
4,1 százalékkal nőtt a 

gazdaság az I. negyedévben 

 
 

SZIGMA indikátorok 

 

 

Forrás: Századvég 

 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2015 2016 2017 2018

SZIGMA CI SZIGMA LEAD

Előre-
jelzés

Előrejelzésünk (2017.03.09.) 

 2017 

GDP változása (%) 3,6 

Infláció (éves átlag, %) 2,5 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

11,4 

EUR/HUF (éves átlag) 307 

292 

A KSH első becslése alapján az I. negyedévben az elemzői 

várakozásokat meghaladva, éves összehasonlításban 4,1 

százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye, míg az előző 

negyedévhez képest a szezonális hatásokat kiszűrve 1,3 

százalékos volt a bővülés. 

Az előzetes adatok alapján a magyar gazdaság növekedése 2017 I. 

negyedévében 4,1 százalékos volt. Bár az első becsléskor a KSH még 

nem közli a növekedés összetevőit, termelési oldalról vélhetően 

elősegítette a növekedést az ipar, az építőipar, illetve a piaci 

szolgáltatások (azon belül is elsősorban a turizmus és a 

kiskereskedelem) jelentős bővülése, míg a mezőgazdaság teljesítménye 

az erős bázis miatt vélhetően elmaradt a tavalyitól. Felhasználási oldalon 

a fogyasztás és a beruházás lehetett a növekedés motorja. 

Márciusban az ipar teljesítménye jelentősen, 13,4 százalékkal haladta 

meg az egy évvel korábbit. Nagymértékben, mintegy a harmadával 

növekedett az építőipar teljesítménye, míg a kiskereskedelmi forgalom 

3,6 százalékkal bővült. 

Áprilisban az infláció a márciusi 2,7 százalék után 2,2 százalékra 

mérséklődött. 

Márciusban jelentősen bővült a külkereskedelem: a termékek exportja 18, 

az import 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg az 

egyenleg kismértékben csökkent. 

A kormányzat benyújtotta a 2018-ra vonatkozó költségvetési 

törvénytervezetet, amelyben 4,3 százalékos növekedéssel, és 2,4 

százalékos GDP-arányos hiánnyal számol, az államadósság pedig az 

NGM becslései szerint a GDP 70 százaléka alá csökkenhet. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Az április végén publikált előzetes becslés alapján az idei I. negyedévében éves 

alapon 1,9 százalékkal bővült az Egyesült Államok gazdasága, így az utóbbi három 

negyedév mindegyikében 2 százalékot alulról közelítő mértékben emelkedett az 

amerikai kibocsátás. A viszonylag stabil bővülési ráta ellenére a gazdasági növekedés 

összetétele erőteljesen változott az elmúlt negyedévekhez viszonyítva. Három 

negyedévnyi folyamatos emelkedést követően a lakossági fogyasztás 

volumenbővülése enyhén visszaesett, miközben a kormányzati költések növekedési 

üteme negatív tartományba süllyedt. A tavalyi év gyenge bázisának is köszönhetően 

viszont éves alapon 2 százalékkal bővült a beruházások volumene, amin belül az 

üzleti beruházások állománya öt negyedév óta nem látott mértékben, 3 százalékkal 

nőtt. Az idei első negyedévben is tovább gyorsult az amerikai gazdaság 

exportteljesítménye, ám az exportvolumen bővülésének mértékét ismét meghaladta az 

import növekedési üteme. 

Az Európai Unió kibocsátása éves alapon az első negyedévben 2 százalékkal 

emelkedett, így az európai gazdaság továbbra is enyhén gyorsabb ütemben bővül az 

amerikainál. Bár az európai növekedés belső szerkezete még nem ismert, a közép-

európai államok többségének jelentősen emelkedő növekedési rátája alapján a 

bővülésben jelentős szerepet játszhatott a beruházási aktivitás emelkedése. Az uniós 

tagországok közül a legmagasabb növekedési rátát ismét a jelentős fiskális lazítást 

végrehajtó Romániában regisztrálták, miközben Görögország kivételével az unió 

valamennyi tagállamának gazdasága bővült. 

