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Előrejelzésünk (2017.12.07.) 

 2017 

GDP változása (%) 3,9 

Infláció (éves átlag, %) 2,4 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

12,8 

EUR/HUF (éves átlag) 310 

 

A növekedést a III. negyedévben is a beruházások 

növekedése és a fogyasztás bővülése gyorsította, míg a 

belső kereslet importigénye miatt a nettó export 

csökkenése lassította. 

A magyar gazdaság a III. negyedévben a várakozásoknak megfelelően a 

nyers adatok szerint 3,9 százalékkal bővült, míg a szezonálisan és 

naptárhatással kiigazított adatok szerint a növekedés 4,1 százalékos volt. 

Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,9 százalékkal 

nőtt. 

Termelési oldalról egyedül a mezőgazdaság teljesítménye nem tudott 

hozzájárulni a növekedéshez. Az ágazat hozzáadott értéke a tavalyi 

rekord után az időjárás változékonysága miatt 11,3 százalékkal 

visszaesett, ami 0,6 százalékponttal lassította növekedést. A gazdasági 

növekedéshez legnagyobb mértékben továbbra is a szolgáltató ágazatok 

járultak hozzá: teljesítményük 3,8 százalékos bővülése 2,0 százalékkal 

húzta felfelé a növekedést. Az építőipar hozzáadott értékének kiugró, 

28,3 százalékos bővülése 1,0 százalékponttal erősítette a növekedést, 

míg az ipar 3,7 százalékos növekedése 0,8 százalékponttal járult hozzá a 

bővüléshez. 

Előrejelzésünk szerint a gazdaság növekedése idén 3,9, jövőre 

3,7 százalékos lehet. Ehhez mindkét évben a fogyasztás és a 

beruházások növekedése járulhat hozzá. A fogyasztás növekedését 

nagyban elősegíti a bérek dinamikus emelkedése, amelyet egyaránt 

elősegít a munkaerőhiány, a minimálbér és a garantált bérminimum 

emelése, a szociális hozzájárulási adó csökkentése és az állami szféra 

bérrendezései. A külkereskedelmi egyenleg alakulása idén jelentősen 

lassítja a növekedést, míg hatása jövőre semleges lehet. 

Várakozásaink szerint a költségvetési hiány 2017-ben a GDP 1,8, míg 

2018-ban 2,1 százaléka lehet. A GDP-arányos államadósság a 2016 végi 

73,9 százalékról 2017 végére 71,4 százalékra, míg 2018 végére 69,8. 

százalékra csökkenhet.  

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Az Európai Unióban és az eurózónában történelmi csúcsra emelkedett a 

foglalkoztatottak száma, míg a munkanélküliségi ráta 2008 vége óta nem volt ilyen 

alacsony szinten (rendre 7,4, illetve 8,6 százalék októberben). Ezzel együtt új csúcsra, 

2,1 százalékra emelkedett az üres álláshelyek aránya az Európai Unióban a harmadik 

negyedévben. A tagországok közül arányaiban a legtöbb üres állás Csehországban (4 

százalék), Belgiumban (3,6 százalék), illetve Németországban (2,7 százalék) volt, míg 

hazánkban az álláshely 2,4 százaléka nem volt betöltve. Ezzel együtt a 86 hónapja 

folyamatosan bővülő foglalkoztatásnak köszönhetően októberre 17 éves mélypontra, a 

dotkomlufi kipukkanása óta nem látott mélységbe 4,1 százalékra csökkent az USA 

munkanélküliségi rátája. Ezzel párhuzamosan az USA aktivitási rátája 62,7 százalékon 

állt, amely több mint 3 százalékponttal alacsonyabb, mint a válságot megelőzően. 

Éves összehasonlításban novemberben 2,5 százalékkal növekedtek az átlagos 

órabérek, vagyis az USA-ban a feszes munkaerőpiacnak egyelőre nincs bérfelhajtó 

hatása. 

A Fed Nyílt Piaci Bizottsága (FOMC) december 13-ai ülésén a várakozásoknak 

megfelelően emelte irányadó rátáját az 1,25-1,5 százalékos sávba. Ez volt idén a 

harmadik, míg a válság óta az ötödik kamatemelés, melyet a FOMC döntéshozói által 

kiadott box-plot alapján jövőre három, míg 2019-ben és 2020-ban két-két kamatemelés 

követhet. A Fed várakozásai szerint az infláció az idei év csökkenését követően csak 

lassan emelkedik majd a 2 százalékos cél közelébe. Az alacsony infláció miatt 

azonban nem volt egységes a kamatdöntés az USA-ban, a kilencből két döntéshozó a 

kamatszint tartása mellett érvelt. A Fed előrejelzése szerint jövőre a GDP 2,5 

százalékkal nőhet, a korábban prognosztizált 2,1 százalék helyett, míg a 

munkanélküliségi ráta 3,9 százalékra csökkenhet. Az USA jegybankjának szerepét 

betöltő Federal Reserve az adóreformtól nem vár jelentős növekedési többletet, a 

kedvező hatások előrejelzésük szerint kizárólag 2018-ban érvényesülhetnek, míg 

hosszú távon az államadósságot emelheti és csökkentheti a fiskális politika 

mozgásterét. 

