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 2018 

GDP változása (%) 4,1 

Infláció (éves átlag, %) 2,6 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

9,2 

EUR/HUF (éves átlag) 311 

 

A gazdaság növekedéséhez 2017-ben a fogyasztás 2,2, a 

beruházások 3,2, míg a nettó export –1,4 százalékponttal 

járult hozzá. Termelési oldalról a szolgáltató ágazatok 

1,8 százalékpontos hozzájárulása volt a legjelentősebb. 

A magyar gazdaság a IV. negyedévben a várakozásoknak nagyobb 

mértékben, 4,4 százalékkal növekedett éves összevetésben a nyers, és 

4,9 százalékkal a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok 

alapján.  

A IV. negyedévben is kiemelkedő, 35,5 százalékos volt az építőipar 

hozzáadott értékének növekedése, amely így 1,4 százalékponttal járult 

hozzá a növekedéshez. A legnagyobb hozzájárulása ugyanakkor, 

jelentős súlyuk miatt a szolgáltató ágazatoknak volt, 2,0 százalékpont, 

amelyet 3,6 százalékos bővülés mellett értek el. Az ipar hozzáadott 

értékének növekedése 2,9 százalék volt, amellyel 0,6 százalékponttal 

emelte a növekedést. Az időjárás változékonysága miatt a 

mezőgazdaság teljesítményének 11,5 százalékos visszaesése 

0,4 százalékponttal lassította a gazdaság növekedését. 

Felhasználási oldalról továbbra is a fogyasztás és a beruházások 

növekedéstámogató szerepe volt jelentős. A fogyasztás 5,6 százalékos 

volumennövekedését továbbra is a reálbérek dinamikus növekedése 

segítette elő. A beruházások 13,1 százalékos bővülését a gyenge 

bázisidőszaki adat mellett az uniós pénzek felhasználásának újbóli 

beindulása, a lakásépítések számának növekedése és a versenyszféra 

beruházásai segítették elő. 

Várakozásaink szerint a gazdaság növekedése 2018-ban is dinamikus 

marad, meghaladhatja a 4 százalékot. Ezt továbbra is nagyban elősegíti 

a növekvő bérek miatt élénkülő fogyasztás, a beruházások bővülése, 

illetve a megvalósult beruházások eredményeként növekvő export. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

A várakozásoknál sokkal nagyobb ütemben, 313 ezer fővel bővült a nem 

mezőgazdaságban foglalkoztatott munkavállalók száma februárban az USA-ban, 

miközben az elmúlt három hónapban átlagosan 242 ezer fővel bővült a foglalkoztatás, 

amely erőteljes konjunktúrára utal. Kiemelkedő mértékben, 61 ezer fővel nőtt az 

építőiparban foglalkoztatottak száma, amely az elmúlt 11 év legkedvezőbb adata. A 

munkanélküliségi ráta azonban nem csökkent tovább, februárban is 17 éves 

mélyponton, 4,1 százalékon állt. Területi bontásban azonban jelentős eltérések 

adódnak az USA-ban is, Alaszkában 7 százalék, Új-Mexikóban és Washingtonban 

pedig 6 százalék fölötti munkanélküliségi rátát mértek 2017-ben, míg több államban a 

3 százalékot sem éri el az állástalanok aránya. A változatlan munkanélküliségi ráta 

oka, hogy jelentős mértékben, 0,3 százalékponttal, 63 százalékra nőtt az aktivitási ráta 

februárban, ez azonban továbbra is elmarad a válság előtti 66 százalékos átlagos 

értéktől. Az átlagos órabérek, elmaradva az elemzői várakozásoktól, 0,1 százalékkal 

emelkedtek januárhoz viszonyítva, míg az előző év azonos időszakához képest 2,6 

százalékkal. Ez lassabb ütem a januári 2,9 százalékos növekedéséhez viszonyítva, 

ami kisebbfajta tőzsdei összeomlást okozott február elején. A lassabb béremelkedés 

lassabb inflációt jelez előre, így a befektetők félelme az idei négy kamatemelés iránt 

csökkenhetett, így a februári munkaerőpiaci adat nem okozott tőzsdei pánikot, 

szemben a januári közléssel. 