Egy övezet, egy út 

Május 14–16 között közel 30 ország kormánytagjai, köztük Orbán Viktor 

Pekingben tárgyalt a Kínát Nyugat-Európával összekötő szárazföldi és vízi 

szállítási útvonalak kiépítésére létrehozott „Egy övezet, egy út” (One Belt, One 

Road) infrastruktúra fejlesztési projekt megvalósításáról. A konferenciát 

megnyitó beszédében Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke a 

globalizáció fontosságára hívta fel a figyelmet, melynek a későbbiekben nem 

szövetségekre, hanem politikai érdekektől semleges, mindkét fél számára 

kedvező gazdasági kooperációra kellene épülnie. A várakozásokkal ellentétben 

a konferencia nem zárult közös szándéknyilatkozat kiadásával, mivel több 

európai állam is hiányolta belőle a szerződéskötések transzparenciájának 

kérdését, ám a konferencia ismét rámutatott, hogy Kína növelni kívánja 

szerepét a globális gazdaságirányításban. A Kína által szorgalmazott, némileg 

új alapokra épülő kereskedelmi rendszer egyik fontos alapköve lehet az az „Egy 

övezet, egy út” projekt, amely kiemelkedően kedvező körülményeket teremthet 

a kínai gazdaság strukturális problémáinak orvoslására is. 

Az „Egy övezet, egy út” projekt célja a meglévő tengeri kereskedelmi 

infrastruktúra fejlesztésén túl többek között egy új déli, Kínát és Nyugat-Európát 

összekötő vasúti útvonal kiépítése, mely a jelenlegi szárazföldi szállítási 

költségek, valamint a szállítási idő csökkentésén keresztül élénkítheti a 

kereskedelmi forgalmat. Egy északi, Kazahsztánon és Moszkván keresztül 

Nyugat-Európába érkező útvonal szinte teljesen elkészült, mely áruszállítás 

Az Egyesült Államok 

gazdasága 1,9 

százalékkal bővült az I. 

negyedévben. 

Az Európai Unióban 

2 százalékos volt a 

növekedés. 
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szempontjából részben alternatívát jelenthet a Transzszibériai vasútvonalnak. A 

tervezett déli szárny Iránon, Törökországon és a Balkánon keresztül érkezne 

Németországba, ami így mind Európa, mind Kína számára olcsó szállítási 

feltételeket teremthetne a régióba; a közeljövőben ezen déli útvonal részeként 

újulhat meg a Belgrád–Budapest vasútvonal is. A közép-ázsiai és közel-keleti 

export élénkülésén túl az új vasútvonalak kiépítésének jelentős hozadéka, hogy 

nagy volumenű új beruházásokat vonzhatnak az iparilag elmaradott nyugat-

kínai régiókba is, amelyek ezidáig a tengerparttól való távolságuk miatt kiestek 

a külföldi befektetések célkeresztjéből. 

A program által kitűzött vasút- és kikötőfejlesztések finanszírozását a 2013-ban 

a kínai kormányzat által életre hívott, a Világbank és a japán érdekszférába 

tartozó Ázsiai Fejlesztési Bank mintájára létrehozott Ázsiai Infrastrukturális 

Befektetési Bank (AIIB) oldhatja meg. Bár jelenleg több mint 50 ország 

részvényese a AIIB-nek, az intézmény kínai domináltságát jól szemlélteti, hogy 

a közel 30 százalékos szavazataránnyal rendelkező Kínán kívül egyik tagállam 

részesedése sem éri a 10 százalékot. Kína egymaga közel 100 milliárd dollárral 

(nagyságrendileg a tavalyi magyar GDP közel 80 százalékával) járult hozzá a 

bank feltőkésítéséhez, amely akár 1300 milliárd dollár értékben hitelezheti az 

„Egy övezet, egy út” programot. 

