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 2017 

GDP változása (%) 3,8 

Infláció (éves átlag, %) 2,4 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

12,0 

EUR/HUF (éves átlag) 309 

 

A KSH adatai alapján a pénzromlás üteme az év hatodik 

hónapján ismét két százalék alá csökkent, ami érdemi 

mérséklődés a februári 2,9 százalékos szinthez képest. Ezt 

jelentős mértékben befolyásolta az üzemanyagárak 

alakulása, és azon belül a júniust jellemző magas bázis. 

Májusban az ipart, az építőipart és a kiskereskedelmet leíró indikátorok 

kedvezően alakultak: az ipar teljesítménye 8,8 százalékkal nőtt, míg az 

építőiparé több mint harmadával bővült köszönhetően a gyenge 

bázisidőszaki adatnak és a beruházások jelentős felfutásának. A bérek 

növekedésének eredményeként a kiskereskedelmi forgalom májusban 

6,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 

A külkereskedelem is jelentős élénkülést mutatott májusban az előző év 

azonos időszakához képest: az export euróban számított értéke 19, míg 

az importé 18 százalékkal növekedett, így a termékek 

külkereskedelmének többlete 913 millió eurót tett ki. 

A költségvetés első féléves hiánya – pénzforgalmi szemléletben – 

911,2 milliárd forintot tett ki. A tavalyinál magasabb hiány az uniós 

pályázatokat hazai forrásból megelőlegező kifizetéseknek köszönhető. 

A munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,4 százalékos, így több 

mint 4,4 millió fő dolgozik Magyarországon. Májusban is folytatódott a 

bérek dinamikus emelkedése, amelyhez az egyre nagyobb 

munkaerőhiány mellett a minimálbér és a garantált bérminimum 15, 

illetve 25 százalékos emelése és a szociális hozzájárulási adó januári 

csökkentése járult hozzá. Így májusban a nemzetgazdasági bruttó 

átlagkereset 12,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a 

versenyszférában a bérnövekedés 10,6 százalékos volt. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Az Európai Unió 2018. január végéig meghosszabbította az Oroszországgal szemben 

2014 nyarán hatályba léptetett szankciókat, amelyre Vlagyimir Putyin orosz elnök 

válaszul 2018 végéig meghosszabbította az ellenszankciókat. Ezen felül Oroszország 

felfüggesztette az Európa Tanácsnak szánt idei befizetéseit, vagyis az évi 33 millió 

eurós hozzájárulásából fennmaradó 11 millió eurót nem fizeti be a szervezet idei 

költségvetésébe. A szankciók értelmében tilos az EU-s cégeknek orosz védelmi és 

energetikai projektekbe fektetni, bizonyos energetikai eszközöket és technológiákat 

Oroszországba exportálni, valamint 30 napnál hosszabb futamidejű finanszírozást 

nyújtani az 5 legnagyobb, állami hátterű, orosz banknak. Oroszország ellenszankciója 

főleg a mezőgazdaságot érintette, amely hazánk exportszektorát is jelentős mértékben 

korlátozza. Az Európai Bizottság a hátrányokat szenvedő zöldség- és 

gyümölcstermelők számára rendkívüli, további 70 millió eurós támogatás mellett 

döntött. Ez a támogatás a magyar alma, körte, szilva, őszibarack és nektarin, valamint 

cseresznye termelők esetében is igényelhető, minden gyümölcsfajta esetében a 

felhasználható termékmennyiség legfeljebb 2 000 tonna. A szankciók 

meghosszabbításának hírére a rubel, az euró, a font és a frank árfolyama is alig 

változott a dollárhoz képest, vagyis a piac már beárazta ezt a lépést. 

A Dow Jones Industrial Average index 1,5 százalékot zuhant, majd  az index 

hamarosan ismét növekedett, és július 12-én újabb történelmi csúcsot döntött 21 532 

pontos értékével. Az ázsiai tőzsdéket is mérséklődés jellemezte: a Nikkei 225 értéke 

0,5 százalékot, míg a kínai Shanghai Composite index 0,2 százalékot esett. A német 

DAX index ellenben 1,5 százalékot emelkedett, amellyel egy technikailag fontos sáv, 

12 600 pont fölé emelkedett. Legutóbb május közepén közelítette meg ezt az értéket a 

német index, ahonnan nem sikerült érdemben tovább emelkednie. 

