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 2018 

GDP változása (%) 3,7 

Infláció (éves átlag, %) 3,0 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

8,6 

EUR/HUF (éves átlag) 310 

 

2017-ben a KSH adatai szerint a fogyasztói árak 2,4 

százalékkal emelkedtek. Átlagon felül drágultak az 

élelmiszerek (2,8 százalék), a szeszes italok, dohányáruk 

(4,8 százalék), és az egyéb cikkek, üzemanyagok 

(3,6 százalék), míg a tartós fogyasztási cikkek ára 

0,3 százalékkal csökkent. 

Az államháztartás központi alrendszerének 2017. évi hiánya 1973,9 

milliárd forint volt az előzetes adatok szerint, ami 1125,6 milliárd forinttal 

magasabb, mint egy évvel korábban. A növekedést az európai uniós 

források megelőlegezése okozta, amelyet azonban az 

eredményszemléletű, ESA-módszertan szerinti hiánynál úgy kell 

figyelembe venni, mintha a kapcsolódó bevétel is megérkezett volna. Így 

az eredményszemléletű hiány az NGM előzetes becslése szerint a GDP 

2 százaléka körül alakulhatott, míg a GDP-arányos államadósság 

1,5 százalékponttal csökkenhetett. 

2017-ben a dollár árfolyama jelentősen gyengült a világ vezetői 

valutáihoz képest: az euróval szemben 17, a japán jennel szemben 6, 

míg a fonttal szemben 12 százalékos gyengülést könyvelhetett el az 

amerikai valuta. 

Októberben és novemberben is folytatódott a kiskereskedelmi forgalom 

bővülése: októberben 6,3, míg novemberben 6,4 százalékkal nőtt a 

forgalom volumene, amely növekedés a bérek emelkedésével, és így a 

háztartások rendelkezésre álló jövedelmének bővülésével magyarázható. 

Ehhez a folyamathoz a minimálbér és a garantált bérminimum emelése 

mellett a szociális hozzájárulási adó csökkentése, a munkaerőhiány és 

az állami szféra bérrendezései járultak hozzá. A kiskereskedelmi 

forgalom bővülésén belül továbbra is jelentős a csomagküldő és 

internetes üzletek forgalmának bővülése, mely októberben 27,0 százalék 

volt. 

 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

2017-ben a dollár az elmúlt 14 év legrosszabb teljesítményét nyújtotta. 2017 első 

napjához képest a dollár az euróval szemben 17 százalékkal, a japán jennel szemben 

6 százalékkal, míg a fonttal szemben 12 százalékkal gyengült. A dollár gyengülése a 

Fed szigorodó monetáris politikája ellenére valósult meg, amelynek oka, hogy a 

befektetők az EKB és a Bank of Japan részéről is a monetáris kondíciók szigorodására 

számítanak. A tavalyi évben a Trump-adminisztráció botrányai mellett az eurózóna 

növekedési ütemétől elmaradó GDP-bővülés is a dollár gyengülése irányába hatott. 

Idén az adóreform hatására várakozások szerint jelentősen romlik majd a költségvetés 

helyzete, amely a növekvő állampapír kibocsátáson keresztül várhatóan tovább emeli 

a hozamokat és gyengíti a dollárt. A gyengülő dollár javíthatja az exportáló vállalatok 

versenyképességét, azonban jelentős bizonytalanságot okoz a befektetők részéről. 

6 éve nem látott mértékben 2,2 százalékkal nőhetett a német gazdaság 2017-ben, míg 

az eurózóna 2007 óta a leggyorsabb mértékben 2,4 százalékkal bővült. 

