó programpontokban a három jelölt három különböző 

irányban gondolkodik. LePen győzelme esetén számíthatunk arra, hogy az euró 

A Cseh Nemzeti Bank 

eltörölte az 

árfolyamküszöböt. 
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gyengülni fog átmenetileg. Ő ugyanis kiléptetné Franciaországot az eurózónából, 

hogy visszavegye az ország monetáris szuverenitását. Ez a fejlemény felerősítené 

azokat a találgatásokat, hogy vajon melyik lenne a következő kilépő. Már 

önmagában az is bizonytalanná tenné az euró értékét, hogy az egységes valuta 

mögött álló gazdasági erő egyötöde kilépne Franciaországgal, de a további 

széthullásra irányuló spekuláció tovább növelné a kockázatokat, ami miatt növekvő 

árfolyam-ingadozást várunk. Ezen túl másik markáns programpontja, hogy a Brexit 

mintájára népszavazást rendezne a francia EU-tagságról. Továbbá úgynevezett 

„értelmes protekcionizmusról” beszél, amelynek keretében egyrészt a francia 

termékek vásárlására buzdít, másrészt a közbeszerzéseknél preferálná a francia 

cégeket – főleg a kisvállalkozásokra kiírt tenderek esetében, – sőt, a francia 

szabványoknak nem megfelelő termékeket kitiltaná Franciaországból. Ezekkel az 

ígéretekkel már Franciaország egységes piaci tagságát is feszegeti. A másik két 

jelölt nem kérdőjelezi meg az ország EU- és euró-tagságát, azonban ők is 

újranyitnának bizonyos uniós kérdéseket. Fillon az EU fiskális harmonizációját az 

tárgyalná újra,  elsősorban a társasági adóalap-számítás harmonizációjára 

vonatkozó német javaslatot élesztené fel. Macron szociális kérdésekben 

kezdeményezne közösségi harmonizációt, elsősorban a minimálbér szintjére 

vonatkozóan.  

Külgazdasági kérdésekben Fillon és LePen programjában közös, hogy egyikőjük 

sem támogatja az EU tervezett szabadkereskedelmi egyezményeit, sem Kanadával 

a CETA-t, sem az USA-val a TTIP-t, sem egy átfogó transzatlanti 

szabadkereskedelmi övezet (TAFTA) létrehozását. Macron ehhez képest 

megengedőbb, elsősorban a CETA esetében. Oroszország kapcsán hárman három 

álláspontot képviselnek. Macron fenntartaná az Oroszországgal szembeni 

gazdasági szankciókat, amíg az ukrán konfliktus nem rendeződik a Minszki 

Egyezménynek megfelelően. Fillon úgy fogalmaz, hogy „felújítaná” a kapcsolatokat 

Oroszországgal. LePen pedig egyértelműen közeledést hirdet a francia-orosz 

kapcsolatokban. (Ez utóbbit még azelőtt nyilatkozta, hogy az USA és Oroszország 

között megromlott volna a kapcsolat az áprilisi, szíriai vegyifegyver-támadás miatt.) 

Mindhárom jelölt amellett van, hogy az EU-nak rendeznie kell Kínával a gazdasági 

kapcsolatait egy átfogó európai-kínai egyezményben. 

A francia gazdaság fellendítése érdekében mindegyikőjük programjában 

megjelennek a KKV-k. Leghangsúlyosabban Fillon épít a kisvállalkozókra és az 

önfoglalkoztatókra. Ő csökkentené a közvetlen adóterheiket és a foglalkoztatási 

terheiket is, valamint kedvezőbb adózást vezetne be a KKV-kba befektetett tőkéből 

szerzett jövedelemre. LePen az adók csökkentésén, a szabályozáson keresztüli 

kedvezményeken és a könnyített tőkéhez jutáson keresztül erősítené a francia KKV 

szektort. Esetében hangsúlyos eleme a gazdaságélénkítésnek a protekcionizmus és 

a fogyasztói patriotizmus hirdetése. Macron programjából úgy tűnik, hogy 

elsősorban a háztartások adóinak csökkentésén keresztül látja a fellendülés 

lehetőségét. Persze, nála sem hiányzik a programból a vállalati szektor. A jelenlegi 

33 százalékos társasági jövedelemadót Macron 30, Fillion 25 százalékra szállítaná 

le. LePen csak a KKV-knak adna adócsökkentést. Számukra 24 százalékra 

csökkentené az adókulcsot, amivel kétkulcsossá tenné a francia társasági adót. 