Az exportvolumen élénkítésén túl a külső finanszírozásból megteremtett 

projektek legfőbb előnye Kína szempontjából, hogy külső keresletet generálnak 

az ország kihasználatlan építőipari kapacitásának. Az elmúlt években lassuló, 

ám világszinten kiemelkedően magas kínai növekedést jelentős részben az 

országon belüli infrastrukturális, főként lakóépületekbe és a teljes országot 

behálózó gyorsvasútvonalakba történő beruházások magyarázzák. Egyes 

becslések szerint közvetve, az építőipart kiszolgáló ágazatokkal (bányászat, 

köztes ipari alapanyagok előállítása) együtt a jelenlegi kínai GDP akár ötöde is 

függhet a beruházási aktivitás dinamikus bővülésétől, melynek gátat szab az 

állami kézben lévő kínai vállalatok magas eladósodottsága. 2008 és 2016 

között a vállalati adósságállomány – a dinamikusan bővülő vetítési alap ellenére 

is – a GDP 97 százalékáról 169 százalékára emelkedett, miközben az IMF 

számításai szerint az új projektek jövedelem termelő képessége folyamatosan 

csökkent.  

Nem véletlen, hogy a kínai kormányzat 2014-ben meghirdette a gazdasági 

növekedés „új normális”, 7 százalék körüli ütemét, ami a növekedési szerkezet 

gyökeres átalakítása tett szükségessé. Ennek értelmében az eddig főként 

beruházás és export vezérelt kínai növekedési modellt középtávon a lakossági 

fogyasztásra épülő válthatja fel, mely bár rövid távon várhatóan a gazdasági 

növekedés ütemének visszaesésével jár, viszont hosszú távon fenntarthatóvá 

teheti Kína gazdasági pályáját. Megítélésünk szerint ebben az átmenetben 

segítheti az országot az „Egy övezet, egy út” program, mivel országhatárokon 

kívüli, magas megtérülésű projektek iránti keresletet teremt a kínai építőipar 

számára. A program segítségével Kína túlzott kapacitásainak leépítése helyett 

„exportálhatja” azokat: az „Egy övezet, egy út” keretében létrejövő projekteket 

így kínai munkaerő felhasználásával kínai vállalatok hajthatják végre, kínai ipari 

termékek és szaktudás felhasználásával. Végső soron a programon keresztül, 

az AIIB finanszírozásának köszönhetően így olyan infrastrukturális beruházások 

valósulhatnak meg, amelyekre megfelelő finanszírozás és/vagy szakértelem 

hiányában a partnerországok maguktól nem lennének képesek. 
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SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság jelenlegi állapotát kifejező SZIGMA CI indikátor november óta 

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

gazdaság. Március után áprilisban is enyhén csökkent indikátorunk értéke, amely 

folyamat az előrejelző SZIGMA LEAD indikátorunk alapján a következő hónapokban is 

folytatódhat. Várakozásunk szerint így az idei második negyedéves növekedési adat 

elmaradhat az európai összehasonlításban is kedvező első negyedéves rátától. 

Márciusban ismét új historikus csúcsra emelkedett az ipari termelés szezonális és 

naptárhatástól megtisztított volumenindexe, ami alapján az ipari hozzáadott érték 

bővülése továbbra is támogathatja a hazai gazdaság bővülését. 2017 első hónapjaihoz 

hasonlóan az építőipari kibocsátás továbbra is dinamikusan bővül, ám a márciusi 33 

százalékos termelésbővülés ellenére a kibocsátás szintje továbbra sem érte el a 

2014–2015 között regisztráltat. Bár a tavalyi év alacsony bázisa miatt várhatóan a 

szektor magas bővülési rátája a következő hónapokban is fennmaradhat, az építőipari 

szerződésállomány három hónapja szinte változatlan értéke alapján ezt az idén 

megkötött szerződések még nem támogathatják. 