Németországban a GDP-t meghatározó tényezők közül a háztartások fogyasztás 2 

százalékkal, a kormányzati fogyasztás 1,4 százalékkal, a beruházások 3 százalékkal, 

az import 5,2 százalékkal, míg az export 4,7 százalékkal bővült egy év alatt. A 

szektorok közül leggyorsabb ütemben az információ és kommunikáció (3,9 százalék) 

ágazat bővült, de az ipari termelés is átlag feletti mértékben bővült (2,5 százalék), míg 

az építőipar teljesítménye megegyezett a gazdaság növekedési ütemével. A 

korábbinál nagyobb gazdasági növekedés mellett a költségvetés továbbra is 

szufficites, a tavalyi évben a többlet elérhette a 38,4 milliárd eurót, a GDP 1,2 

százalékát. A kedvező makrogazdasági adatok a tőzsdei forgalomban is 

megmutatkoztak a tavalyi évben: a DAX komposit index, amely a 30 legjelentősebb 

német vállalat tőzsdei állapotát mutatja 11 százalékot emelkedett 2017-ben. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 2017 utolsó 

hónapjában ismét negatív tartományba lépett, amely alapján decemberben trend alatti 

mértékben bővült a gazdaság. A SZIGMA LEAD indikátorunk szintén a növekedés 

lassulását jelezte előre decemberre, amely várhatóan 2018 első három hónapjában is 

fennmarad, majd azt követően ismét pozitív tartományba lép. A növekedési 

teljesítmény mérséklődéséhez jelentős mértékben hozzájárult az ipar új 

exportrendelésének 9,4 százalékos mérséklődése az előző év azonos időszakához 

képest. A létesítendő új nem lakóépületek száma 26,9 százalékkal esett vissza az 

előző évi bázishoz képest, amely szintén fékezőleg hatott. Bár az ipari termelés 3,6, 

míg az értékesítés 3,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához 

képest, azonban ez nem volt képes ellensúlyozni a gazdasági teljesítmény 

csökkenése irányába ható tényezőket. Jelentős mértékben emelkedett azonban az 

építőipari vállalatok hó végi szerződésállományának volumene (110,4 százalékkal), 

amely ösztönzőleg hathat a növekedés ütemére a későbbiek során. Emögött a jelentős 

növekedés mögött főleg a tavalyi alacsony bázis áll. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján a következő három hónapban továbbra is trend alatti 

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

SZIGMA indikátorunk 

alapján trend alatti 

mértékben nő a 

gazdaság.  

2017-ben 17 százalékkal 

gyengült a dollár az 

euróval szemben. 
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1991 óta mért Ifo Business Climate index decemberben 6,4 százalékponttal 

növekedett az előző év azonos időszakához képest, míg az előző hónaphoz 

viszonyítva 0,4 százalékponttal mérséklődött. A kiskereskedelem a várakozásoknak 

megfelelően októberben és az első becslések alapján novemberben is tovább bővült: a 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján rendre 6,3 és 6,4 százalékos növekedést 

mértek. Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index az előző év azonos 

időszakához képest 6,6, míg az előző hónaphoz viszonyítva 1,6 százalékponttal 

emelkedett. Ezek alapján a kiskereskedelem növekedést támogató szerepe javulhat az 

előző hónapokban tapasztaltakhoz képest. Összességében 2017-re a javuló 

beruházási aktivitás, valamint a dinamikusan bővülő reálbérek miatti 

fogyasztásbővülés hatására 4 százalékot alulról közelítő gazdasági növekedést 

valószínűsítünk. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

Novemberben az ipari termelés volumene 3,4 százalékkal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest mind a nyers, mind a munkanaphatástól megtisztított adatok 

szerint. Októberhez képest a termelés volumene a szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított adatok szerint 2,1 százalékkal csökkent. Az ipar értékesítése éves 

összehasonlításban 3,2 százalékkal növekedett, melyen belül a belföldi értékesítés 

növekedése 2,0, az export értékesítésé 3,9 százalék volt. 