Mindenki jobban jár, de a legvagyonosabbak még inkább Trump 

adóreformjával 

Az USA-ban a Képviselőház november 16-án, míg a Szenátus december 2-án 

elfogadta a republikánusok adóreformját. Azonban a két tervezetet még össze 

kellett „fésülni”, mivel több ponton eltértek egymástól, a végleges tervezetet 

december 15-én mutatták be a republikánus képviselők, amelyet a következő 

héten a republikánus többség a Szenátusban és a Képviselőházban is 

elfogadott, így még karácsony előtt, december 22-én Donald Trump amerikai 

elnök aláírta azt. A törvény a Tax Cuts and Jobs Act nevet kapta, és elemzők 

szerint 1980 óta a legnagyobb adóreform az USA-ban. 

A törvényben, szemben a Képviselőházban korábban elfogadott tervezettel, 

amelyben csak 4+1 adókulcs maradt volna, megmarad a korábbi 7 adókulcs 

(10, 15, 25, 28, 33, 35 és 39,6 százalék), azonban ezek mértéke csökken (10, 

12, 22, 24, 32, 35 és 37 százalékra), illetve növekednek a sávhatárok. Az új 

adórendszerben közel duplájára nő az alanyi jogon járó adólevonás mértéke, pl. 

Történelmi csúcson a 

foglalkoztatottak száma 

az Európai Unióban. 
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egyének számára a jelenlegi 6 500 dollárról 12 000 dollárra, ezzel együtt az 

egyéb kedvezmények megszűnnek (ezek felső korlátja eddig 4 150 dollár volt). 

Emellett csökken a helyi adók levonhatóságának mértéke, amely elsősorban a 

magas jövedelműeket érinti hátrányosan elsősorban Kaliforniában és New 

Yorkban. 

A fenti intézkedések mellett a gyerekenként igénybe vehető adóleírás a 

jelenlegi 1 000 dollárról 2 000 dollárra emelkedik, míg az igénybevehetőség 

felső korlátja évi 75 000 dolláros jövedelemről 200 000 dollárra emelkedik. 

Emellett az S vállalkozásokból származó jövedelem, a jelenlegi rendszer egyéni 

adókulcsai helyett, legfeljebb 29,6 százalékos jövedelemadó kulcs alá esik (ez 

20 százalékos adócsökkentés), amely kis mértékben magasabb az eredeti 

tervben szereplő 25 százalékos felső kulcsnál. Ezenfelül jelentősen csökken az 

alternatív minimumadó hatálya, amely közel 5 millió adófizetőnek évente 37 

milliárd dollárjába került, emellett növelte az adófizetésre fordítandó időt. 

Az adóreform egyik előnye, azon felül, hogy a legalacsonyabb jövedelműek 

számára adómentessé teszi a jövedelmet, nagymértékben egyszerűsödik az 

adófizetés adminisztrációja, amelynek köszönhetően jövőre már egy képeslap 

méretű adóbevallást kell csak a lakosság 90 százalékának kitöltenie. Az 

adókulcsok számának csökkentésével és a sávhatárok módosításával ugyan 

minden jövedelmi kategóriában mérséklődik az adófizetési kötelezettség, 

azonban arányaiban a legmagasabb jövedelműek részesülnek legnagyobb 

mértékben az adócsökkentésből. Emellett az egyéni vállalkozói jövedelmek 

adókulcsának csökkentése és az örökösödési adó (death tax vagy estate tax) 

mentességének emelése (5,6 millió dollárról 11,2 millió dollárra) a kormányzati 

kommunikációval szemben nem az alsóbb osztályokat, hanem a 

legvagyonosabb réteget érinti. Az S vállalatok jövedelmeit érintő magasabb 

adókulcsok jelenleg elsősorban az ügyvédeket, orvosokat és alapkezelőket 

érinti, akik a kettős adóztatást kívánják így elkerülni, de több milliárdos is így 

kezeli a jövedelmét. Míg az örökösödési adó kizárólag a nagyobb több mint 5,6 

millió dollárt érő ingatlanokat terheli, a Tax Policy Center számításai szerint az 

idei évben 5 460 esetben keletkezik majd adófizetési kötelezettség, és ezek 

közül mindösszesen 80 lesz farm vagy kisvállalkozás. 

A vállalati szférát érintő intézkedések közül a társasági adó csökkentését kell 

kiemelnünk, amely a jelenlegi 35 százalékról 21 százalékra mérséklését jelenti, 

ez 1 százalékponttal magasabb, mint az eredeti tervezetben. A hatás azonban 

várhatóan kisebb lesz, mivel az elmúlt 5 negyedév adatai alapján a Dow Jones 

index 30 vállalata közül mindösszesen kettő esetében érte el az effektív 

adókulcs a 35 százalékot, míg hétnél 20 százalék alatt maradt, köztük olyan 

vállalatokkal, mint a Nike (12 százalék), a Microsoft (10 százalék) vagy a GE (1 

százalék). Emellett a C vállalatok adókulcsa is 29,6 százalékra csökken. 

Várhatóan 2018 és 2027 között a két intézkedés 1 500 milliárd dollárral 

csökkenti a költségvetés bevételeit. 