Japán – EU szabadkereskedelmi megállapodás 

2017 júliusában aláírták a Japán és EU közötti Gazdasági Társulási Egyezményt 

(Japan-EU Economic Partnership Agreement - JEEPA). A mostani megállapodás 

még nem a végleges kereskedelmi szerződés, annak bizonyos részletei még 

további tárgyalásokra várnak. Az Európai Bizottság az év végéig tervezi 

véglegesíteni az egyezményt. Így a mostani látványos megegyezés időzítése 

részben nemzetközi politikai üzenetértékű is – többek között az USA által elutasított 

TPP és a hátráltatott TTIP összefüggésében. A gazdasági várakozások szerint az 

uniós mezőgazdasági szektor és a japán autóipar lesz a csatornája az 

egyezményből fakadó kölcsönös többletnövekedésnek. 

Az EU és Japán jelentős világgazdasági térséget fed le együttesen, bár koránt sem 

akkora vásárlóerőt, mint ha az EU és az USA alakítana ki közös térséget és közös 

szabványrendszert. Az EU 28 tagállamában és Japánban közel 640 millió ember él, 

a felek együttesen a világgazdaság közel 30 százalékát teszik ki, részesedésük a 

világkereskedelem teljes forgalmából megközelíti a 40 százalékot. Japán az EU 

hatodik legnagyobb exportpiaca, a japán kivitelnek pedig a harmadik legfontosabb 

célpontja az Európai Unió. Ugyanakkor az idősoros adatok elemzésből úgy tűnik, 

hogy Japán súlya lassan, de biztosan csökkenő az EU külkereskedelmében. 

Elsősorban az EU-ba áramló japán  kivitel részaránya és folyóáras értéke esett 

Meghosszabbították az 

Oroszországgal 

szembeni szankciókat, 

és így Oroszország is az 

EU-val szembeni 

szankciókat. 
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vissza 2004 óta, amely értelmezhető a japán versenyképesség romlásaként is. 

Mindeközben az EU-ból Japán felé áramló export folyó áron bővült, és az exporton 

belüli részarány sem esett vissza olyan lendületesen, bár a kereskedelem ez irányú 

alakulása is Japán fontosságának visszaszorulását mutatja. Miközben arányaiban 

változatlanul 30-36 százalék között mozog az EU-n kívüli országok külkereskedelmi 

részesedése az EU 28 tagállamának teljes külkereskedelmét tekintve mind az 

import, mind az export esetében, a japán részesedés ezen belül tartósan 

mérséklődött. A teljes uniós külkereskedelem esetébe 1-1,5 százalék körüli 

mértékre, a csak harmadik országgal kapcsolatos külkereskedelemben pedig 3-4 

százalék közé. A másik látványos hosszú távú jelenség az EU és Japán 

kereskedelmének viszonylatában, hogy a 2000-es évek közepén még arányaiban 

jelentős japán nettó exporttöbblet pozíció elkopott, és az EU felzárkózott. Míg 2008-

ig a japán nettó exporttöbblet havi szinten 2 és 4 milliárd euró közötti sávban 

mozgott, addig 2012 óta a 1 milliárd euró alatti tartományra korlátozódott, sőt 

bizonyos hónapokban az EU került kereskedelmi többletes pozícióba. Az EU 

egészét tekintve tehát egy egyre kedvezőtlenebb japán kereskedelmi pozíció mellett 

indul el a JEEPA, amely viszont, mint a következőkben részletezzük, Japánnak 

kedvezhet inkább.  

Magyarország árukereskedelme esetében is hasonlóan alacsonyak az arányok. 

2016-ban magyar import 1,5, az export 0,8 százaléka bonyolódott Japánnal a KSH 

adatai alapján. A 2016-os folyóáras külkereskedelmi adatok alapján a Japánból 

származó magyar áruimport 80 százaléka gép és szállítóeszköz, amelyen belül a 

közúti járművek az összimport 20,6 százalékát teszi ki. A maradék nagy része (18,2 

százalék) feldolgozott termék, és élelmiszer, nyersanyag minimálisan jelenik csak 

meg. A Japánba irányuló magyar áruexport összetételéből 17 százalék az 

élelmiszer és az ital termék, 20,7 a feldolgozott termék, míg a gépek és 

szállítóeszközök a kivitel irányában is jelentős, 61,5 százalékos arányt képviselnek. 

Utóbbin belül a közúti járművek az összes áruexport 35,8 százalékát adják. 