Az ipar novemberben 

3,4 százalékkal 

növekedett éves 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Jelentősen, 74,2 százalékkal növekedett a bányászat teljesítménye az előző év 

azonos időszakához képest, míg a nagy súllyal bíró feldolgozóipar teljesítménye 3,1 

százalékkal, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálásé pedig 3,7 

százalékkal növekedett. Novemberben a legnagyobb mértékben a kokszgyártás, 

kőolaj-feldolgozás ágazat teljesítménye nőtt (18,2 százalékkal), de 10 százalék fölött 

emelkedett a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása (11,0 százalék) 

valamint a gyógyszergyártás (10,6 százalék) teljesítménye is. A legnagyobb 

visszaesést (2,8 százalék) a jelentős súlyú járműipar szenvedte el, de kismértékben 

csökkent az élelmiszeripar (0,5 százalék) és a vegyi anyagok gyártása ágazat (2,7 

százalék) teljesítménye is. Novemberben a KSH által megfigyelt ágazatok új 

rendelésállománya 7,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, melyhez az új 

exportrendelések 9,4 százalékos visszaesése járult hozzá, míg a belföldi rendelések 

3,5 százalékos növekedése fékezte azt. Érdemes megemlíteni, hogy a legjelentősebb 

visszaesés az exportrendeléseknél a villamos berendezések gyártása ágazatban 

történt (67,6 százalék), azonban az előző hónapban itt 183,6 százalékos növekedés 

történt, tehát vélhetően csak a megrendelések eltérő éven belüli eloszlásáról lehet szó. 

Mindeközben az összes rendelésállomány is jelentősen, 14,1 százalékkal elmarad az 

egy évvel korábbitól, melyen belül az exportrendelések 16,7 százalékos visszaesése a 

meghatározó, a belföldi rendelések 24,7 százalékkal növekedtek. 

Novemberben is jelentősen, 30,7 százalékkal növekedett az építőipar teljesítménye az 

előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított 

adatok szerint a termelés volumene októberhez képest 1,4 százalékkal csökkent. 

Novemberben a két építményfőcsoport termelésének növekedése alig tért el 

egymástól: az épületeknél 29,1, míg az egyéb építményeknél 33,9 százalékos 

bővülést mértek. A KSH tájékoztatása szerint ez előbbihez ipari-, lakó- és oktatási 

épületek építése, míg az utóbbihoz út- és vasútépítési munkák járultak hozzá. 

Tekintettel arra, hogy a szerződésállomány továbbra is jelentősen meghaladja az 

előző év azonos időszakában mértet, ezért a termelés növekedésére számítunk, 

amelynek azonban gátat szabhat a munkaerőhiány. Az új szerződések volumene az 

építőiparban 11,7 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, mely az 

épületekre vonatkozó új szerződések volumenének 8,2 százalékos csökkenéséből és 

az egyéb építményekre vonatkozó új szerződések volumenének 43,4 százalékos 

növekedéséből áll össze. A teljes szerződésállomány 110,3 százalékkal magasabb, 

Novemberben az 

építőipar teljesítménye 

30,7 százalékkal haladta 

meg az egy évvel 

korábbit. 
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mint egy évvel korábban, melyen belül az épületeknél 30,2 százalékos, az egyéb 

építményeknél pedig 161,6 százalékos bővülés történt. 

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

 
Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 októberében a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az előző év 

azonos időszakához viszonyítva a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok 

alapján egyaránt 6,3 százalékkal emelkedett. A novemberi első becslés szerint mind a 

nyers, mind a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 6,4 százalékkal nőtt a 

forgalom a tavalyi azonos időszakhoz képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű 

vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,0, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 

10,2, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 3,7 százalék 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 

 

Októberben is tovább folytatódott a csomagküldő és internetes üzletek évek óta tartó 

forgalombővülése: az előző év azonos időszakához képest a naptárhatástól 

megtisztított adatok alapján 27,0 százalékos forgalombővülést figyeltek meg. 