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 több mint 5 éves csúcsra emelkedett áprilisban, 

ami alapján a hazai kibocsátás bővülését a következő hónapokban is támogathatja a 

kedvező külső környezet. Bár a húsvéthatás miatt márciusban közel egy éve nem 

látott mértékben növekedett a kiskereskedelem szezonálisan igazított volumene, a 

romló bizalmi indikátorok miatt is a szektor utóbbi években látott dinamikus bővülése 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 

A KSH előzetes becslése szerint az éves GDP-növekedés üteme 2017. I. 

negyedévében 4,1 százalékot  tett ki felülmúlva a korábbi elemzői konszenzus 

várakozásait. Mind a naptári hatással kiigazított, mind a szezonálisan és naptári 

hatással kiigazított növekedés 3,7 százalék volt. Utóbbi adat tekintetében, európai 

uniós összevetésben Magyarország a sor elejére került felülmúlva mind az EU átlagát, 

SZIGMA indikátorunk, 

alapján trend feletti 

ütemben bővül a 

gazdaság. 

A magyar GDP-

növekedés üteme 

4,1 százalékra nőtt. 
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mind az euró zóna átlagát, és több közép-európai gazdaság teljesítményét is. Az előző 

negyedévhez képest 1,3 százalékkal bővült a GDP naptári és szezonális hatásokkal 

kiigazítva. 

2. ábra GDP-növekedés 2017 I. negyedévében az EU-ban (év/év, %) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. Előzetes becslés. 

Forrás: Eurostat 

Bár a KSH az első becslésben még nem publikálja részletesen az I. negyedév 

növekedésének összetevőit, az ipari termelés és az építőipar havi alakulásból már 

lehetett sejteni, hogy a tavalyi évhez képest jóval kedvezőbb lesz a bővülés üteme. 

Termelési oldalról a növekedéshez a feldolgozóipar és az építőipar fellendülése, 

valamint a belföldi szolgáltató szektor járult hozzá. A szolgáltató szektoron belül 

elsősorban a kiskereskedelem és a turizmus erősíthette a növekedést. 

Felhasználási oldalon – a reálbérek ütemes növekedésével párhuzamosan – 

vélhetően a fogyasztás húzta a GDP-t, valamint a beruházások az uniós költségvetési 

ciklushoz kapcsolódóan támogathatták a növekedést. A fogyasztás növekedését a 

kedvező munkaerőpiaci folyamatok (alacsonyabb munkanélküliség, magasabb bérek, 

a kétgyermekesek családi adókedvezményének növelése) magyarázzák, amelyek a 

lakosság rendelkezésre álló jövedelmének emelkedéséhez vezettek. Ebből az is 

következik, hogy a fogyasztás növekedése nem a lakosság eladósodásán keresztül 

történt. 

Márciusban az ipar teljesítménye a nyers adatok alapján 13,4 százalékkal magasabb 

volt, mint az előző év azonos időszakában, míg a munkanaphatástól megtisztított adat 

10,0 százalékos növekedést mutat. A két mutató közötti eltérést részben az 

magyarázza, hogy a húsvét tavaly márciusra, idén pedig áprilisra esett. A nagymértékű 

növekedéshez a gyenge bázis is hozzájárult. Februárhoz képest is jelentős, a 

munkanaphatástól és a szezonalitástól megtisztított adatok szerint 0,7 százalékos 

bővülés figyelhető meg az ágazatban. Márciusban az ipar értékesítése 10,3 

százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a belföldi értékesítés 5,7, 

az export értékesítés 12,8 százalékkal volt magasabb. 