A számított általános egyensúlyi (CGE) modelleken  alapuló előrejelzések  alapján, 

ha csupán a vámokat törlik el, akkor nagyságrendileg 0,1 százalék alatti GDP-

növekedési többlet várható a partnerországokban. Ugyanakkor a szabályozás 

liberalizációja (azaz a nem vám jellegű korlátozások leépítése) 0,5 és 1 százalék 

közé tehető pozitív GDP-hatással járna. A vámok lebontása az EU esetében a 

mezőgazdasági exportot emelné, míg a szabályozás harmonizálása a vegyipari 

kivitelt lendítené fel. Japán esetében a járműipar adná a növekedési többlet több 

mint felét, a maradék jelentős részét pedig a vegyipar és az elektronikai ipar. 

Természetesen a modellek eredményeit befolyásolja, hogy milyen tartalmú 

liberalizációval, milyen kereskedelem-rugalmassággal , és milyen tényezők valamint 

előfeltevések figyelembevételével (modellspecifikációval) számolnak. 

A legfrissebb, és legkifinomultabb – ágazatonként eltérő szabályozásliberalizációs 

mértéket és az egyezményen kívüli országok hatásvizsgálatát is kezelni képes 

modellel dolgozó – 2017-es elemzés országokra lebontva közli eredményeit, amely 

alapján Magyarország a vámok lebontásával 0,01 százalékos növekedési többletet 

érne el, míg az óvatos átfogó liberalizáció esetén 0,11 százaléknyit, ami praktikusan 

előbbi esetben 14 millió euró, utóbbi esetben 115 millió euró többletjövedelmet 

jelent. Az átfogó liberalizáció esetén Magyarország többlete átlag feletti lenne az EU 

átlagához képest (0,06 százalék), de megállapítható, hogy Japán járna a legjobban 

0,23 növekedési többlettel. Amennyiben azonban egyszerűsítenek a modellen, és 

általános, egységes, nagyléptékű liberalizációs aránnyal számolnak az egész 
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gazdaságra nézve, még nagyobb, a korábbi tanulmányokat megerősítő növekedési 

többletek jönnek ki.  Ez esetben Magyarország növekedési többlete 0,57 százalék – 

a 0,43 százalékos EU átlag felett, – Japáné pedig 1,63 százalék. 

Mivel a mezőgazdasági vámok jelenleg magasak, és az EU exportjából 20 

százalékot tesz ki az élelmiszer, dohány és italgyártás Japánba irányuló exportja, 

ezért nem alaptalan várakozás, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény elsősorban 

a mezőgazdasági exportot lendíti fel az EU, és többek között Magyarország 

esetében. Hazánk esetében a húsexport érhet el kiemelkedő kereskedelembővülést. 

Japán esetében is elfogadhatónak ítéljük azt a következtetést, hogy a járműipar 

intenzíven reagál a kereskedelemliberalizálásra. Ezt több, más szabadkereskedelmi 

megállapodásra elvégzett tanulmány is visszaigazolja. A vegyipari harmonizáció 

eredményessége azonban megkérdőjelezető, mivel a szabványok harmonizációja 

egyben az engedélyeztetési eljárások harmonizációját is igényli. Utóbbi 

kivitelezhetőségében a TTIP kapcsán a hazai vegyipari szereplők kétkedésüknek 

adtak hangot. A CGE alapú modellek mechanikusan számítanak, míg a JEEPA 

végleges szabályozási tartalma még most is alakulóban van, ezért továbbra is 

bizonytalan, melyik forgatókönyv valósul meg. Azt viszont megállapíthatjuk, hogy a 

becslések alapján a nagyobb léptékű liberalizáció nagyobb növekedési többlettel jár. 

Az ületi szolgáltatások potenciális emelkedése jelentéktelen az említet húzó ágaztok 

mellett. 

Összességében úgy tűnik tehát, hogy Magyarország átlag feletti növekedési 

többletet érne el az átfogó liberalizációval a 28 tagállam közül, de az előrejelzések 

alapján úgy tűnik, hogy mindközül legjobban Japán jár bármely forgatókönyv 

alapján. Ennek teljesülése azonban jelentősen függ attól, hogy az egyes modellek 

előfeltevése a liberalizáció mértékéről megvalósul-e. Így óvatossággal érdemes 

kezelni a növekedési többletre vonatkozó előrejelzéseket. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság jelenlegi állapotát leíró SZIGMA CI indikátor értéke 2016 

novemberétől pozitív tartományban tartózkodik, azonban 2017 februárjától 

mérséklődik a nagysága. Ezek alapján júniusban is – kis mértékben ugyan, de – trend 

felett bővült a hazai gazdaság. A növekedési teljesítmény lassulása a SZIGMA LEAD 