A törvénytervezet lehetővé teszi, hogy a külföldön szerzett jövedelmeket 

egyszeri repatriálási adó megfizetését követően a vállalatok hazautalják, ennek 

mértéke készpénz esetében 15,5 százalék, míg minden egyéb nem likvid 

jövedelemnél 8 százalék lesz (az eredeti képviselőházi tervezetben 14, illetve 7 

százalék volt a két kulcs) a jelenlegi 35 százalékos kulcs helyett. Emellett 

bevezetésre kerül egy 20 százalékos excise adó, amely a külföldi 
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leányvállalatoknak utalt jövedelmeket érinti, ez elsősorban a multinacionális 

vállalatok adóoptimalizációját gátolja. A két intézkedés a következő 10 évben 

várhatóan közel 400 milliárd dollárral emeli a költségvetés bevételeit. Ezenfelül 

fontos kiemelni, hogy a tervezet rengeteg különböző vállalati adókedvezményt 

szüntet meg, valamint a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan az alternatív 

minimumadót. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 2017 

novemberében továbbra is pozitív tartományban tartózkodott, amely alapján 

novemberben trend feletti mértékben bővült a gazdaság. A SZIGMA LEAD 

indikátorunk novemberre szintén a növekedési teljesítmény javulását prognosztizálta, 

amely várhatóan még a következő hónapban is fennmarad, majd 2018-ban ismét 

lassulás következik be. A növekedési teljesítmény javulását az ipar októberi 

exportértékesítésének 9,3, belföldi értékesítésének 6,2, valamint a termelés 

volumenindexének 7,5 százalékos növekedése magyarázza. Az új ipari 

exportrendelések 21 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszaki értékét, 

míg az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállománya 113,2 százalékkal, amely 

ösztönzőleg hathat a növekedés ütemére. Az ipar termelése munkanaphatástól 

tisztított adatok alapján 7,6 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, míg az 

építőipar szezonálisan és munkanappal kiigazított volumenindexe 6 százalékkal nőtt 

az előző havihoz viszonyítva. Éves alapon mérve is dinamikusan bővül ez a szektor: a 

nyers adatok alapján 38,1 százalékkal emelkedett az építőipar termelése. A jelentős 

bővülés főleg a tavalyi alacsony bázisnak köszönhető. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján a következő hónapban továbbra is trend felett 

bővülhet a gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó, 1991 óta 

mért Ifo Business Climate index novemberben 7,3 százalékponttal növekedett az előző 

év azonos időszaki értékéhez, míg az előző hónaphoz képest 0,7 százalékponttal. A 

kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően szeptemberben és az első becslések 

alapján októberben is tovább bővült: a naptárhatástól tisztított adatok alapján 

szeptemberben 6,2, októberben pedig 6,3 százalékos növekedést mértek. Az Eurostat 

által mért fogyasztói bizalmi index az előző hónaphoz képest -0,1 százalékponttal 

csökkent, míg az előző év azonos időszakához képest 6,6 százalékponttal nőtt, amely 

alapján a kiskereskedelem növekedést támogató szerepe javulhat az előző 

hónapokban tapasztaltakhoz képest. Összességében idén a javuló beruházási 

aktivitás és a dinamikusan bővülő reálbérek miatti fogyasztásbővülés hatására a 

tavalyi 2 százalékos GDP növekedési ütemnél magasabb, 4 százalékot alulról közelítő 

gazdasági növekedést valószínűsítünk. 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend feletti 

ütemben bővül a 

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

 

Forrás: Századvég  

 

Reálgazdaság 

A magyar gazdaság kibocsátása 2017 harmadik negyedévében 3,9 százalékkal 

növekedett az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított és kiegyensúlyozott bővülés 4,1 százalékos volt. Az előző negyedévhez 

képest 0,9 százalékkal volt nagyobb a gazdaság teljesítménye. Termelési oldalon a 

mezőgazdaságot kivéve minden ágazat pozitívan járult hozzá a növekedéshez. Az 

építőipar 28,3 százalékkal bővült, ami 1 százalékponttal járult hozzá a GDP 

növekedésének mértékéhez. Az ipari kibocsátás 3,7 százalékkal növekedett, amely 

így 0,8 százalékpontot adott a bruttó hazai termék növekedéséhez. Az iparon belül a 

feldolgozóipar 4,9 százalékkal bővült, amelyhez minden jelentős súlyú iparág pozitív 

növekedési teljesítménye hozzájárult, kivéve a járműgyártást. A szolgáltató szektor 

összességében 3,8 százalékkal növekedett, amely 2 százalékponttal járult hozzá a 

növekedéshez. Ezen belül a kereskedelem, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 

folytatta növekedését: 6,8 százalékkal bővültek egy év alatt, köszönhetően az utóbbi 

időszakok béremelkedésének és a külföldi turisták számának növekedésének. A 

szállítás és raktározás 4,7 százalékkal, az információs és kommunikációs 

szolgáltatások 8,2 százalékkal, a K+F és adminisztratív szolgáltatások 8,1 százalékkal 

bővültek. A közigazgatás, oktatás és egészségügy együttes teljesítménye 1,5 

százalékkal csökkent, így 0,2 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedés ütemét. A 

11,3 százalékos csökkenést mutató mezőgazdaság teljesítménye alapvetően az 

időjárásnak és a kiemelkedő tavalyi bázisnak köszönhető, amely így 0,6 

százalékpontot vett el a GDP bővüléséből. 