Az ipar teljesítménye 

márciusban 13,4 

százalékkal növekedett. 
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3. ábra Ipari termelés és értékesítés alakulása (2015. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az ipar legnagyobb súlyú ágazata, a feldolgozóipar 14,1 százalékkal tudta növelni 

termelését az év harmadik hónapjában. A kisebb súlyú bányászat teljesítménye 17,7 

százalékkal nőtt, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ág 

teljesítménye 5,2 százalékkal mérséklődött. A feldolgozóiparon belül a nagy súllyal 

megjelenő járműgyártás teljesítménye 11,3 százalékkal növekedett, míg a legnagyobb 

bővülés a gépek, gépi berendezések gyártása ágazatban történt (30,9 százalék). 10 

százalék feletti növekedést értek el ezeken kívül a következő ágazatok: 

 Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártás (15,6 százalék); 

 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (16,6 százalék); 

 Gyógyszergyártás (28,8 százalék); 

 Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása (15,1 százalék); 

 Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártás (19,2 százalék); 

 A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás (22,6 százalék); 

 Villamos berendezések gyártása (10,1 százalék). 

Mérséklődés a feldolgozóipar egyik ágazatában sem történt, a legkisebb növekedés a 

vegyi anyagok, termékek gyártása esetében történt (0,3 százalék). A KSH által 

megfigyelt ágazatok rendelésállománya márciusban csupán 1,2 százalékkal haladta 

meg az egy évvel korábbit, azonban az új szerződések volumene nagymértékben, 

13,4 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. 

Márciusban az építőipar termelése 33,3 százalékkal volt nagyobb, mint az előző év 

azonos időszakában. Az előző hónaphoz képest az ágazat teljesítménye a 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 3,4 százalékkal bővült. A 

márciusi kedvező adathoz hozzájárult a gyenge bázis is: míg tavaly az uniós forrásból 

megvalósuló beruházások még nem indultak be, addig az idén ez már jelentősen 

növeli az ágazat teljesítményét, és a Családi Otthonteremtési Kedvezmény hatása is 

nagyobb. A márciusi növekedéshez mindkét építményfőcsoport, az épületek (30,2 

százalék) és az egyéb építmények (48,8 százalék) építése is nagyban hozzájárult. A 

KSH tájékoztatása szerint az előbbi csoportnál a növekedést leginkább ipari és 

raktárépületek valamint sportlétesítmények és oktatási épületek építése, míg az egyéb 

építményeknél út- és vasútépítési munkák nagyobb volumene okozta. Ellentmondásos 

képet mutatnak ugyanakkor az ágazat új szerződései: míg a teljes szerződésállomány 

Az építőipar 

teljesítménye 

márciusban a 

harmadával növekedett.  
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márciusban 81,3 százalékban növekedett az előző év azonos időszakához, addig az új 

szerződéseknél 31,3 százalékos visszaesés következett be. A visszaesés elsősorban 

az egyéb építmények miatt történt (41,3 százalék), de ehhez az építményfőcsoporthoz 

köthető a teljes szerződésállomány magasabb bővülése is (105,2 százalék). 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 februárjában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

alapján 0,8, a naptári hatástól megtisztított adatok szerint pedig 0,9 százalékkal 

növekedett az előző év azonos időszakához képest. A márciusra vonatkozó első 

becslés alapján a nyers adatok szerint 3,6, míg a naptárhatástól megtisztított adatok – 

főleg a húsvéthatás miatt – alapján 5,6 százalékos emelkedést figyeltek meg a 

forgalomban. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 

3,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 8,2, az üzemanyag-

kiskereskedelemben pedig 2,3 százalékos volt a bővülés mértéke. 

Februárban az internetes és csomagküldő boltok forgalma 16,1 százalékkal bővült az 

előző év azonos időszakához képest a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. 