Valamilyen mértékben mindhárman hajlandóak lennének hozzányúlni a francia 

munkaerőpiac „szent tehenéhez”, a 35 órás munkahéthez. Macron egyértelműen 

eltörölné. Fillon a versenyszférában eltörölné azt, az állami szektorban pedig 39 

órás munkahetet vezetne be. LePen azt mondja, hogy meg kell tartani a 35 órás 
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korlátot, de ágazati szinten lehetővé tenné, hogy a szakmai és érdekképviseleti 

szervezetek tárgyalásos úton megegyezhessenek 37 vagy 39 órás munkahétben. 

Ezt azonban csak bérkompenzációval engedélyezné. 

A nyugdíjak tekintetében LePen és Fillon a kisnyugdíjakat reálértékben megemelné. 

Macron kevésbé csak a jelenlegi nyugdíjemelési szabályok megtartását ígéri. Míg 

LePen nem módosítana a rendkívül alacsony nyugdíjkorhatáron (60 év), addig 

Macron és Fillon fokozatosan megemelné azt közelítve a 67 évhez. 

Az államháztartás esetében Fillon és Macron ígér komoly kiigazítást. Fillon igazi 

ortodox megszorítást hirdet. Programjában 500 ezer főnyi közalkalmazott leépítése 

szerepel a jelenlegi 5,6 millióból, továbbá öt év alatt 100 milliárd euró megtakarítás a 

kiadási oldalon. (A közalkalmazotti leépítés ennek a megtakarításnak legfeljebb 12 

százalékát adja.) Macron ehhez képest csupán 120 ezer állás megszűnésével 

számol a közszférában és 60 milliárd euró megtakarítással az öt éves elnöki ciklus 

alatt. Ugyanő eközben 50 milliárdos beruházási csomagot is hirdet, amely a 

zöldenergiát, a mezőgazdaság környezettudatos átállítását és a közösségi 

közlekedést célozza meg. Fillon ugyanekkora összegű orientációs alapot ígér a KKV 

szektor számára, amelynek egyben feladata is lenne az elbocsátott 

közalkalmazottak felszívása a gazdaság fellendítésén túl. 

Az államháztartást érinti, hogy Macron bevezetne egy fiskális szabályt is az egyes 

minisztériumokra vonatkozóan. Tárcánként meg lenne határozva a kiadási plafon, 

és amelyik tárca az túllépné, levonnák tőle a különbözetet. A programtervezet ennek 

kapcsán nem világos, de előremutató a fiskális fegyelem szempontjából, amely 

elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy a 2016-ban még 3,6 százalékos francia 

államháztartási hiányt 3 százalék alá lehessen vinni a következő elnöki ciklus 

végére, ahogyan azt Macron és Fillon ígéri. LePen ezzel ellenkező irányú terve 

szoros összefüggésben van a francia monetáris önállóság visszaállításával, ugyanis 

lehetővé tenné, hogy a Francia Nemzeti Bank közvetlenül finanszírozhassa az 

államkötvénypiacot. Ezen kívül a migrációra fordított kiadásokat megszűntetné, 

valamint ezzel szoros összefüggésben a szociális támogatások körében elkövetett 

csalások ellen lépne fel szigorúan. A migrációs kiadások és a szociális kiadások 

összekapcsolása nem véletlen LePen esetében. A francia társadalom perifériáján 

élő bevándorlókat gyakran éri az a vád, hogy visszaélnek a szociális ellátórendszer 

lehetőségeivel. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság jelenlegi állapotát kifejező SZIGMA CI indikátor november óta 

pozitív tartományban tartózkodik, így közel fél éve trend feletti mértékben bővül a 

hazai gazdaság. Bár áprilisban enyhén megtört az index folyamatos növekedése, 

annak értékénél legutóbb 2015 I. negyedévében mértek kedvezőbbet. Indikátorunk 

magas értéke alapján – a korábbi negyedévekhez viszonyítva – kiemelkedően 

kedvező lehet az idei első negyedéves növekedési adat, melyet részben a tavalyi 

gyenge bázis magyaráz. Februárban historikus csúcsra emelkedett az ipari termelés 