A harmadik negyedévben az export 4,5, az import pedig 9,3 százalékkal haladta meg 

az előző év azonos időszakában mért értéket. Így a nettó export 3,2 százalékponttal 

csökkentette a negyedévi növekedést. 

A háztartások fogyasztási kiadása a vizsgált időszakban 4,7 százalékkal haladta meg 

az előző év azonos időszakának értékét, így 2,1 százalékponttal javította a GDP-

növekedést ütemét. A háztartások fogyasztásának bővülését a foglalkoztatás 

növekedésén és a béremelkedésen alapuló, növekvő rendelkezésre álló jövedelem 

okozta. A közösségi fogyasztás 2,5 százalékkal növekedett az előző év azonos 

időszakához képest, ami 0,2 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez. A 

bruttó állóeszköz-felhalmozás 20,3 százalékkal haladta meg a 2016 harmadik 

negyedévében mért alacsony bázist, amely az építési beruházások, valamint a gép- és 

3,9 százalékkal nőtt a 

GDP a III. negyedévben. 
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berendezés-beruházások volumene jelentős emelkedésének köszönhető. 

Összességében a bruttó felhalmozás 19 százalékkal volt több, mint az egy évvel 

korábbi érték, így 4,1 százalékponttal járult hozzá a gazdaság növekedéséhez. 

2. ábra Hozzájárulás a GDP éves növekedéséhez (felhasználási oldal, %) 

 

Forrás: KSH. *: A természetbeni társadalmi juttatásokkal együtt. 

Októberben ismét jelentősen növekedett az ipar termelése éves összehasonlításban: a 

kibocsátás volumene mind a nyers, mind a munkanaphatástól megtisztított adatok 

szerint 7,6 százalékkal bővült, melyhez a gyenge bázisidőszaki adat is hozzájárult. 

Szeptemberhez viszonyítva az ipar kibocsátása a szezonálisan és munkanaphatással 

kiigazított adatok szerint 1,2 százalékkal növekedett. Éves összehasonlításban az ipar 

értékesítése 8,1 százalékkal bővült, amelyhez egyaránt hozzájárult a belföldi 

értékesítés 6,0, illetve az export értékesítése 9,3 százalékos növekedése. 

Az iparon belül a kis súlyú bányászat, kőfejtés ág termelésének volumene októberben 

47,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket, míg a villamos energia-, 

gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágé 0,8 százalékkal mérséklődött. A feldolgozóipar 

bővülése 8,2 százalékos volt. Ezen belül a legnagyobb növekedés a fémalapanyag és 

fémfeldolgozási termék gyártása ágazatban történt (21,7 százalék), de 10 százalék 

felett tudott bővülni a textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása ágazat, a 

kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazat, a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék 

gyártása ágazat, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat, a gépek, 

gépi berendezések gyártása ágazat és az egyéb feldolgozóipar ágazat. Csökkenés 

egyik ágazatban sem következett be, azonban a jelentős súlyú járműgyártás 

teljesítménye csupán 3,5 százalékkal bővült éves összehasonlításban. A KSH által 

megfigyelt ágazatok rendelésállománya az előző hónapok tendenciáit folytatva 8,0 

százalékkal csökkent éves összehasonlításban, melyet az export rendelésállomány 

10,3 százalékos visszaesése okozott a belföldi rendelésállomány 25,0 százalékos 

emelkedése mellett. Ezzel szemben az új rendelések állománya 18,0 százalékkal 

növekedett az előző év azonos időszakához képest, amelyen belül az új export 

rendelések 21,0 százalékkal bővültek, míg az új belföldi rendelések volumene alig 

változott. 

Októberben 

7,6 százalékkal nőtt az 

ipar teljesítménye. 
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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 építőipar lendületes bővülése októberben is folytatódott: éves összehasonlításban 

az ágazat teljesítménye 38,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi alacsony 

bázist. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok alapján az ágazat 

teljesítménye 6,0 százalékkal nőtt szeptemberhez képest. Az előző év azonos 

időszakához képest az épületek építésének volumene 27,3 százalékkal emelkedett, 

melyhez elsősorban az ipari, lakó, iroda és oktatási épületek építése járult hozzá. Ezt 

lényegesen meghaladta az egyéb építmények esetében tapasztalt 51,7 százalékos 

bővülés, melyhez út- és vasútépítési munkák járultak hozzá. Az ágazat 

szerződésállományának alakulása alapján továbbra is a termelés növekedése várható. 