indikátorunk alapján ez év augusztusától várható. A növekedéshez hozzájárult az ipar 

májusi 8,8 százalékos növekedése, valamint az uniós források beindulását követően 

dinamikusan, 35,4 százalékkal bővülő építőipar. Az építőipar erőteljes növekedését a 

tavalyi alacsony bázis is indokolja. Az új ipari rendelésállomány ismét emelkedésnek 

indult és 9,8 százalékkal nőtt 2016 azonos időszakához képest. Az építőipar 

növekedéstámogató szerepe szempontjából továbbra is kedvező, hogy májusban 

ismét 7 százalékkal emelkedett a szektor rendelésállománya, ami a kibocsátás további 

bővülését vetíti előre a következő hónapokban. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján – az augusztus és október közötti időszak kivételével 

– egész évben trend feletti ütemben bővülhet a hazai gazdaság. A német piaci üzleti 

hangulatváltozást kifejező, 1991 óta mért Ifo Business Climate index historikus csúcsra 

emelkedett júniusban, amely alapján az idei magyar növekedést a külkereskedelem a 

korábban vártnál nagyobb mértékben támogathatja. A vártaknak megfelelően, főként a 

húsvét hatás következtében a kiskereskedelmi forgalom bővülése enyhén 

mérséklődött áprilisban. Az idei első negyedévesnél kedvezőtlenebb fogyasztói bizalmi 

indikátorok alapján a kiskereskedelem növekedést támogató szerepe továbbra is 

SZIGMA indikátorunk 

alapján trend feletti 

mértékben nő a 

gazdaság.  
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elmaradhat a korábbi negyedévekben tapasztalttól. Összességében idén a javuló 

beruházási aktivitás és a dinamikusan bővülő reálbérek miatti fogyasztásbővülés 

hatására a tavalyi 2 százalékos GDP növekedési ütemnél magasabb, 4 százalék körüli 

gazdasági növekedést valószínűsítünk. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

Májusban az ipar teljesítménye a nyers adatok alapján jelentősen, 8,8 százalékkal 

bővült, míg a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a növekedés 6,2 

százalékos volt. Áprilishoz képest a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított 

volumen 2,3 százalékos bővülést mutatott. Májusban az ipar értékesítése 9,3 

százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. Ebben nagyobb szerepe volt az exportra 

történő értékesítésnek, amely 11,4 százalékkal bővült, míg a belföldi értékesítés 5,4 

százalékkal emelkedett. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az iparon belül legnagyobb részesedéssel bíró feldolgozóipar növekedése pontosan 

megegyezett a teljes iparéval, tehát 8,8 százalékot tett ki. A legnagyobb, 20,9 

százalékos növekedést a feldolgozóiparon belül a gépek, gépi berendezések gyártása 

alágazatban és a textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása alágazatban mérték. A 

feldolgozóiparon belül legnagyobb súllyal bíró járműgyártás termelése 10,7 

százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 10 százalékot meghaladó ütemben 

nőtt a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység alágazat és a 

Az ipar májusban 

8,8 százalékkal 

növekedett éves 

összevetésben. 
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számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alágazat teljesítménye májusban. 

Mindössze két alágazatnál történt csökkenés májusban: a kokszgyártás, kőolaj-

feldolgozás alágazatban 3,1, míg a vegyi anyag, termék gyártása alágazatban 4 

százalékos. A csekély súlyú bányászat teljesítménye 41,8 százalékkal nőtt, míg a 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálásé 3 százalékkal csökkent. Az 

áprilisi visszaesés után májusban kedvezően alakult a KSH által megfigyelt 

feldolgozóipari alágazatok új rendelésállománya, mely így 9,8 százalékkal haladta meg 

az egy évvel korábbit. Ehhez egyaránt hozzájárult a belföldi új rendelésállomány 11,1, 

és az export új rendelésállomány 9,6 százalékos növekedése. A teljes 

rendelésállomány azonban ennek ellenére is 2,1 százalékkal elmaradt az egy évvel 

korábbitól: bár a belföldi rendelésállomány 16,9 százalékkal növekedett, de az export 

rendelésállomány 3,1 százalékkal csökkent. 