szezonális és naptárhatástól megtisztított volumenindexe, ami alapján az ipari 

kibocsátás továbbra is támogathatja a hazai gazdaság bővülését. Éves alapon 

januárhoz hasonlóan februárban is kétszámjegyű bővülést mutatott az építőipari 

kibocsátás bővülése, miközben a szektor rendelésállománya három hónap alatt közel 

duplájára emelkedett. Februárban bár megtört az építőipari szerződésállomány 

évtizedek óta nem látott mértékű, havi 30 százalék körüli bővülése, a jelenlegi 

SZIGMA indikátorunk 

alapján trend feletti 

mértékben nő a 

gazdaság.  
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szerződésállománynál magasabbat legutóbb 2014 júliusában, a kifutó uniós források 

gyorsított lehívása idején mértek. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján – június és július kivételével – egész évben trend 

feletti ütemben bővülhet a hazai gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozását 

kifejező Ifo Business Climate index közel 5 éves csúcsra emelkedett februárban, ami 

alapján a hazai kibocsátás bővülését a következő hónapokban is támogathatja a 

kedvező külső környezet. Január és február között ismét csökkent a naptárhatástól 

szűrt kiskereskedelmi volumen, melynek a korábbi években látott dinamikus bővülése 

– a kedvező fogyasztói bizalmi indikátorok ellenére – a közeljövőben nem 

valószínűsíthető. Összességében idén a javuló beruházási aktivitás és a dinamikusan 

bővülő reálbérek miatti fogyasztásbővülés hatására a tavalyi 2 százalékos GDP 

növekedési ütemnél magasabb, 3,5 százalékot maghaladó gazdasági növekedést 

valószínűsítünk. 

1. ábra SZIGMA egyidejű (CI) és előrejelző (LEAD) indikátorok 

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

Februárban az ipar teljesítménye a nyers adatok alapján 2,7 százalékkal haladta meg 

az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 7,0 százalékkal növekedett. 

A két mutató közötti eltérést a tavalyi szökőnap hatása magyarázza. Januárhoz képest 

februárban a termelés szezonálisan és munkanaphatással kiigazított volumene 3,4 

százalékkal bővült. Az év második hónapjában az ipar értékesítésének volumenindexe 

1,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ehhez az export 2,2 százalékos 

növekedése mellett a belföldi értékesítések 1,1 százalékos csökkenése járult hozzá. 

Az ipar februárban 

2,7 százalékkal 

növekedett éves 

összevetésben. 
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2. ábra Ipari termelés és értékesítés alakulása (2015. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az iparon belül legnagyobb súllyal bíró feldolgozóipar termelése a teljes iparhoz 

hasonlóan 2,7 százalékkal növekedett februárban az előző év azonos időszakához 

képest. Ezen belül a legnagyobb, 41,3 százalékos bővülést a kokszgyártás, kőolaj-

feldolgozás ágazatban mérték, de jelentősen, 17,3 százalékkal bővült a gépek, gépi 

berendezések gyártása ágazat teljesítménye is. A legnagyobb súlyú ágazat, a 

járműgyártás teljesítménye 1,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A 

legnagyobb, 8,9 százalékos visszaesést a gyógyszergyártás szenvedte el februárban 

az előző év azonos időszakához képest, de 4,8 százalékkal csökkent az építőipar 

teljesítménye is. A csekély súlyú bányászat termelésének volumene 6,2 százalékkal 

növekedett, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálásé 1,7 

százalékkal mérséklődött. A KSH által megfigyelt ágazatok rendelésállománya 

kismértékű, 2,4 százalékos növekedést mutatott februárban az előző év azonos 

időszakához képest. Az új szerződések állománya ennél kisebb mértékben, 

mindössze 0,6 százalékkal növekedett. 

Februárban az építőipar termelése 15,2 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábban mértet. Februárban januárhoz képest az ágazat teljesítménye a 

szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint 0,5 százalékkal csökkent. 