A teljes szerződésállomány októberben 113,3 százalékkal magasabb, mint egy évvel 

korábban. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződések állománya 39,3, míg az 

egyéb építményeké 156,7 százalékkal nőtt. Az októberben kötött új szerződések 

volumene 15,7 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában, 

melyhez elsősorban az épületek építésében megjelenő 42,2 százalékos növekedés 

volt meghatározó, az egyéb építményeknél a bővülés 2,5 százalékos volt. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

 

Az építőipar 

teljesítménye 

38,1 százalékkal 

növekedett. 
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2017 szeptemberében a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az előző év 

azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 5,6 százalékkal, a 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján 6,2 százalékkal emelkedett. Az októberi 

első becslés alapján a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint is 

egyaránt 6,3 százalékkal nőtt a forgalom. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes 

kiskereskedelmi üzletekben 3,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,7 volt 

a naptárhatástól megtisztított bővülés mértéke, azonban az üzemanyag-

kiskereskedelemben 7,1 százalékkal csökkent az értékesítés naptárhatástól 

megtisztított volumene. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

A nem élelmiszertermék jellegű üzleti forgalomban, szeptemberben továbbra is a 

csomagküldő és internetes üzletek forgalombővülése volt a legjelentősebb: az előző 

év azonos időszakához képest a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 29,9 

százalékos bővülést figyeltek meg. A csomagküldő és internetes üzletek 

forgalombővülése mellett jelentősebb mértékben emelkedett még az iparcikk jellegű 

vegyes (16,5 százalék), a könyv, újság, papírárú (13,9 százalék), a textil, ruházati és 

lábbeli (13,3 százalék), a számítástechnikai és egyéb iparcikk (12,5 százalék), 

valamint az illatszer (12,2 százalék) üzletek forgalma. A gyógyszer, gyógyászati 

termékek kiskereskedelmi forgalma 7,4 százalékkal, a bútorok, műszaki cikkek 

forgalma 7,1 százalékkal, a használtcikkek forgalma 6,2 százalékkal bővült 2016 

szeptemberéhez viszonyítva. A gépjármű üzemanyag forgalom 0,5 százalékkal volt 

kisebb, mint az egy évvel korábban mért érték. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű 

vegyes kiskereskedelmi üzletekben összesen 3,5 százalékkal nőtt a forgalom az előző 

év azonos időszakához viszonyítva. 

Kismértékben romlott a munkaerőpiac helyzete októberben. Az előző hónaphoz 

viszonyítva a foglalkoztatottak szezonálisan kiigazított száma ezer fővel 4 millió 419 

ezer főre csökkent. Ezzel együtt az aktívak szezonálisan kiigazított száma 5 ezer fővel 

csökkent. A két hatás következtében a munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma 

új mélypontra 4 ezer fővel 186 ezer főre csökkent októberben. Az intézményi 

statisztikák alapján az alkalmazottak szezonálisan kiigazított száma nem változott 

októberben, továbbra is 3 millió 20 ezer főt foglalkoztatnak a legalább 5 fős 

vállalkozások, valamint az állami és a non-profit szféra intézményei. Tovább csökkent 

a Start-munkaprogramban dolgozó közfoglalkoztatottak száma: októberben már csak 

A munkanélküliségi ráta 

4 százalék. 

 

Szeptemberben 5,6, 

októberben 6,3 

százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom. 
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155 ezren dolgoztak közfoglalkoztatottként, amely 2 ezer fővel alacsonyabb az előző 

havi és 48 ezer fővel a tavaly októberi adatnál. A munkanélküliségi ráta a 

rendszerváltás óta nem látott alacsony szintre 4 százalékra csökkent az év tizedik 

hónapjában. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Tovább emelkedtek a bérek 2017 októberében. 12,8 százalékkal 295 836 forintra 

emelkedett a bruttó átlagkereset a nemzetgazdaságban az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. A versenyszektorban ezen belül is 12,7 százalékkal 

emelkedtek a keresetek. A versenyszektor gyors béremelkedésének köszönhetően így 

jövőre az eredetileg tervezett 2 százalékpont helyett 2,5 százalékponttal, 19,5 

százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó kulcsa. 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. Az októberi 2,2 százalékos infláció hatását is 

figyelembe véve a nettó reálkeresetek 10,4 százalékkal növekedtek egy év alatt. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

A nettó reálbérek 10,4 

százalékkal nőttek 

októberben. 
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Külső egyensúly 

A KSH 2017 szeptemberére vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban 

számított értéke 5,6 százalékkal, míg az importé 6,7 százalékkal nőtt éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 937 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 28 millió euróval csökkent. 

Szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 

0,9 százalékkal, míg behozatala 2,0 százalékkal emelkedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 4,7 százalékkal, míg az importvolumene 5,8 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 20 százalékkal emelkedett. A kőolaj és 

kőolajtermékek behozatala kismértékben nőtt. A villamos energia behozatala több mint 

negyedével emelkedett. 

A 2017 októberére vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

522 millió eurót tett ki. Ez 275 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 11,8 százalékkal, míg az importé 17,0 százalékkal 

bővült éves összevetésben. 

8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017 szeptemberében –7,5 millió eurót tett ki, amely 

jelentősen alulmúlja az előző évben mértet (362,3 millió euró). Az MNB által az idei 

első tíz hónapjának becsült értéke (4309 millió euró) is jelentősen alatta marad a folyó 

fizetési mérleg 2016 január-októberi értékének (6366 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

2017 első tizenegy hónapjában az államháztartás központi alrendszerének halmozott 

hiánya 1 639 milliárd forintot tett ki. Ezen belül a központi költségvetés 1 667 milliárd 

forint, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 93,3 milliárd forint deficittel zártak, az 

elkülönített állami pénzalapok pedig 121,3 milliárd forint többletet értek el. 