Májusban az építőipar termelése 35,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 

Az előző hónaphoz képest az ágazat teljesítménye a szezonálisan és naphatással 

kiigazított adatok szerint 7,5 százalékkal bővült. A 35,4 százalékos, nagymértékű 

növekedéshez az uniós források ciklikussága és ebből fakadóan az alacsony bázis is 

hozzájárult. Májusban az előző év azonos időszakához képest mindkét 

építményfőcsoportban nőtt a termelés értéke: az épületeké 27,2, míg az egyéb 

építményeké 46,7 százalékkal. A KSH tájékoztatása szerint az épületek építésének 

növekedéséhez májusban is elsősorban az ipari- és raktárépületek valamint a 

sportlétesítmények és oktatási épületek építése járult hozzá, míg az egyéb 

építményeknél az út- és vasútépítési munkák volumenének növekedése volt 

meghatározó. Az építőipar szerződésállományának alakulása alapján a kedvező 

tendencia folytatódására számíthatunk. Az új szerződések volumene 53,2 százalékkal 

haladta meg az egy évvel korábbit, amelyen belül az épületekre vonatkozó új 

szerződésállomány 12 százalékos csökkenést, míg az egyéb építményekre vonatkozó 

majdnem 100 százalékos növekedést mutatott. A teljes szerződésállomány szintén 

jelentősen, 94,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ehhez egyaránt 

hozzájárult az épületek esetében mért 38,5 százalékos valamint az egyéb 

építményeknél számított 132 százalékos növekedés. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 áprilisában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az előző év azonos 

időszakához viszonyítva a nyers adatok alapján 3,2, a naptárhatástól megtisztított 

adatok szerint pedig 1,7 százalékkal emelkedett. A naptárhatástól megtisztított 

adatokban tapasztalható mérsékeltebb növekedést főleg a húsvéthatás indokolja. A 

májusi első becslés alapján a nyers adatok szerint 6,0, míg a naptárhatástól 

Májusban az építőipar 

teljesítménye 

35,4 százalékkal haladta 

meg az egy évvel 

korábbit. 

A kiskereskedelmi 

forgalom áprilisban 3,2, 

míg májusban 6,0 

százalékkal növekedett. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
6 

megtisztított adatok szerint 5,4 százalékkal nőtt a forgalom. Az élelmiszer- és 

élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-

kiskereskedelmi üzletekben 9,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 4,3 volt a 

naptárhatástól megtisztított bővülés mértéke. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Áprilisban tovább folytatódott a csomagküldő és internetes üzletek évek óta tartó 

forgalombővülése: az előző év azonos időszakához képest a naptárhatástól tisztított 

adatok alapján 32,5 százalékos forgalombővülést figyeltek meg. Jelentősen 

emelkedett még a bútor, műszakicikk (6,4 százalék), az iparcikk jellegű vegyes (6,2 

százalék), valamint az illatszer (6 százalék) üzletek forgalmának volumene is. Kisebb 

emelkedést tapasztaltak az élelmiszer jellegű vegyes (1,8 százalék), a könyv, újság, 

papíráru (0,5 százalék), illetve a gyógyszer, gyógyászati termékek (2,6 százalék) 

forgalmában. A gépjármű-üzemanyag forgalom 1,1 százalékkal emelkedett az előző 

év azonos időszakához képest. Az élelmiszer, ital, dohányáru üzletek esetében 6,2 

százalékkal, a textil, ruházati és lábbeli üzletek esetében 5,5 százalékkal, a 

számítástechnika és egyéb iparcikk szaküzletek esetében 2,1 százalékkal, míg a 

használtcikkek esetében 3,1 százalékkal csökkent a forgalom volumene. 

A munkaerőpiaci helyzet javult 2017 májusában. A foglalkoztatottak szezonálisan 

kiigazított száma egy hónap alatt 4 ezer fővel, 4 millió 409 ezer főre emelkedett. Ezzel 

egy időben az aktívak szezonálisan kiigazított száma 3 ezer fővel emelkedett. A két 

hatás eredőjeként a munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma ezer fővel 

csökkent, 200 ezer főre. Az intézményi statisztikák alapján 2 ezer fővel emelkedett az 

alkalmazottak szezonálisan kiigazított létszáma májusban. A növekedés teljes 

mértékben a versenyszektorhoz köthető, ahol 5 ezer fővel nőtt az alkalmazotti létszám. 

Ezzel szemben a költségvetési szférában 3 ezer fővel visszaesett, míg a non-profit 

szférában nem változott az alkalmazottak szezonálisan kiigazított száma egy hónap 

alatt. 2 ezer fővel 171 ezer főre emelkedett a Start Munkaprogramban dolgozó 

közfoglalkoztatottak száma egy hónap alatt, azonban éves szinten így is közel 47 ezer 

fővel csökkent a közfoglalkoztatásban résztvevők száma májusban. A szezonálisan 

kiigazított munkanélküliségi ráta 4,4 százalékon állt az év ötödik hónapjában. 