Az előző év azonos időszakához viszonyított növekedéshez egyaránt hozzájárult az 

épületek és az egyéb építmények építésének növekedése: az épületeknél 13,5 

százalékos, míg az egyéb építményeknél 19,7 százalékos bővülés történt. A KSH 

tájékoztatása szerint az épületek építésének nagyobb volumene elsősorban ipari és 

raktárépületek, másodsorban pedig sportlétesítmények és oktatási épületek nagyobb 

volumenben történő építésének eredménye. Míg a bázisidőszakban az európai uniós 

támogatások ciklusváltás miatti átmeneti leállása visszafogta az építőipar 

teljesítményét, addig idén ennek ellenkezője tapasztalható. Ezt támasztják alá az 

ágazat rendelésállományát bemutató adatok is. A februárban megkötött szerződések 

volumene 43,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül az 

épületeknél 68,5 százalékos, míg az egyéb építményeknél 23,3 százalékos növekedés 

történt. Jelentősen magasabb az ágazat teljes szerződésállományának volumene is, 

mint tavaly ilyenkor, melyhez az épületek építésére vonatkozó szerződésállomány 

58,2 százalékos, és az egyéb építmények építésére vonatkozó szerződésállomány 

177,7 százalékos bővülése is hozzájárul. 

Februárban az építőipar 

teljesítménye 

15,2 százalékkal haladta 

meg az egy évvel 

korábbit. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
6 

3. ábra Építőipar alakulása (2015. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 januárjában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

alapján 4,8, míg a naptári hatástól megtisztított adatok szerint 3,8 százalékkal 

emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A februárra vonatkozó első 

becslés alapján a nyers adatok szerint 1,0, míg a naptárhatástól megtisztított adatok 

alapján 1,2 százalékos növekedést figyeltek meg a forgalomban. A korábbinál 

alacsonyabb növekedés fő oka a magas bázisban keresendő. Az élelmiszer- és 

élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi 

üzletekben 3,1, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,1 százalékos volt a bővülés 

mértéke. 

4. ábra Kiskereskedelmi forgalom volumene (2015. január = 100%) és bizalmi 

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Januárban is tovább folytatódott az internetes és csomagküldő boltok forgalmának 

emelkedése: 16,9 százalékkal növekedett meg a volumen az előző év azonos 

időszakához képest a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Jelentős bővülést 

figyeltek meg az iparcikk jellegű vegyes, a könyv, újság, papíráru, illetve a 

gyógyszerek és gyógyászati termékek esetében: rendre 9,8, 8,9 és 12,7 százalékkal 

nőtt a forgalom ezeken a területeken. Kisebb mértékű bővülés következett be az 

élelmiszer jellegű vegyes (5,0 százalék), a számítástechnika és egyéb iparcikk (0,8 

százalék), az illatszerek (4,9 százalék), valamint a használtcikkek esetében (5,5 

százalék). Csökkent viszont az élelmiszer, ital és dohányáru, a textil, ruházati és 

lábbeli, valamint a bútor, műszaki cikk szaküzletek forgalma: rendre 1,9, 4,0 és 1,9 

A kiskereskedelmi 

forgalom januárban 4,8, 

míg februárban 1,0 

százalékkal növekedett. 
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százalékkal mérséklődött az eladásuk volumene. A dohányáruk esetében a jövedéki 

adó növekedése indikálhatta a forgalomban mutatkozó mérséklődést. A gépjármű-

üzemanyag forgalom ebben a hónapban 6,7 százalékkal növekedett. 

2017 februárjában megtorpant a munkaerőpiaci bővülés. A foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma egy hónap alatt 8 ezer fővel, 4 millió 411 ezer főre 

csökkent. Ezzel egy időben az aktívak szezonálisan kiigazított száma is csökkent 

februárban 12 ezer fővel. A két negatív hatás ellenére is tovább csökkent ezer fővel a 

munkanélküliek száma 198 ezer főre. Azonban egy hónap adataiból még nem 

következtethetünk trendfordulóra, tekintve, hogy az intézményi statisztikák alapján az 

alkalmazottak szezonálisan igazított száma, az előző hónap kiemelkedő növekedése 

után is tovább emelkedett 20 ezer fővel. A növekedés továbbra is teljes mértékben a 

versenyszektorhoz köthető, ahol a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások 21 ezer 

fővel növelték foglalkoztatásukat. Ezzel szemben a költségvetési szférában ezer fővel 

csökkent, míg a non-profit szervezetek esetében nem változott a foglalkoztatás az év 

második hónapjában. Tovább csökkent a Start Munkaprogramban dolgozó 

közfoglalkoztatottak száma, egy hónap alatt 2 ezer fővel, 188 ezer főre. A 

szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta a januári adattal megegyezően 4,3 

százalékon állt februárban. 