Novemberben a halmozott hiány 220,8 milliárd forinttal nőtt. A január-november közötti 

egyenleget továbbra is a kedvező gazdasági folyamatok és a tavalyi év novemberében 

megkötött hat éves bérmegállapodás adóbevétel generáló hatása, másrészt az uniós 

projektekhez kapcsolódó kifizetések határozták meg. 

Az első tizenegy 

hónapban 

1639 milliárd forint volt 

a költségvetés hiánya.  

Szeptemberben és 

októberben is csökkent 

a külkereskedelmi 

egyenleg. 
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9. ábra Költségvetési egyenleg január-novemberben (milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett rövid ismertetés szerint január és 

november között az uniós projektekkel összefüggő kifizetések tovább emelkedtek, 

ezek növekedése pedig erős befolyással van a költségvetés jelenlegi pénzforgalmi 

egyenlegére. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a hazai költségvetés 

megelőlegezi a kifizetéseket, azonban ezeket a forrásokat az Európai Unió csak 

később utalja át hazánk számára, ami miatt ideiglenesen megemelkedik a hiány. Az 

uniós forráskifizetések megközelítették az 1 925,2 milliárd forintot, ami több mint 500 

milliárddal haladja meg a tavalyi év novemberéig kifizetett összegeket. Ezzel szemben 

az Európai Unió eddig 381,7 milliárd forintot utalt át a hazai költségvetésnek. 

Monetáris folyamatok 

2017 novemberében a fogyasztói árak 2,5 százalékkal emelkedtek az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. Az élelmiszerek 2016 novemberéhez viszonyítva 3,4 

százalékkal drágultak, amelyhez jelentősen hozzájárult a tojás 23, a vaj, vajkrém 15,4, 

a tejtermékek 9,6, a kenyér 7,5, a párizsi és kolbász 7,3, a sajt 7,1, valamint a 

sertéshús 4,1 százalékos áremelkedése, mérsékelte viszont azt a baromfihús árának 

13,1, és a cukor árának 8,5 százalékos csökkenése. Jelentősen nőtt a szeszes italok 

és dohányáruk ára: átlagosan 7,1 százalékkal kerültek többe tavalyhoz képest. A 

szolgáltatások 1, a ruházkodási cikkek 0,5, a tartós fogyasztási cikkek ára pedig 0,2 

százalékkal csökkent. Az egyéb cikkek és üzemanyagok ára 2,9, a háztartási energia 

ára 1,5, a szolgáltatások ára 1, és a ruházkodási cikkek ára 0,5 százalékkal nőtt, a 

tartós fogyasztási cikkek ára pedig 0,2 százalékkal csökkent az előző év azonos 

időszakához képest. A szolgáltatások árának növekedéséhez a lakbér, 

lakásszolgáltatás (2,3 százalék), a testápolási, egészségügyi szolgáltatások (3,3 

százalék), a kulturális és szabadidő szolgáltatások (2 százalék), a közlekedési 

szolgáltatások (0,7 százalék), valamint az üdülési szolgáltatások (4,8 százalék) 

drágulása járult hozzá. Az egyéb cikkek és üzemanyagok árának növekedését pedig a 

járműalkatrész és -üzemanyag (5,7 százalék), valamint a testápolási és egészségügyi 

cikkek (2,3 százalék) drágulása okozta. A háztartási energia árát a tűzifa 12,3 

százalékos, illetve a palackos gáz 10,3 százalékos áremelkedése növelte. A tartós 

fogyasztási cikkek kategóriáján belül emelkedett a tartós háztartási cikkek ára (1,4 

százalék), az új személygépjárművek (2,5 százalék) és az ékszerek ára (2,5 

százalék), míg 3,5 százalékkal mérséklődött a tartós kulturális cikkek ára. 

A jegybank által közölt inflációs alapmutatók alapján az indirekt adóktól szűrt 

maginfláció novemberben 2,2 százalék, míg a keresletérzékeny infláció 1,7 százalék 

volt. A ritkán változó árú termékek inflációja az előző havi értékhez képest 0,1 

Novemberben 2,5 

százalék volt az infláció. 
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százalékponttal 2,1 százalékra növekedett. Az MNB kommunikációja alapján az 

infláció 2019 közepén éri el tartósan a kitűzött 3 százalékos szintet. A Monetáris 

Tanács december 19-ei ülésén nem változtatott az alapkamat mértékén. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az EKB Kormányzótanácsa nem módosított az elmúlt időszakban, így az eurózónában 

nem változott a monetáris politika – szűken értelmezve a kamatkörnyezet. Az EKB 

eszközvásárlási program keretében végzett vásárlásai a mostani 60 milliárd eurós havi 

ütemben 2017. december végéig folytatódnak. 2018 januárjától a nettó 

eszközvásárlások a tervek szerint 30 milliárd eurós havi ütemben folytatódnak 2018. 

szeptember végéig, illetve szükség esetén ennél is hosszabban. A Kormányzótanács 

készen áll arra, hogy a programot terjedelem, illetve időtartam tekintetében kibővítse, 

amennyiben az szükséges. 