A munkanélküliségi ráta 

4,4 százalék. 
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5. ábra Munkapiac alakulása (2013. január = 0, ezer fő) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 májusában az előző hónapnál lassabb ütemben, de tovább emelkedtek a bérek. 

A nemzetgazdasági bruttó átlagkereset egy év alatt 12,9 százalékkal, 296 063 forintra 

emelkedett, ezen belül is a versenyszektorban 10,6 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 12,9 százalékkal nőttek májusban, 

amely az inflációt is figyelembe véve egy év alatt 10,6 százalékos nettó reálbér 

emelkedést jelez. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2017 áprilisára vonatkozó adatai alapján a külkereskedelmi termékforgalom 

euróban számított export értéke 1,9 százalékkal, míg a behozatalé 0,6 százalékkal 

csökkent éves bázison. A külkereskedelmi mérleg többlete 865 millió eurót tett ki, így 

az előző év azonos hónapjához képest 111 millió euróval csökkent. 

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

kivitelben 7,5, a behozatalban 2,5 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 3,7 százalékkal, importvolumene 4,5 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 15 százalékkal csökkent. A kőolaj és kőolajtermékek 

A nettó reálbérek 10,6 

százalékkal nőttek 

májusban. 

Áprilisban csökkent, 

májusban nőtt a 

külkereskedelmi többlet. 
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behozatala közel harmadával visszaesett. A villamos energia behozatalában 

számottevő változás nem következett be. 

A 2017 májusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

913 millió eurót tett ki. Ez 170 millió euróval több, mint az egy évvel korábbi érték. Az 

export euróban számított értéke 19 százalékkal, míg az importé 18 százalékkal bővült 

éves összevetésben. 

7. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017 májusában 630 millió eurót tett ki, amely 

felülmúlja az előző évben mértet (511 millió euró). Az MNB által az idei első öt hónap 

becsült értéke (2583 millió euró) is alatta marad a folyó fizetési mérleg 2016 január-

májusi értékének (2884 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az államháztartás központi alrendszerének június végi halmozott hiánya 911,2 milliárd 

forintot tett ki. Ezen belül az év első hat hónapjában a központi költségvetés 902,4 

milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 110,5 milliárd forintos 

hiánnyal, az elkülönített állami pénzalapok pedig 101,7 milliárd forintos többlettel 

zártak. A halmozott hiányhoz június hónap 697,9 milliárd forintos deficitével járult 

hozzá, szemben a tavalyi 402,7 milliárd forintos hiánnyal. 

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

 

Forrás: NGM 

 

A költségvetés hiánya 

911,2 milliárd forint volt 

az első félévben.  
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A vizsgált időszak kiadási tételeit tekintve három fontos tényező emelhető ki. Az idei 

évben jelentősen megemeltek a kedvezményezettek számára az uniós pályázatokat 

hazai forrásból megelőlegező kifizetések, elérve az 1046,2 milliárd forintot. Mivel 

tavaly ilyenkor ez 467,4 milliárd forint volt, így a két év eltérése már önmagában 

jelentősen befolyásolja az idei és a tavalyi első féléves hiány közötti 509 milliárd 

forintnyi eltérést. Fontos azonban megjegyezni, hogy a költségvetésbe beérkező uniós 

bevételek nagyságrendje az uniós kifizetésektől továbbra is lényegesen elmarad. Az 

előző évhez képest dinamikusan emelkednek a lakásépítési támogatások, ami a 

kormány otthonteremtési politikájának sikerességét igazolja. Végül a kamatkiadásokat 

érdemes kiemelni, hiszen júniusban több kötvénysorozatnál is aktuálissá vált a 

kamatok kifizetése. A bevételi oldalt továbbra is a tavaly novemberben megkötött 

hatéves bérmegállapodás pozitív hatásai befolyásolják. Az ideiglenesen megugró 

pénzforgalmi hiány nem befolyásolja az év végére kitűzött, eredményszemléletben 

számított 2,4 százalékos GDP-arányos hiánycélt. A megelőlegezett uniós forrásokat 

idővel az Unió megtéríti a hazai költségvetés számára, aminek későbbi időpontban 

történő elszámolása a maastrichti kritériumok szabályrendszere szerint nem 

befolyásolja a hiányt. 