Jelentősen emelkedett még az iparcikk jellegű vegyes (15,3 százalék), a 

számítástechnika és egyéb iparcikk (14 százalék), az illatszer (12,1 százalék), 

valamint a bútor, műszaki cikk (10,5 százalék) üzletek forgalmának volumene is. A 

A kiskereskedelmi 

forgalom októberben 

6,3, novemberben 6,4 

százalékkal növekedett. 
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könyv, újság, papíráru üzletek forgalma 9,1 százalékkal, a gyógyszer, gyógyászati 

termék 6,9 százalékkal bővült, míg kisebb mértékű volumennövekedést figyeltek meg 

az élelmiszer jellegű vegyes (3,2 százalék), valamint az élelmiszer, ital, dohányáru (2,8 

százalék) boltok esetében. A textil, ruházati és lábbeli szaküzletek forgalma 4,2 

százalékkal, a használtcikkek forgalma pedig 0,3 százalékkal esett vissza az előző év 

azonos időszakához képest. A gépjármű-üzemanyag forgalom 7,1 százalékkal 

növekedett a tavaly októberihez képest. 

Tovább javult a munkaerőpiac helyzete az év tizenegyedik hónapjában. Az előző 

hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatottak szezonálisan kiigazított száma 6 ezer fővel 4 

millió 425 ezer főre emelkedett. Ezzel egy időben az aktívak szezonálisan kiigazított 

száma 3 ezer fővel csökkent. Novemberben a két hatás eredőjeként a munkanélküliek 

szezonálisan kiigazított száma tovább csökkent 3 ezer fővel 183 ezer főre. Az 

intézményi statisztikák alapján az alkalmazottak szezonálisan kiigazított száma tovább 

emelkedett 4 ezer fővel 3 millió 26 ezer főre a legalább 5 fős vállalkozások, valamint 

az állami és a non-profit szféra intézményeiben. Novemberben már csak 152 ezren 

dolgoztak a Start-munkaprogramokban, amely az előző hónaphoz viszonyítva 3, míg a 

tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 48 ezer fős csökkenést jelent. A 

munkanélküliségi ráta a szezonálisan igazított adatok alapján továbbra is 4 százalék, 

amely a rendszerváltás óta mért legalacsonyabb érték. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Tovább emelkedtek a bérek 2017 novemberében. 13 százalékkal 322 955 forintra 

emelkedett a bruttó átlagkereset a nemzetgazdaságban 2016 azonos időszakához 

viszonyítva. A versenyszektorban ezen belül is 11,2 százalékkal, míg az állami 

szférában 17,5 százalékkal emelkedtek a keresetek. A versenyszektor gyors 

béremelkedésének köszönhetően így idén az eredetileg tervezett 2 százalékpont 

helyett 2,5 százalékponttal, 19,5 százalékra csökkent a szociális hozzájárulási adó 

kulcsa. A 6 éves bérmegállapodás alapján a szociális hozzájárulási adó, akkor 

csökken további 2 százalékponttal, amikortól a versenyszektor reálbér emelkedése 

eléri a 6 százalékpontot 2018 első negyedévéhez viszonyítva. 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 novemberben mért 2,5 százalékos fogyasztói 

A munkanélküliségi ráta 

4 százalék. 

 

Novemberben a nettó 

reálbérek 10,3 

százalékkal emelkedtek. 
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áremelkedés hatását is figyelembe véve a nettó reálkeresetek 10,3 százalékkal 

növekedtek egy év alatt. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2017 októberére vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 12 százalékkal, míg az importé 17 százalékkal nőtt éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 495 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 302 millió euróval csökkent. 

Októberben az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 9,3 

százalékkal, míg behozatala 14 százalékkal emelkedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 10 százalékkal, míg az importvolumene 16 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 27 százalékkal emelkedett. A kőolaj és 

kőolajtermékek behozatala 25 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. A 

villamos energia behozatala csaknem 10 százalékkal csökkent. 

A 2017 novemberére vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg 

aktívuma 718 millió eurót tett ki. Ez 79 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel 

korábbi érték. Az export euróban számított értéke 6,1 százalékkal, míg az importé 7,8 

százalékkal bővült éves összevetésben. 