5. ábra Munkapiac alakulása (2012. január = 0, ezer fő) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 februárjában tovább folytatódtak a béremelkedések. A nemzetgazdasági bruttó 

átlagkereset egy év alatt 10,7 százalékkal, 274 799 forintra emelkedett, míg a 

versenyszektorban 9,4 százalékkal növekedtek a bérek. A keresetek dinamikus 

emelkedésére a minimálbér 15, illetve a garantált bérminimum 25 százalékos 

emelése, a költségvetési szféra további bérrendezései (egészségügyi, kulturális 

munkakörben dolgozók), a munkát terhelő járulékok csökkentése valamint a 

munkaerőhiány gyakorolt hatást. A nettó bérek 10,7 százalékkal nőttek az év második 

hónapjában, amely az inflációt is figyelembe véve egy év alatt 7,6 százalékos nettó 

reálbér emelkedést jelez. 

A munkanélküliségi ráta 

4,3 százalék. 

 

A nettó reálbérek 7,6 

százalékkal nőttek 

februárban. 
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6. ábra Bruttó bérek alakulása (éves változás, %) 

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2016 januárjára vonatkozó adatai alapján a külkereskedelmi termékforgalom 

euróban számított exportvolumene 10,8 százalékkal, míg a behozatalé 10,1 

százalékkal nőtt éves bázison. A külkereskedelmi mérleg többlete 633 millió eurót tett 

ki, így az előző év azonos hónapjához képest 16 millió euróval nőtt. 

Januárban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök volumene a 

kivitelben 11,1, a behozatalban 13,1 százalékkal emelkedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 12,8 százalékkal, importvolumene 8,9 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 1,7 százalékkal nőtt. A kőolaj és kőolajtermékek 

behozatala több mint hatodával nőtt. A villamos energia behozatala nem változott. 

A 2017 februárjára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

911 millió eurót tett ki. Ez 57 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 5,4 százalékkal nőtt, míg az importé 7,1 

százalékkal bővült éves összevetésben. 

7. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

Megjegyzés: A 2017. februári adatok az első becslésből származnak. 
Forrás: KSH 

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017 februárjában 493 millió eurót tett ki, amely 

alulmúlja az előző évben mértet (596 millió euró). Az első két hónap egyenlege becsült 

értéke (813 millió euró) is kismértékben alatta marad a folyó fizetési mérleg 2016. év 

január-februári értékének (854 millió euró). 

Januárban nőtt, 

februárban csökkent a 

külkereskedelmi többlet. 
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Költségvetési helyzet 

2017 első negyedévében az államháztartás központi alrendszerének hiánya 198,1 

milliárd forintot tett ki. Az év első három hónapját a központi költségvetés 168,6 milliárd 

forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 45,9 milliárd forintos hiánnyal zárták, 

az elkülönített állami pénzalapok pedig 16,4 milliárd forintos többletet értek el. A 

Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett rövid ismertetés szerint a január és 

március közötti eredményt legfőképpen a tavaly novemberben megkötött hatéves 

bérmegállapodás befolyásolja. Továbbá mérsékeltebben teljesültek az általános 

forgalmi adóból származó bevételek, mivel a januártól hatályos, a „jó adózókat” 

támogató új áfa-visszatérítési szabályok szerint a kiutalást az adóhatóság már 45 

napon belül teljesíti a korábbi 75 nap helyett. A költségvetés éven belüli eltérő lefutását 

minden esetben hangsúlyozni szükséges, amit az idei év egyszeri tételei is 

alátámasztanak. A jelenlegi egyenleget olyan egyszeri hatások befolyásolják, mint az 

uniós támogatások utólagos megtérítése és az állami vagyongazdálkodással 

kapcsolatban a beérkezett termőföld értékesítésből származó bevételek. A jelenleg 

hatályos költségvetésben az elmúlt időszak gazdaságpolitikai intézkedései nincsenek 

átvezetve, ami megnehezíti a teljesülés értékelését. A minisztérium közlése szerint 

azonban az április végén a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény 

publikálásakor az idei évi előirányzatokat is felülbírálja a kormány. 

8. ábra Költségvetési hiány (január–március, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

A Központi Statisztikai Hivatal március végén közzétette a kormányzati szektor 2016. 