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

 

Forrás: Datastream 

 
A Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC – Federal Open Market 

Committee) változtatott kamatkondícióin 2017. december 12-13-i ülésén és 25 

bázisponttal az 1,25-1,5 százalékos sávra emelte azt. 

A régiós folyamatok vegyes irányú változást indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 0,6 százalékkal gyengült, míg a lengyel zlotyé 

0,4 százalékkal erősödött az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves 

Kamatot emelt a Fed. 
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CDS) Csehországban 40 bázisponton, míg Lengyelországban 56 bázisponton 

stagnált. 

A hazai pénzpiaci mutatók is vegyesen alakultak. Az 5 éves CDS értéke 94-ről 93 

bázispontra csökkent. Az elmúlt hónapban a forint árfolyama a svájci frankkal 

szemben 0,1 százalékkal, a dollárral szemben 0,5 százalékkal erősödött, míg az 

euróval szemben 0,6 százalékkal gyengült. Az időszak végén így egy svájci frank 269, 

egy amerikai dollár 266, míg egy euró 314 forintba került. Az elmúlt hónapban a 

külföldiek kezén lévő magyar állampapír-állomány 85 milliárd forinttal csökkent, és az 

időszak végén 3470 milliárd forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa novemberi döntése értelmében a hitelfelvevők 

kamatkockázatát igyekeznek mérsékelni. Ennek érdekében a Monetáris Tanács 

feltétel nélküli, 5 és 10 éves futamidejű kamatcsere-eszközt (IRS) vezet be, amelynek 

2018 első negyedévére vonatkozó keretösszegét 300 milliárd forintban határozta meg. 

A kamatswap (IRS)-eszközt a partnerbankok 2018. január elejétől rendszeres 

tendereken érhetik el. Az MNB egy célzott programot is indít, amelyben 3 év, vagy 

annál hosszabb futamidejű jelzálogleveleket vásárol. A program részleteit illetően a 

jegybank 2017 decemberében teszi közzé a feltételeket. 

Az elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén a rövidebb 

futamidőknél a hozamok jóformán stagnáltak (1 és 3 bázispont közötti mértékben 

változtak), a hozamgörbe közepén 1-6 bázisponttal, míg a hosszabb lejáratokra 21 és 

27 bázispont közötti mértékben estek. Összességében tehát a hozamgörbe lejjebb 

tolódott és laposabbá vált. A rövidebb lejáratoknál az alacsony hozamok a 

likviditásbőségnek és az MNB lépéseinek köszönhetőek. A hosszú hozamok esése a 

jegybank szándékai szerint alakul, hiszen az állampapír piaci kereslet egyre inkább 

megjelenik a hosszabb futamidőknél. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban 23 százalékon stagnált, amely 

érték az ÁKK 2017. évi finanszírozási tervben meghatározott sávjában (15-25 

százalék) található. 

Az elmúlt időszakra nem esett nagy nemzetközi hitelminősítői döntés a magyar 

államadósság besorolásáról, így továbbra is a befektetésre javasolt kategóriában, 

annak egyelőre az alsó besorolásán, a háromból nagy nemzetközi hitelminősítőből 

kettőnél pozitív kilátással szerepel a magyar államadósság besorolása. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 

A hazai pénzpiaci 

mutatók vegyesen 

alakultak. 

A hozamgörbe 

laposabbá vált.  
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A vállalatoknál 2017 októberében a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel törlesztés 71,7 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek 

tranzakcióinak nettó értéke –21,9 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi 

vállalatok októberben devizahiteleik állományát csökkentették. A kettő eredőjeként 

adódó októberi teljes nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 24,0 milliárd forintnak 

felelt meg. 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 234 milliárd forintot tett ki, ami 

közel 100 milliárddal nagyobb összeg az előző hónapi értékhez képest. Az újonnan 

nyújtott euróhitelek összege 81 milliárd forint volt, ami jelentősen nagyobb az előző 

havi értéknél. A vállalati szektor tehát növelte árfolyamkockázati kitettségét. 

A vállalatok hitel-

állománya növekedett. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

Legfrissebb prognózisunk szerint 2017-ben a korábbinál némileg nagyobb, 

3,9 százalékos lehet a gazdasági növekedés, míg 2018-ban a növekedés mértéke 3,7 

százalékos lehet. A gazdaság bővülését mindkét évben elősegítheti a fogyasztás és a 

beruházás növekedése. 

A fogyasztás bővülése idén éves szinten 4,3 százalékos lehet. Ezt elsősorban a 

háztartások rendelkezésre álló jövedelmének növekedése segíti elő, azaz nem a 

lakosság túlzott eladósodása – szemben a válság előtti időszakkal. A nettó bérek 

növekedése 12,8 százalékos lehet. Jövőre a nettó bérek az előrejelzésünk szerint 8,6 

százalékkal növekedhetnek. A bérek növekedését a munkaerőhiány mellett a szociális 

hozzájárulási adó idei 5 és jövő évi 2,5 százalékpontos csökkentése, az állami szféra 

bérrendezései, a minimálbér valamint a garantált bérminimum idén 15, illetve 25, míg 

jövőre 8, illetve 12 százalékos emelése segíti elő. Ugyanakkor mivel a 

munkanélküliségi ráta a III. negyedévben a tavalyi 4,9 százalékról 4,1 százalékra 

mérséklődött (a közfoglalkoztatottak számának egy év alatt 206 ezerről 160 ezerre 

történő csökkenése mellett), ezért az érdemi béremelkedés nem járt foglalkoztatási 

áldozattal. A munkaerő kivándorlásának lassítása, illetve megállítása érdekében fontos 

a bérszínvonal érdemi, de fokozatos növelése. 