Októberben és 

novemberben is 

csökkent a 

külkereskedelmi többlet. 
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7. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017 novemberében 390,9 millió eurót tett ki, amely 

felülmúlja az előző évben mértet (344 millió euró). Az MNB által az idei első tizenegy 

hónapjának becsült értéke (4699,9 millió euró) is jelentősen alatta marad a folyó 

fizetési mérleg 2016 január-novemberi értékének (6710 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az államháztartás központi alrendszerének 2017. évi előzetes pénzforgalmi hiánya 

1973,9 milliárd forint volt, ami 1125,6 milliárd forinttal haladja meg a 2016. évi adatot. 

Az év utolsó hónapját a központi alrendszer 334,9 milliárd forintos hiánnyal zárta. A 

központi költségvetés 1904,2 milliárd forintos hiányt, a társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjai 142,2 milliárd forintos deficitet, az elkülönített állami pénzalapok pedig 72,5 

milliárd forintos többletet halmoztak fel. A központi alrendszer pénzforgalmi hiányának 

a tavalyihoz képest jelentősen magasabb értéke az európai uniós programok 

előfinanszírozásának köszönhető, ugyanis a gazdasági tárca közlése szerint a magyar 

állam hozzávetőleg 1000 milliárd forinttal előlegezte meg az európai uniós projekteket. 

Ezt azonban az eredményszemléletű hiányban az uniós módszertan szerint nem kell 

feltüntetni, így az NGM tájékoztatása szerint az a GDP 2 százaléka körül alakulhatott. 

A lakástámogatások felfutása 35,5 milliárd forinttal több lakástámogatáshoz vezetett a 

2016-os eredményhez képest. A központi költségvetés helyzetét segítette a 

kamatkiadások csökkenése, így a nettó kamatkiadások összege a tervezetthez képest 

70 milliárd forinttal volt alacsonyabb 2017-ben. 

A költségvetés hiánya 

1973,9 milliárd forint 

volt 2017-ben.  
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8. ábra Költségvetési hiány (január–december, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

2018 első hónapjában több új adóváltozás is életbe lépett. Január 1-jétől 27-ről 5 

százalékra csökkent az internet, a halhús, a sertésbelsőség és -vágási melléktermék, 

az éttermi szolgáltatás és a Braille-nyomtatók, illetve - kijelzők áfakulcsa. A szociális 

hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulási adó egyaránt 19,5 százalékra 

mérséklődtek. A hosszú távú lakáskiadóknak 2018-tól mindössze 15 százalék szja-t 

kell fizetniük, a 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás megszűnik. A rövidtávú 

bérbeadók, köztük az Airbnb-zők már 3 lakásra vagy üdülőre is választhatják a 

legnagyobb megtakarítást biztosító adózási módot, a tételes átalányadót, amely 

szobánként évi 38 400 forint. 

Az Államadósság Kezelő Központ 2018-as finanszírozási terve 

2017 végén az ÁKK nyilvánosságra hozta a 2018-as finanszírozási tervét . A 

finanszírozási terv elemeinek ismertetése előtt érdemes bemutatni, hogy milyen 

folyamatok jellemezték az államadósság kezelését 2017-ben. 

2017-ben talán a legfontosabb folyamat a hozamok további esése volt. Év végére a 

3 hónapos diszkont kincstárjegyek hozama 0 körüli szintre esett, sőt, arra is akadt 

példa, hogy negatív hozam mellett történt kibocsátás. Az Államadósság Kezelő 

Központadatai szerint a 3 hónapos állampapír piaci referenciahozamok 2017 

decemberében –0,01 százalékra csökkentek az egy évvel korábbi 0,06 százalékos 

szintről. Az 1 éves futamidőnél eközben a hozam 0,15 százalékról 0,02 százalékra, 

a 10 éves futamidőnél pedig 3,16 százalékról 2,02 százalékra mérséklődött. 