Jelentős bővülést figyeltek meg a könyv, újság, papíráru, a számítástechnika és egyéb 

iparcikkek, valamint a gyógyszer és gyógyászati termékek esetén: rendre 12,8, 6,1 és 

7,0 százalékkal nőtt a volumen ezeken a területeken. Kisebb bővülést tapasztaltak az 

élelmiszerjellegű vegyes (1,0 százalék), az iparcikk jellegű vegyes (2,4 százalék), a 

textil, ruházati és lábbeli (1,1 százalék), a bútor és műszakicikk (1,9 százalék), illetve 

az illatszerek (0,8 százalék) esetében. Csökkent viszont a forgalma az élelmiszer, ital 

és dohányáru szaküzleteknek, valamint a használtcikkeknek: rendre 5,6 és 8,3 

százalékkal mérséklődött az eladásuk volumene. A dohányáruk esetében a jövedéki 

adó emelése indikálhatta a forgalomban mutatkozó mérséklődést. A gépjármű-

üzemanyag forgalom februárban kis mértékben, 0,7 százalékkal növekedett. 

Februárban 0,8, 

márciusban 3,6 

százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

A munkaerőpiaci helyzet stabilizálódott 2017 márciusában. A foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma egy hónap alatt ezer fővel, 4 millió 413 ezer főre 

emelkedett. Ezzel egy időben az aktívak szezonálisan kiigazított száma ezer fővel 

csökkent. A két hatás eredőjeként a munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma 

nem változott. Az intézményi statisztikák alapján 3 ezer fővel tovább bővült az 

alkalmazottak létszáma. A növekedés továbbra is teljes mértékben a 

versenyszektorhoz köthető, ahol a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások 8 ezer 

fővel növelték foglalkoztatásukat. Ezzel szemben a költségvetési szférában 3 ezer 

fővel, míg a non-profit szervezetek esetében 2 ezer fővel csökkent a foglalkoztatás az 

év harmadik hónapjában. Tovább csökkent a Start Munkaprogramban dolgozó 

közfoglalkoztatottak egy hónap alatt 38 ezer fővel, 149 ezer főre, amelyben 

közrejátszott a közfoglalkoztatási programok lezárása. A szezonálisan kiigazított 

munkanélküliségi ráta a februári adattal megegyezően 4,3 százalékon állt februárban. 

6. ábra Munkapiac alakulása (2013. január = 0, ezer fő) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 márciusában tovább folytatódtak a béremelkedések. A nemzetgazdasági bruttó 

átlagkereset egy év alatt 12,8 százalékkal, 298 276 forintra emelkedett, míg a 

versenyszektorban 11,7 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 

A munkanélküliségi ráta 

4,3 százalék. 

 

A nettó reálbérek 9,9 

százalékkal nőttek 

márciusban. 
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munkaerőhiány gyakorolt hatást. A nettó bérek 12,8 százalékkal nőttek márciusban, 

amely az inflációt is figyelembe véve egy év alatt 9,9 százalékos nettó reálbér 

emelkedést jelez. Ezzel a bérek márciusban az elmúlt 10 év legnagyobb emelkedését 

produkálták. 

7. ábra Bruttó bérek alakulása (éves változás, %) 

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2017 februárjára vonatkozó adatai alapján a külkereskedelmi termékforgalom 

euróban számított exportvolumene 5,5 százalékkal, míg a behozatalé 7,5 százalékkal 

nőtt éves bázison. A külkereskedelmi mérleg többlete 881 millió eurót tett ki, így az 

előző év azonos hónapjához képest 86 millió euróval csökkent. 

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

kivitelben 1,4, a behozatalban 3,8 százalékkal emelkedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 4,5 százalékkal, importvolumene 1,5 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 23,6 százalékkal nőtt. A kőolaj és kőolajtermékek 

behozatala több mint tizedével csökkent. A villamos energia behozatala több, mint 

felével emelkedett. 

A 2017 márciusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

956 millió eurót tett ki. Ez 1,5 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 18 százalékkal nőtt, míg az importé 21 százalékkal 

bővült éves összevetésben. 