Előrejelzésünk szerint a beruházások növekedése az idén 21,7, míg jövőre 6,2 

százalékos lehet. A beruházások idei jelentős bővüléséhez a gyenge bázisidőszaki 

adat mellett az új uniós költségvetési ciklus forrásainak felhasználása, valamint a 

magánszféra beruházásai járulnak hozzá. Szintén támogatja a beruházásokat a 

lakásépítések bővülése, melyet nagyban elősegít a Családi Otthonteremtési 

Kedvezmény mellett az új lakások kedvezményes áfakulcsa. 

Bár a beruházások és a kedvező európai konjunkturális helyzet nyomán 2017-ben az 

export 6,8, 2018-ban pedig 5,4 százalékkal nő, a fogyasztás és a beruházás 

importigénye ennél magasabb növekedést eredményez a behozatalban: 2017-ben 

várhatóan 10,1, 2018-ban pedig 5,6 százalékosat. Így tehát a külkereskedelmi 

egyenleg alakulása 2017-ben a GDP növekedését jelentősen fékezi. 

A prognózis szerint az infláció 2017-ben 2,4, míg 2018-ban 3,0 százalékos lehet, azaz 

az MNB inflációs célját tartósan elérheti. A monetáris politika tekintetében az 

előrejelzés a laza monetáris kondíciók fennmaradásával számol. A Magyar Nemzeti 

Bank részéről szigorítás csak akkor várható, ha az Európai Központi Bank is szigorít. 

A költségvetési folyamatok kedvezően alakulnak: az első két negyedévben az 

államháztartás az ESA-módszertan szerinti adatok alapján 1,5 százalékos többlettel 

zárt, míg az előrejelzés szerint a hiány 2017-ben a GDP 1,8, míg 2018-ban 2,1 

százaléka lehet, így a maastrichti kritériumokban szereplő 3 százalék alatti GDP-

arányos hiánycél sorozatban a 7. évben is teljesülhet. A 3 százalékos hiánycél 

elérésére 2012-t megelőzően utoljára 2000-ben volt példa. A GDP-arányos 

államadósság a 2016 végi 73,9 százalékról 2017 végére 71,4 százalékra, míg 2018 

végére 69,8. százalékra csökkenhet. A magas GDP-arányos államadósság hazánknak 

versenyhátrányt jelent, így az előző években megkezdett csökkentés folytatása 

kiemelkedő jelentőségű. 

Előrejelzés: növekvő 

fogyasztás, növekvő 

GDP. 
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Századvég előrejelzés
1
 

14. ábra 2017. IV. negyedévi előrejelzésünk 

 
2016 2017 2017 2018 2018 

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

Bruttó hazai termék (volumenindex) 2,2 4,3 3,3 3,9 4,1 3,9 3,5 3,8 3,7 3,7 3,7 

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) –10,6 21,6 26,1 20,3 18,8 21,7 3,5 11,9 4,7 4,7 6,2 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 3,4 9,1 6,0 4,5 7,6 6,8 4,0 4,6 7,1 6,0 5,4 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 2,9 11,6 7,8 9,3 11,8 10,1 4,7 6,0 6,2 5,5 5,6 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 9,7 2,2 2,7 1,7 1,5 8,0 2,0 2,0 3,0 1,9 8,9 

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

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

Munkanélküliségi ráta (%) 5,1 4,5 4,3 4,1 4,0 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,9 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 6,1 11,0 14,0 13,3 12,9 12,8 9,7 8,3 7,9 8,5 8,6 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 6,1     3,5     3,5 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 6,2     6,0     6,4 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –1,9     –1,8     –2,1 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 1,9     2,3     2,1 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

_ 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2017 2018 

  
2017. 

szeptember 
2017. 

december 
változás 2017. 

szeptember 
2017. 

december 
változás 

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

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 19,1 21,7 2,7 5,4 6,2 0,9 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 6,6 6,8 0,2 5,8 5,4 –0,4 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

8,5 10,1 1,6 5,8 5,6 –0,2 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

9,2 8,0 –1,2 9,9 8,9 –1,0 

Fogyasztóiár-index (%) 2,4 2,4 0,0 3,0 3,0 0,0 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 1,05 0,90 –0,2 

Munkanélküliségi ráta (%) 4,3 4,2 –0,1 4,1 3,9 –0,2 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 13,0 12,8 –0,2 8,7 8,6 –0,1 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

4,1 3,5 –0,6 4,4 3,5 –0,9 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

6,1 6,0 –0,1 6,8 6,4 –0,4 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–1,8 –1,8 0,0 –2,3 –2,1 0,2 

GDP-alapon számított külső kereslet 2,1 2,3 0,2 2,0 2,1 0,1 

Forrás: Századvég-számítás    

 
  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2017. december 7. 
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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. 