Bár még a végleges adatok nem állnak rendelkezésre, az NGM tájékoztatása szerint 

a GDP-arányos államadósság 2017-ben 1,5 százalékponttal csökkent, ám szintjét 

még befolyásolja majd az EXIM bankkal kapcsolatos vita lezárása. Az ÁKK 

tájékoztatása szerint folytatódott az államadósság devizaarányának csökkenése 

(25-ről 22 százalékra), míg a lakosság kezében lévő állampapír állomány 1735 

milliárd forinttal bővült 6900 milliárd forint fölé. Hosszú idő után tavaly történt ismét 

jelentős devizakötvény kibocsátás: a 130 millió eurónyi jüanban kibocsátott Panda-

kötvény mellett 1 milliárd euró értékben került eurókötvény kibocsátásra dollár-

kötvények csereaukciójával összekötve. 
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2018-as finanszírozási tervében az ÁKK a következő célokat tűzi ki – fontossági 

sorrendben: 

1. Az elsődleges cél a GDP-arányos államadósság csökkentése. 

2. A másodlagos cél az ország sérülékenységének további csökkentése 

érdekében a hazai befektetői kör bővítése, illetve azon belül is a lakosságnál 

lévő állampapír állományának növelése. 

3. A harmadlagos cél pedig a devizaarány alacsonyan, 15 és 25 százalék között 

tartása. 

Az ÁKK emellett célul tűzte ki, hogy a devizában denominált államadósság továbbra 

is teljes egészében euróban legyen, amelyet swap ügyletekkel kíván elérni. A fix 

kamatozású állományt a forint adósságon belül az 56 és 66 százalék közötti sávban, 

a deviza adósságon belül a 60 és 70 százalék közötti sávban kívánja tartani. A 

forintadósság durációja maradjon a 2,5 és 3,5 év közötti sávban. 

A kibocsátási terv szerint 2018-ban 7397 milliárd forintnyi törlesztés és visszafizetés 

esedékes. Ebből 6698 milliárd forintnyi törlesztés forintban, 699 milliárd forintnyi 

pedig devizában. Ezen belül a lakossági forintállampapírok után az ÁKK 4117 

milliárd forintos törlesztéssel számol. 

Ezen felül szükség lesz a költségvetési hiány finanszírozására, amely a 

költségvetési törvény szerint pénzforgalmi szemléleten a GDP 3,4 százaléka, 1361 

milliárd forint lesz. 

Ennek megfelelően 2018-ban a tervezett bruttó kibocsátás nagysága 8840 milliárd 

forint. Ennek döntő többsége, mintegy 95 százaléka várhatóan forintban történik, ám 

2017-hez hasonlóan idén is lehet devizában jelentősebb, mintegy 430 milliárd 

forintot kitevő eurókibocsátás. Ez tehát azt is jelenti, hogy a terv megvalósulása 

esetén az államadósság devizaaránya tovább csökkenhet, hiszen 2017-hez 

hasonlóan a lejáró állománynak csupán mintegy a fele kerülne deviza 

forrásbevonásból visszafizetésre. A forint kibocsátáson belül a lakossági 

állampapírok tervezett aránya 4700 milliárd forint lehet, ám ezt nagyban 

befolyásolhatja a lakosság kereslete, illetve az esetlegesen változó kamatkondíciók.  

Ugyanakkor a 2018-as kibocsátás tényleges mennyiségét nagyban befolyásolhatja a 

költségvetés egyenlegének alakulása, és azon belül is az uniós támogatások 

folyósításának üteme. Amennyiben az Európai Uniótól 2018-ban is a vártnál 

lassabban érkeznek a források, akkor a megelőlegezés miatt magasabb állampapír 

kibocsátásra kerülhet sor. 