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa március 8-ai ülésén nem változtatott 

kamatkondícióin, így az irányadó eszköz kamatlába továbbra is 0 százalék, míg a 

bank refinanszírozási és betéti kamatlába rendre 0,25 és –0,4 százalékon áll. A 

márciusi döntéshez kapcsolódó közleményből, a korábbiaktól eltérően, kikerült az 

eszközvásárlási program kerete növelésének lehetősége, azonban a 

meghosszabbíthatósága nem. A jelenlegi ütemezés szerint a jegybank idén 

szeptember végéig vásárol havonta 30 milliárd euró értékben állampapírokat és 

vállalati kötvényeket az eurózóna tagállamaiban. Az EKB legfrissebb előrejelzésében 

kismértékben javított GDP-előrejelzésén, így az idei évre 2,4 százalékos növekedéssel 

számol az eurózónára vonatkozóan, ami 2020-ig 1,7 százalékra lassulhat. 

Csökkentette inflációs előrejelzését a jegybank, idén és jövőre 1,4 százalékos, míg 

2020-ra 1,7 százalékos, a jegybanki 2 százalékos cél alatti inflációt vár az 

eurózónában. 

Tovább nőhet az államadósság az USA-ban az új költségvetés révén 

Donald Trump február 12-én benyújtotta a 2019-es pénzügyi év (2018. október 

1. – 2019. szeptember 30.) költségvetési tervét, amely jelentős mértékben 

befolyásolhatja az USA államadósságának pályáját. A korábbi évek büdzséihez 

hasonlóan a most benyújtott költségvetési terv is a pénzügyi év kiadásait, 

valamint a következő 10 év főbb költségvetési irányait határozza meg. A 

tervezet jelentős hatásokkal járhat a tőkepiacokon: várhatóan nagymértékben 

nő majd az USA államadóssága, amely a kötvényhozamok emelkedése révén 

jelentős devizapiaci turbulenciákat okozhat. 

2019-ben a költségvetés hiánya az idei 832 milliárd dollárt követően 

megközelítheti az 1000 milliárd dollárt, a GDP 4,7 százalékát. Ezzel szemben a 

A várakozásoknál 

jobban nőtt a 

foglalkoztatás az 

Egyesült Államokban. 
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2018-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetésében még 2,5 százalékos GDP-

arányos hiánnyal számoltak 2019-re. A Trump-adminisztráció előrejelzése 

szerint a nem védelmi kiadások megvágásával a költségvetés hiánya a GDP 

1,4 százalékára faragható le 2027-ig (a 2018-as költségvetésben még 0,1 

százalékos szufficittel számoltak 2027-ben). Azonban a nem védelmi kiadások 

tervezett 1500 milliárd dolláros csökkentésének jelentős hányada (900 milliárd 

dollár) nincs egyértelműen meghatározva. A fennmaradó 600 milliárd dollárt úgy 

takarítanák meg, hogy évente növekvő mértékben csökkentenék olyan 

diszkrecionális alapok támogatását, mint az alacsony jövedelmű családok 

energia támogatása, a közösségi fejlesztési vagy a környezetvédelmi 

támogatások. Emellett 675 milliárd dollárt terveznek megtakarítani az 

Obamacare hatályon kívül helyezésével, 265 milliárd dollárt a Medicare  

reformjával, 335 milliárd dollárt a szegénységi háló átalakításával, míg 205 

milliárd dollárt a felsőoktatás reformjával. Ezzel szemben 810 milliárd dollárral 

növelnék a védelmi kiadásokat 10 év alatt, ami 7,4 százalékos növekedést 

eredményezne 2027-ig. Ennek köszönhetően a védelmi kiadások GDP-n belüli 

részaránya 2020-ig 3,3 százalékra emelkedne, és 2028-ig folyamatosan 2,4 

százalékra csökkenne. 

A költségvetés másik fő kiadási tétele a Trump által a kampány során is 

megígért infrastrukturális fejlesztések. Erre vonatkozóan a büdzsében 200 

milliárd dollárt különítettek el a következő 10 évben, azonban a költségvetés 

beterjesztői úgy számolnak, hogy piaci és szövetségi források bevonásával 

összesen 1500 milliárd dollár értékű fejlesztések valósulhatnak meg. Ez a 

jelenlegi támogatási rendszer – vagyis 80 százalék állami és 20 százalék helyi 

forrás az infrastrukturális fejlesztésekben – arányainak megfordulását 

eredményezné, így megvalósulása bizonytalan. A költségvetés 18 milliárd 

dollárt különít el ezenfelül a déli határra építendő fal finanszírozására, amely a 

Trump-kampány legtöbbet idézett ígérete volt. Ezen keretből 1,6 milliárd dollárt 

fordítanak 65 mérföld fal építésére, míg a fennmaradó összegből a határnál 

szolgálatot teljesítők számát növelnék, és javítanának a megfigyelési 

rendszereken. 