évi hiányát, ami a GDP 1,8 százalékát tette ki. A bevételi oldalon nőttek a 

társadalombiztosítási hozzájárulások, a fogyasztási és jövedelemadók. Az adóbevétel 

növekedést ellensúlyozta a EU-transzfereket tartalmazó egyéb bevételek (1116,1 

milliárd forintos) visszaesése, amit a hazai bevételi források növekedése kísért. A 

kiadási oldal átrendeződése az elkülönített állami pénzalapok és a 

társadalombiztosítási alapok megemelkedő forrásigénye és a 2007–2013 közötti uniós 

források kifutása miatt a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 

sorainak átalakulása jellemezte. A kormányzati szektor adóssága – az MNB adatai 

alapján – 2016 végén 25 922 milliárd forint, a GDP 74,1%-a volt. 

Monetáris folyamatok 

2017 márciusában a fogyasztói árak 2,7 százalékkal növekedtek az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. Az élelmiszerek ára 2,2 százalékkal emelkedett, amelyhez 

nagyban hozzájárult a cukor 14,0, a sertéshús 10,8, a sajt 7,1, a péksütemények 5,2, a 

A költségvetés hiánya 

198,1 milliárd forint volt 

az év első három 

hónapjában.  

Márciusban éves 

szinten 2,7 százalék volt 

az infláció. 
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párizsi, kolbász 5,0, valamint a kenyér 3,6 százalékos áremelkedése, illetve a 

baromfihús 16,5 és a tojás 5,6 százalékos árcsökkenése. A tej ára ebben a hónapban 

nem változott, vagyis az áfa csökkentés hatása jelenleg alig érvényesül a 

gazdaságban. Az egyéb cikkek átlag felett, 7,6 százalékkal drágultak, mely kategórián 

belül jelentős a járműüzemanyagok 17,1, valamint az újságok, folyóiratok 10,2 

százalékos árnövekedése, illetve a tankönyvek 8,8 százalékos árcsökkenése. A 

szeszes italok, dohányáruk 2,6, a szolgáltatások 1,6, a ruházkodási cikkek és a 

háztartási energia pedig 0,5 százalékkal került többe. A tartós fogyasztási cikkek 0,6 

százalékkal lettek olcsóbbak. A szolgáltatások árának növekedéséhez a postai 

szolgáltatás, a tv-előfizetések, valamint a szerencsejáték drágulása, illetve a távolsági 

úti céllal történő utazás és a szemétszállítás ármérséklődése járult hozzá. A tartós 

fogyasztási cikkek esetében olcsóbbak lettek a használt személygépjárművek, a 

televíziók, a rádiók, valamint a tartós kulturális cikkek, illetve drágultak a 

motorkerékpárok. 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók alapján az indirekt adóktól szűrt maginfláció 

és a ritkán változó árú termékek inflációja 0,1-0,1 százalékponttal 1,9, illetve 2,0 

százalékpontra emelkedett, míg a keresletérzékeny infláció 0,1 százalékponttal 1,5 

százalékpontos szintre mérséklődött. A jegybank kommunikációja alapján az infláció 

2018 első felében éri el a fenntartható 3 százalékos szintet. A Monetáris Tanács nem 

változtatott az alapkamat mértékén az április 25-ei ülésén. 

9. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Sem az EKB Kormányzótanácsa sem pedig a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci 

Bizottsága (FOMC - Federal Open Market Committee) nem ülésezett az elmúlt 

időszakban, így az eurózónában és az Egyesült Államokban nem változott a monetáris 

politika – szűken értelmezve a kamatkörnyezet. 

Az EKB és a Fed sem 

változtatott a monetáris 

kondíciókon. 
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10. ábra A régiós árfolyamok alakulása (induló érték = 100%) 

 

Forrás: Datastream 

 
A régiós folyamatok kismértékű változást indukáltak a vizsgált pénzügyi mutatókban. A 

cseh korona árfolyama 0,8 százalékkal erősödött, ami az euróval szemben alkalmazott 

küszöb megszűntetésével magyarázható, és ennek következtében csekély mértékben 

erősödni tudott a cseh korona. A lengyel zloty 1,4 százalékot erősödött az euróval 

szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) Csehországban 1 bázisponttal 41 

bázispontra csökkent, míg Lengyelországban 1 egységgel 72 bázispontra nőtt. 