Monetáris folyamatok 

2017 decemberében a fogyasztói árak 2,1 százalékkal emelkedtek az előző év azonos 

időszakához viszonyítva, tehát az infláció mértéke csökkent a novemberi 2,5 

százalékos értékről. 2017 egészét véve átlagosan 2,4 százalékkal nőttek az árak. Az 

élelmiszerek decemberben 3,5 százalékkal drágultak, amelyhez jelentősen hozzájárult 

a tojás 39,4, a vaj, vajkrém 15,1, a tejtermékek 7,9, a kenyér 7,7, a kávé 5,6, a párizsi, 

kolbász 5,1, valamint a sertéshús 5,0 százalékos áremelkedése, mérsékelte viszont a 

cukor árának 12,5, illetve a baromfihús árának 11,8 százalékos csökkenése. 

Jelentősen nőtt a szeszes italok, dohányáruk ára: 6,8 százalékkal kerültek többe 

tavalyhoz képest, amely a 2017. júliusi jövedéki adó emelés hatása. A háztartási 

Decemberben éves 

szinten 2,1 százalék volt 

az infláció. 
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energia 1,6 százalékkal került többe, amelyhez a tűzifa 13,3 és a palackos gáz 11,3 

százalékos árnövekedése járult hozzá. A szolgáltatások ára átlagosan 1,1, az egyéb 

cikkeké 0,8, a ruházkodási cikkeké pedig 0,5 százalékkal emelkedett, míg a tartós 

fogyasztási cikkek 0,4 százalékkal lettek olcsóbbak. A szolgáltatások árának 

növekedéséhez a takarítás, mosogatás (7,4 százalék), valamint a lakásjavítás, -

karbantartás, a postai szolgáltatás és a belföldi üdülés (egyaránt 5,9 százalék), az 

egyéb cikkekéhez pedig az újságok, folyóiratok (7,8 százalék) drágulása járult hozzá. 

A tartós fogyasztási cikkek esetében emelkedett a motorkerékpárok ára (5,9 százalék), 

míg mérséklődött a használt személygépjárműveké (7,1 százalék), a televízióé (3,4 

százalék), valamint a rádióé (2,7 százalék). 

A jegybank által közölt inflációs alapmutatók alapján a keresletérzékeny infláció, 

valamint a ritkán változó árú termékek inflációja 0,1–0,1 százalékponttal rendre 1,8, 

illetve 2,2 százalékra emelkedett. Az indirekt adóktól szűrt maginfláció nem változott 

az előző hónaphoz képest, maradt 2,2 százalékos szinten. Az MNB kommunikációja 

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

Tanács január 30-ai ülésén nem változtatott az alapkamat mértékén. 

9. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Sem az EKB Kormányzótanácsa sem pedig a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci 

Bizottsága (FOMC – Federal Open Market Committee) nem ülésezett, így az 

eurózónában és az USA-ban nem változott a monetáris politika – szűken értelmezve a 

kamatkörnyezet. A román jegybank 2018. január 9-i hatállyal 1,75-ről 2 százalékra 

emelte az irányadó rátát. A mostani kamatemelés több mint tíz éve az első hasonló 

lépés, ennek oka, hogy az infláció jelenleg már a jegybank 2017-es célja felett van. A 

Reuters által megkérdezett elemzők többsége most még tartásra számított. Az év 

végére a szakértők 2,75%-os alapkamatot várnak, vagyis még három hasonló 

szigorítást vetítenek előre. 

Kamatot emelt a román 

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

 

Forrás: Datastream 

 
A régiós folyamatok kedvező irányú változást indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 0,6 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 1,1 

százalékkal erősödött az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) 

Csehországban 37 bázispontra, míg Lengyelországban 52 bázispontra csökkent. 