8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

Februárban és 

márciusban is csökkent  

a külkereskedelmi 

többlet. 
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A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017 márciusában 556 millió eurót tett ki, amely 

alulmúlja az előző évben mértet (781 millió euró). Az első negyedév idei az MNB által 

becsült értéke (1370 millió euró) is alatta marad a folyó fizetési mérleg 2016. év 

január-márciusi értékének (1635 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az államháztartás központi alrendszerének április végi halmozott hiánya 121,5 milliárd 

forint volt, ami az első negyedéves adatokhoz hasonlóan kiemelkedően kedvezőnek 

számít. A január-áprilisi időszakban a központi költségvetés 100,3 milliárd forintos, a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 61,1 milliárd forintos hiánnyal, az elkülönített 

állami pénzalapok pedig 39,9 milliárd forintos többlettel zártak. A halmozott hiányhoz a 

negyedik hónap 76,6 milliárd forintos többlettel járult hozzá, szemben a tavalyi 19,1 

milliárd forintos hiánnyal. A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett rövid 

ismertetés szerint a január és április közötti eredményt legfőképpen a tavaly 

novemberben megkötött hatéves bérmegállapodás befolyásolja. A jelenlegi egyenleget 

olyan egyszeri hatások befolyásolják, mint az uniós támogatások utólagos megtérítése 

és az állami vagyongazdálkodással kapcsolatban a termőföld értékesítésből származó 

bevételek. 

9. ábra Költségvetési hiány (Január-Április, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

A jelenleg hatályos költségvetésben az elmúlt időszak gazdaságpolitikai intézkedései 

nincsenek átvezetve, ami megnehezíti a teljesülés értékelését. A költségvetés 

módosítása az Országgyűlés előtt van, amiben a meghozott gazdaság- és 

társadalompolitikai intézkedések már át lesznek vezetve, mindennek ellenére a 

pénzforgalmi hiány nem emelkedik meg és az államadósság csökkentése is biztosított 

marad. Az uniós módszertan szerint 2,4 százalékos hiánycélt a szaktárca biztonsággal 

teljesíthetőnek tartja. 

Május 2-án a Kormány benyújtotta a 2018. évi költségvetési törvény tervezetét, amit 

június 15-én fogad majd el az Országgyűlés. A költségvetési tervezettel együtt a 

következő évi adócsomag is beterjesztésre került. A 2018. évi költségvetési törvény-

tervezet alapján a következő évben maastrichti kritériumok alapján számított 

államháztartási hiánya a GDP 2,4 százalékát teszi majd ki, az államadósság pedig 

70,1 százalékra csökken. 

Benyújtották a 2018-as 

költségvetést. 
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Monetáris folyamatok 

2017 áprilisában a fogyasztói árak 2,2 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel 

korábban. Az élelmiszerek ára 1,9 százalékkal növekedett, amelyhez jelentősen 

hozzájárult a cukor 12,3, a sertéshús 12,0, a péksütemények 6,0, a párizsi és kolbász 

5,6, a sajt 4,9 és a kenyér 3,8 százalékos drágulása, valamint a baromfihús 15,7, a 

liszt 3,8 és a tojás 3,4 százalékos árcsökkenése. A tej ára ebben a hónapban 0,6 

százalékkal mérséklődött, vagyis az ezt a termékkört érintő áfacsökkentés hatása 

elenyésző az elmúlt hónapok adatait figyelembe véve. Az egyéb cikkek ára átlag felett, 

5,0 százalékkal nőtt, mely kategórián belül jelentős a járműüzemanyagok 10,7, az 

újságok, folyóiratok 10,2, valamint a virágok, dísznövények 5,2 százalékos 

árnövekedése, illetve a tankönyvek 8,8 és a kép-, hang- és adathordozók 2,2 

százalékos árcsökkenése. A szeszes italokért és dohányárukért 2,9, a 

szolgáltatásokért 1,7, a háztartási energiáért pedig 0,6 százalékkal kellett többet 

fizetni. A szolgáltatások között jelentősen drágult a postai szolgáltatás (5,9 százalék), 

valamint a takarítás, mosogatás (4,8 százalék), mérséklődött viszont a szemétszállítás 

díja (5,3 százalék). A tartós fogyasztási cikkek és a ruházkodási cikkek rendre 0,6, 

illetve 0,1 százalékkal kerültek kevesebbe. 