A hazai pénzpiaci mutatók kismértékben kedvezőbbé váltak. Míg az 5 éves CDS 

értéke 2 egységgel 116 bázispontról 114 bázispontra csökkent, addig az elmúlt 

hónapban a forint árfolyama a svájci frankkal szemben 1,4 százalékkal, az euróval 

szemben 1,2 százalékkal, míg az amerikai dollárral szemben 1,7 százalékkal gyengült. 

Az időszak végén így egy svájci frank 293, egy euró 313, míg egy amerikai dollár 

292 forintba került. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő magyar állampapír-

állomány kis mértékben emelkedett (+10 milliárd forint), és az időszak végén 

3258 milliárd forintot tett ki.  

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa februárban sem változtatott irányadó rátáján, 

ami így 0,9 százalékon maradt. Szintén nem változott az egynapos jegybanki betét 

kamata, az egynapos hitelkamat, valamint az egyhetes hitelkamat. A Monetáris 

Tanács jegyzőkönyve alapján a 9 fős grémium minden tagja a kamatkondíciók 

változatlansága mellett voksolt. A jegybank Monetáris Tanácsa 2017 márciusában 

döntött a 2017. június végén alkalmazandó három hónapos jegybanki betéti limitről, 

amelyet 250 milliárd forinttal csökkentett. A jegybank tehát további monetáris lazítás 

mellett döntött, és a limitet 500 milliárd forintra redukálta. A folyamatos monetáris 

lazítás és a kamatfolyosó szűkítésének egyik célja az, hogy a 3 hónapos BUBOR 

(BUdapest InterBank Offered Rate) – bankok között alkalmazott – kamat 

csökkenhessen, amelynek következményeként a vállalatok által felvett hitelek 

kamatköltségei is csökkennek. A másik célja a folyamatos lazításnak az, hogy a 

felesleges likviditás ne a jegybanki betétben parkoljon, hanem minél nagyobb része 

megjelenhessen az állampapírpiacon hozamcsökkenést indukálva vagy pedig a 

tőkepiacon a produktív beruházásoknál forrást biztosítson és a gazdasági növekedést 

serkentse. 

A Monetáris Tanács tagjai egyetértettek abban is, hogy az előző kamatdöntés óta nem 

történt olyan fejlemény, amely a jelenlegi kamatszint megváltoztatását indokolná. A 

tanács tagjai kiemelték, hogy a következő időszakban is további nem konvencionális 

eszközök alkalmazását tartják lehetségesnek. Érdekes azonban az a tény, hogy a 

jövőbeni 3 hónapos kamatok piacán (FRA (forward rate agreement) – határidős 

Az árfolyamküszöb 

megszüntetése után 

kismértékben erősödött 

a cseh korona. 

A Monetáris Tanács 

nem változtatott az 

irányadó rátán. 
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kamatmegállapodás) jóval alacsonyabban (0,35 százalékos kamatlábon) kötnek 

üzletet a bankok, azaz azt prognosztizálják, hogy a 9 hónap múlva induló 3 hónapos 

eszköz kamata 55 bázisponttal alacsonyabb lesz a jelenlegi jegybanki alapkamatnál. 

Fontos kiemelni azt, hogy egy hónappal ezelőtt még 0,58 százalékos kamat mellett 

kereskedtek a bankok. 

Az elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén két lejárattól 

eltekintve csökkentek a hozamok, azaz a hozamgörbe lejjebb tolódott. A két lejárat, 

ahol a hozamok változatlanok maradtak, a 3 hónapos és a 6 hónapos lejárat volt. A 

hosszabb futamidőknél a hozamok csökkenése alapvetően annak köszönhető, hogy a 

befektetők elmozdultak a hosszabb futamidők irányába, és a 3, illetve 6 hónapos 7 és 

10 bázispontos hozamok helyett inkább a hosszabb futamidők nagyobb hozamait 

választják. 

Az MNB és az NGM között kibontakozott egy vita, amely az idei devizakötvény 

kibocsátásáról szól. Az MNB nem tartja szükségesnek a devizakötvény kibocsátását, 

míg az NGM az idénre is lehetségesnek tartja azt. Az ÁKK 2017. évre szóló 

finanszírozási tervében szerepel 1 milliárd euró devizakötvény kibocsátása 2017. 