Monetáris folyamatok 

2017 júniusában a fogyasztói árak 1,9 százalékkal emelkedtek az előző év azonos 

időszakához viszonyítva, tehát az infláció mértéke csökkent a májusi 2,1 százalékos 

értékről. Az élelmiszerek 3,1 százalékkal drágultak, amelyhez jelentősen hozzájárult a 

sertéshús 15,7, a cukor 10,7, a sajt 9,2, a párizsi és kolbász 7,9, illetve a kenyér 4,8 

százalékos áremelkedése, mérséklete viszont a baromfihús árának 15,8 százalékos 

csökkenése. A tej ára 1,4 százalékkal emelkedett júniusban, vagyis az áfacsökkentés 

nem érezteti a hatását. Jelentősen nőtt a szeszes italok és dohányáruk ára: 4,6 

százalékkal kerültek többe tavalyhoz képest, ami a 2016. szeptemberi jövedéki adó 

emelés hatása. A szolgáltatások 1,4, az egyéb iparcikkek 0,9, a háztartási energia 0,7, 

a ruházkodási cikkek ára pedig 0,2 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek 

ellenben 0,4 százalékkal olcsóbbak lettek. A szolgáltatások árának növekedéséhez a 

takarítás, mosogatás (6,2 százalék), valamint a postai szolgáltatás (5,9 százalék), az 

egyéb iparcikkekéhez pedig az újságok, folyóiratok (7,9 százalék) drágulása járult 

hozzá. A háztartási energia árát ismét a tűzifa 6 százalékos áremelkedése növelte. A 

tartós fogyasztási cikkek esetében emelkedett a motorkerékpárok ára (4,4 százalék), 

míg mérséklődött a használt személygépjárműveké (5,8 százalék), a számítógépeké, 

fényképezőgépeké és telefonkészülékeké (3,8 százalék), illetve a tartós kulturális 

cikkeké (3,3 százalék). 

A jegybank által közölt inflációs alapmutatók alapján az indirekt adóktól szűrt 

maginfláció 0,2 százalékponttal 2,2 százalékra, míg a keresletérzékeny infláció 0,1 

százalékponttal 1,7 százalékra növekedett. A ritkán változó árú termékek inflációja 

ellenben 0,1 százalékponttal 1,9 százalékra mérséklődött. Az MNB kommunikációja 

alapján az infláció 2019 elején éri el a kitűzött 3 százalékos szintet. A Monetáris 

Tanács július 18-ai ülésén nem változtatott az alapkamat mértékén. 

Júniusban éves szinten 

1,9 százalék volt az 

infláció. 
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9. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az EKB Kormányzótanácsa nem változtatott monetáris kondícióin az elmúlt 

időszakban, így az eurózónában nem változott a monetáris politika – szűken 

értelmezve a kamatkörnyezet. A Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC 

- Federal Open Market Committee) pedig az elmúlt időszakban nem ülésezett. 

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 0,1 százalékkal tovább erősödött, míg a lengyel zloty 0,95 

százalékot gyengült az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) 

Csehországban 1 bázisponttal 41 bázispontra, Lengyelországban is 1 egységgel 68 

bázispontra csökkent. 

A hazai pénzpiaci mutatók vegyesen alakultak. Míg az 5 éves CDS értéke nem 

változott és 111 bázisponton stagnált, addig az elmúlt hónapban a forint árfolyama a 

svájci frankkal szemben 1,1 százalékkal, az amerikai dollárral szemben szintén 1,1 

százalékkal erősödött, míg az euróval szemben 0,6 százalékkal gyengült. Az időszak 

végén így egy svájci frank 279, egy euró 308, míg egy amerikai dollár 270 forintba 

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

mértékben csökkent (–8 milliárd forint), és az időszak végén 3341 milliárd forintot tett 

ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa júniusban 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 

Az EKB és a Fed sem 

változtatott a monetáris 

kondíciókon. 

A cseh korona 

erősödött, a lengyel 

zloty gyengült az 

euróval szemben. 

A Monetáris Tanács 

nem változtatott az 

irányadó rátán. 
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Tanács jegyzőkönyve alapján a 9 fős grémium minden tagja a kamatkondíciók 

változatlansága mellett voksolt. A jegybank Monetáris Tanácsa 2017 júniusában 

döntött a 2017. szeptember végén alkalmazandó három hónapos jegybanki betéti 

limitről, amelyet 300 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. Természetesen a felesleges likviditás a devizapiacon is megjelenhet és 

gyengítve a forintot. 