A hazai pénzpiaci mutatók kedvezőbben alakultak. Az 5 éves CDS értéke 93-ról 85 

bázispontra csökkent, továbbá az elmúlt hónapban a forint árfolyama a svájci frankkal 

szemben 2,7 százalékkal, a dollárral szemben 5,3 százalékkal és az euróval szemben 

1,5 százalékkal erősödött. Az időszak végén így egy svájci frank 262, egy amerikai 

dollár 252, míg egy euró 309 forintba került. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén 

lévő magyar állampapír-állomány 55 milliárd forinttal növekedett, és az időszak végén 

3525 milliárd forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa novemberi döntése értelmében a hitelfelvevők 

kamatkockázatát igyekeznek mérsékelni. Ecélból a Monetáris Tanács feltétel nélküli, 5 

és 10 éves futamidejű monetáris politikai célú kamatcsere-eszközt (MIRS) (fix 

kamatozást cserél változó kamatozásúra) vezet be, amelynek 2018 első negyedévére 

vonatkozó keretösszegét 300 milliárd forintban határozta meg. Az eszközt – amelynek 

vonatkozásában az MNB kiemelten veszi figyelembe a hazai és a nemzetközi 

hozamgörbék egymáshoz képesti pozícióját - az MNB a korábbi IRS programjához 

hasonlóan kéthetente csütörtökön megrendezésre kerülő tendereken értékesíti. A 

korábbi jegybanki IRS-programokhoz képest stratégiai eltérés, hogy a MIRS 

használata nem feltételhez kötött, illetve ebből adódóan nincs mód az ügyletek MNB-

vel történő lejárat előtti lezárására sem. Az első MIRS-tendert 2018. január 18-án tartja 

a jegybank. 

Az MNB egy célzott programot is indít, amelyben jelzálogleveleket vásárol. A 

Monetáris Tanács a jelzáloglevél-vásárlási programtól a jelzáloglevél-kibocsátás 

(elsősorban hitelintézetek, biztosítók, nyugdíjpénztárak és a külföld a tulajdonosai 

jelenleg a jelzálogleveleknek, de kismértékben a háztartások is tulajdonosok) 

emelkedését és a piaci aktivitás élénkülését várja. A program keretében az MNB hazai 

kibocsátók, nyilvános kibocsátású, forintban denominált, legalább 3 éves eredeti és 1 

éves aktuális hátralévő futamidejű, fix kamatozású jelzálogleveleit vásárolja. A 

programban való részvétel feltétele, hogy a jelzálogleveleknél a rendes fedezeten belül 

legalább 90 százalék legyen a fogyasztónak nyújtott (lakossági) jelzáloghitel aránya. A 

lehetséges vásárlások összesített felső korlátja kibocsátónként a teljes forgalomban 

A cseh korona 

erősödött, a lengyel 

zloty erősödött az 

euróval szemben. 

A Magyar Nemzeti Bank 

új kamatcsere-eszközt 

vezetett be és 

jelzáloglevél-vásárlási 

programot indított. 
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lévő állomány 70 százaléka, illetve az MNB törekszik arra, hogy részesedése egy 

adott sorozat esetében se haladja meg a 70 százalékot. 

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

futamidőknél a hozamok jóformán stagnáltak (1 és 2 bázispont közötti mértékben 

változtak). A hozamgörbe közepén 11-12 bázisponttal, míg a hosszabb lejáratokra 9 

illetve 33 bázisponttal estek a hozamok. 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 22 százalékra csökkent, 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. Az idei 

esztendőben várhatóan felminősítik Magyarország államadósságát a jelenleg pozitív 

kilátást adó nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek, amelyre először február 16-án a 

S&P jóvoltából kerülhet sor. 

11. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2017 novemberében a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel törlesztés 29,3 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek 

tranzakcióinak nettó értéke 82,8 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok 

októberben devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó októberi 

teljes nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 53,7 milliárd forintnak felelt meg. 

A hitelfelvétel volt 

jellemző a vállalatoknál. 
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12. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 156,5 milliárd forintot tett ki, 

ami 77 milliárddal kisebb összeg az előző hónapi értékhez képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 86 milliárd forint volt, ami kismértékben nagyobb az előző havi 

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

13. 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. 