évben. Fontos lehet a megmérettetés a nemzetközi porondon, hiszen a hosszabb 

lejáratú fix kamatozású devizakötvénynél a kamatfelár alakulása az országkockázat 

fokmérője lehet, továbbá hosszú távon a devizaforrás akár olcsóbb is lehet. Bizonyos 

szempontból jobb lett volna az év első felében a devizakötvény kibocsátása, 

ugyanakkor az a jelenlegi államadósság 24,2 százalékos devizaarányának kismértékű 

növekedését okozta volna, amellyel a ráta átmenetileg meghaladta volna az ÁKK által 

kitűzött 15-25 százalékos célsávot. Ismerve a devizakötvények lejárati szerkezetét, 

2017. május 9-én jár le egy 500 millió angol fontos devizakötvény, július 4-én egy 1 

milliárd eurós devizakötvény, továbbá október 26-án pedig egy 25 milliárd japán 

yenben denominált  kötvény. Ha lesz idén devizakötvény kibocsátás, akkor az e 

megfontolások miatt legkorábban biztosan csak az angol font kötvény lejárata után 

történik majd. 

11. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2017 februárjában, a szezonálisan kiigazított számok alapján a banki 

nettó forinthitel felvétel 42,3 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke 27,5 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok februárban (a 

januári hiteltörlesztés után) ismét kismértékben növelték a devizahiteleik állományát. A 

A hitelfelvétel volt 

jellemző a vállalatoknál. 
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kettő eredőjeként adódó februári teljes nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) így 84,9 

milliárd forintnak felelt meg. 

12. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 115,7 milliárd forintot tett ki, 

ami kismértékű csökkenést mutat az előző hónaphoz képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 42,6 milliárd forint volt, ami kismértékben magasabb az előző havi 

értéknél. A vállalati szektor tehát nem növelte jelentősen árfolyamkockázati kitettségét. 
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Századvég előrejelzés
1
 

13. ábra 2017. I. negyedévi előrejelzésünk 

 
2016 2017 2017 2018 2018 

 éves I. II. III. IV. éves I. II. III. IV. éves 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 2,0 3,6 3,4 3,6 3,8 3,6 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,9 4,6 5,5 4,8 5,5 5,1 3,9 4,1 4,1 3,8 4,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) -14,7 5,0 9,6 4,2 6,0 6,2 5,3 5,1 5,9 4,6 5,2 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 5,3 2,3 5,8 6,9 5,1 6,6 6,0 5,5 5,1 5,8 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 4,4 3,4 6,2 8,7 5,7 7,1 6,7 6,1 5,4 6,3 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 9,9 2,5 2,4 3,0 2,0 9,9 2,4 2,5 2,4 3,1 10,5 

Fogyasztóiár-index (%) 0,4 2,7 2,6 2,5 2,2 2,5 1,4 2,3 3,6 4,4 2,9 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,05 1,05 1,2 1,35 1,4 

Munkanélküliségi ráta (%) 5,1 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 6,2 10,1 12,1 11,6 11,6 11,4 7,8 7,7 7,5 8,3 7,8 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 4,9 – – – – 4,8 – – – – 5,3 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 5,4 – – – – 7,9 – – – – 8,8 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában 1,8 – – – – 2,3 – – – – 2,4 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

_ 

14. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez 

képest 

 2017 

  
2016. 

december 
2017. 

március 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 3,6 3,6 0,0 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 5,6 5,1 –0,5 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 4,8 6,2 1,5 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 5,1 –0,7 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

7,0 5,7 –1,4 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

9,2 9,9 0,7 

Fogyasztóiár-index (%) 2,0 2,5 0,5 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 

Munkanélküliségi ráta (%) 4,8 4,4 –0,4 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 10,7 11,4 0,7 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

4,3 4,8 0,5 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

7,3 7,9 0,6 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

2,1 2,3 0,2 

GDP-alapon számított külső kereslet 1,6 1,8 0,2 

Forrás: Századvég-számítás 

 
  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2017. március 9. 
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Jogi nyilatkozat 

A jelen kiadvány a Századvég Gazdaságkutató Zrt. szellemi terméke, melyet külső 

személyek által szolgáltatott adatok alapján tájékoztató jelleggel állított össze partnerei 

részére. Ennek megfelelően a kiadványban foglalt megállapítások, előrejelzések nem 

számítanak szakmai vagy egyéb tanácsadásnak, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. 

semmilyen felelősséget nem vállal az azokon alapuló döntések eredményességéért. 