A Monetáris Tanács júniusi ülésének jelenlévő tagjai (a 9-ből 8 fő) 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 (0,22 százalékos kamatlábon) kötnek üzletet a bankok, azaz azt 

prognosztizálják, hogy a 9 hónap múlva induló 3 hónapos eszköz kamata 68 

bázisponttal alacsonyabb lesz a jelenlegi jegybanki alapkamatnál. Fontos kiemelni 

egyrészt, hogy az alaptermék a 3 hónapos BUBOR, tehát ehhez érdemes viszonyítani 

elsősorban a határidős ár alakulását. Másrészt pedig egy hónappal ezelőtt 0,21 

százalékos kamat mellett kereskedtek a bankok e határidős termékkel. 

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

eltekintve jóformán stagnáltak a hozamok. Pontosabban a 3 hónapos és a 12 hónapos 

hozamok nem változtak. Minimális (1-5 bázispontos mértékben) emelkedtek a 

hozamok a többi lejáratra a 10 éves állampapírok kivételével, ahol a hozamok 20 

bázisponttal emelkedtek. Összességében tehát a hozamgörbe kis mértékben feljebb 

tolódott. 

A nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek közül a Moody’s-nak volt lehetősége 

értékelni a magyar államadósságot július 7-én. Erre azonban nem került sor, mivel 

ebben az évben immáron másodszor nem nyilatkozott a hitelminősítő. Az idén a Fitch 

és a S&P is megerősítette a magyar államadósság befektetésre ajánlott kategóriáját 

stabil kilátással. A 10 éves állampapírok hozamát a piac az adósság besorolásunknak 

megfelelően árazza, azaz sem nem értékeli alul, sem pedig nem értékeli felül. Ez azt 

jelenti, hogy a piac egyelőre nem számít kilátásjavításra vagy felértékelésre. 
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11. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2017 májusában a szezonálisan kiigazított számok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 32,8 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke –9,7 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok májusban 

kismértékben csökkentették a devizahiteleik állományát. A kettő eredőjeként adódó 

májusi teljes nettó hiteltörlesztés (szezonálisan igazítva) 3,8 milliárd forintnak felelt 

meg. 

12. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 167,1 milliárd forintot tett ki, 

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

euróhitelek összege 52,1 milliárd forint volt, ami jelentősen alacsonyabb az előző havi 

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

 

A hiteltörlesztés volt 

jellemző a vállalatoknál. 
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Századvég előrejelzés
1
 

13. ábra 2017. II. negyedévi előrejelzésünk 

 
2016 2017 2017 2018 2018 

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

Bruttó hazai termék (volumenindex) 2,0 4,2 3,7 3,8 3,6 3,8 3,1 3,9 4,0 4,1 3,8 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,9 3,5 3,9 3,8 3,7 3,7 3,5 4,4 4,2 3,9 4,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) –15,5 28,4 16,5 8,9 15,0 17,2 6,9 10,4 8,6 7,7 8,4 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 9,4 5,1 7,9 8,2 7,7 4,7 5,4 5,4 5,4 5,2 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,7 10,0 6,9 9,3 11,0 9,3 4,8 6,6 6,0 5,5 5,7 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 9,9 2,5 2,3 2,9 1,8 9,6 2,4 2,4 2,4 3,1 10,2 

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

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

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

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 6,1 11,0 12,1 12,2 12,5 12,0 9,4 8,9 7,9 8,1 8,6 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 4,9 – – – – 4,1 – – – – 4,0 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 5,4 – – – – 6,2 – – – – 6,4 

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

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

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

_ 

14. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2017 2018 

  
2017. 

március 
2017. június változás 2017. 

március 
2017. június változás 

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

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 5,1 3,7 –1,4 4,0 4,0 0,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 6,2 17,2 11,0 5,2 8,6 3,4 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,1 7,7 2,6 5,8 5,2 –0,6 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

5,7 9,3 3,6 6,3 5,7 –0,6 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

9,9 9,6 –0,3 10,5 10,2 –0,3 

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

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 1,4 1,1 –0,3 

Munkanélküliségi ráta (%) 4,4 4,5 0,1 4,2 4,3 0,1 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 11,4 12,0 0,6 7,8 8,6 0,8 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

4,8 4,1 –0,7 5,3 4,0 –1,3 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

7,9 6,2 –1,7 8,8 6,4 –2,4 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–2,3 –2,4 –0,1 –2,4 –2,4 0,0 

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

Forrás: Századvég-számítás    

 
  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2017. június 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. 