A jegybank által közölt inflációs alapmutatók alapján az indirekt adóktól szűrt 

maginfláció és a ritkán változó árú termékek inflációja 0,1-0,1 százalékponttal 1,8 és 

1,9 százalékra mérséklődött. A keresletérzékeny infláció nem változott, maradt az 1,5 

százalékos szinten. 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 május 23-ai ülésén. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Ülésein sem az EKB Kormányzótanácsa sem pedig a Fed kamatokról határozó 

Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC - Federal Open Market Committee) nem változtatott 

monetáris kondícióin az elmúlt időszakban, így az eurózónában és az Egyesült 

Államokban nem módosult a monetáris politika – szűken értelmezve a 

kamatkörnyezet. 

Sem az EKB, sem a FED 

nem változtatott a 

monetáris kondíciókon. 

Áprilisban 2,2 

százalékos volt az 

infláció. 
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11. ábra A régiós árfolyamok alakulása (induló érték = 100%) 

 

Forrás: Reuters 

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

cseh korona árfolyama 1 százalékkal erősödött, ami az euróval szemben alkalmazott 

küszöb megszűntetésével magyarázható. A lengyel zloty 0,7 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 kedvezőbbé váltak. Míg az 5 éves CDS értéke 1 egységgel 

114 bázispontról 113 bázispontra csökkent, addig az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 3,4 százalékkal, az euróval szemben 1,1 

százalékkal, míg az amerikai dollárral szemben 3,2 százalékkal erősödött. Az időszak 

végén így egy svájci frank 283, egy euró 310, míg egy amerikai dollár 283 forintba 

került. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő magyar állampapír-állomány kis 

mértékben emelkedett (+30 milliárd forint), és az időszak végén 3288 milliárd forintot 

tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa áprilisban 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 500 milliárd forintra csökkentett. A folyamatos monetáris lazítás és a korábbi 

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 

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 

kamatmegállapodás) jóval alacsonyabban (0,3 százalékos kamatlábon) kötnek üzletet 

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

A hazai pénzpiaci 

mutatók kedvezőbbé 

váltak. 

A jegybank nem 

változtatott a kamaton. 
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kamata 60 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 nem csökkentek a hozamok az a 3 hónapos és a 12 hónapos lejáratnál volt, ahol 

3 illetve 4 bázisponttal emelkedtek a hozamok. A hosszabb futamidőknél a hozamok 

csökkenése alapvetően annak köszönhető, hogy a befektetők elmozdultak a hosszabb 

futamidők irányába, és az 5 és 12 bázispontos hozamok helyett inkább a hosszabb 

futamidők nagyobb hozamait választják.   

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

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

nettó forinthitel felvétel 0,2 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke 64,8 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok márciusban 

ismét növelték a devizahiteleik állományát. A kettő eredőjeként adódó márciusi teljes 

nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) így 75 milliárd forintnak felelt meg. 

A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 196,1 milliárd forintot tett ki, 

ami jelentős mértékű emelkedést mutat az előző hónaphoz képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 60,4 milliárd forint volt, ami kismértékben magasabb az előző havi 

értéknél. A vállalati szektor tehát nem növelte jelentősen árfolyamkockázati kitettségét. 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 

A vállalatok márciusban 

növelték 

hitelállományukat. 
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Századvég előrejelzés
1
 

14. 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 

 

_ 

15. 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. 