A költségvetési tervezetben az államadósság növekedésével számolnak: 2022-

ig a 2017-es GDP-arányos 76,5 százalékról 81,9 százalékra emelkedhet az 

USA államadóssága, amely 2028-ig fokozatosan 72,6 százalékra mérséklődhet. 

Ezzel szemben a Committee for a Responsible Federal Budget  (CRFB) 

számításai szerint az államadósság GDP-arányos értéke elérheti a 93 

százalékot 2028-ra, míg a hiány 1200 milliárd dollár fölött tetőzhet 2019-ben. A 

két előrejelzés közötti jelentős eltérés oka, amely a költségvetés kockázatát is 

jelenti egyben, hogy a Trump-adminisztráció a piaci szereplőknél és a Federal 

Reserve-nél is gyorsabb gazdasági növekedéssel, azonban alacsonyabb 

állampapírhozamokkal számol. A költségvetési tervezet idénre 3,1 százalékos, 

míg 2019-re 3,2 százalékos növekedéssel számol, amely ütem 2021-ig 3 

százalékra, 2028-ig pedig 2,8 százalékra csökken. Ezzel szemben a Fed 2,5 

százalékos idei, 2,1 százalékos jövő évi és 1,8 százalékos hosszú távú 

növekedést valószínűsít. 
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SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 2018 

februárjában továbbra is a negatív tartományban tartózkodott, amely alapján 

februárban trend alatti mértékben bővült a gazdaság. A SZIGMA LEAD indikátorunk 

szintén a növekedés lassulását jelezte előre februárra, amely várhatóan 2018 

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

teljesítmény mérséklődéséhez jelentős mértékben hozzájárult a létesítendő új nem 

lakóépületek számának 27,2 százalékos visszaesése. Az ipar belföldi értékesítése 

mindössze 0,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához, amelynek 

hatására az összes értékesítés 2,8 százalékkal nőtt. Az ipar termelése 6,9 

százalékkal, az új ipari belföldi rendelések 21,7 százalékkal emelkedtek az előző év 

azonos hónapjához képest, míg az új exportrendelések 10,7 százalékkal. Jelentős 

mértékben nőtt az építőipari vállalatok hó végi szerződésállományának volumene 

(108,5 százalékkal), amely ösztönzőleg hathat a növekedés ütemére a későbbiek 

során. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

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

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

1991 óta mért Ifo Business Climate index februárban 4,2 százalékponttal emelkedett 

az előző év azonos időszakához képest, míg az előző hónaphoz viszonyítva 2,2 

százalékponttal csökkent. A kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően 

decemberben és az első becslés alapján januárban is tovább bővült: a naptárhatástól 

megtisztított adatok alapján rendre 6,1 és 7,5 százalékos növekedést mértek. Az 

Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index az előző év azonos időszakához képest 

6,6 százalékponttal emelkedett, míg az előző hónaphoz viszonyítva 1,6 

százalékponttal visszaesett. Ezek alapján a kiskereskedelem növekedést támogató 

szerepe tovább javulhat az előző hónapokban tapasztaltakhoz képest. 

Összességében 2018-ra a javuló beruházási aktivitás, valamint a dinamikusan bővülő 

reálbérek miatti fogyasztásbővülés hatására 4 százalékot meghaladó gazdasági 

növekedést valószínűsítünk. 

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

 

Forrás: Századvég  

 

 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend alatti 

ütemben bővül a 

magyar gazdaság. 
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Reálgazdaság 

A magyar gazdaság 2017 negyedik negyedévében 4,4 százalékkal növekedett az 

előző év azonos időszakához képest, míg éves szinten a bővülés 4,0 százalékos volt. 

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerinti növekedés a IV. 

negyedévben 4,9, az év egészében 4,2 százalékos volt. Termelési oldalról továbbra is 

a piaci szolgáltatások húzták a növekedést, míg a mezőgazdaság lassította azt az 

időjárás változékonysága és az előző évi rekordtermés miatt. A negyedik 

negyedévben a mezőgazdaság hozzáadott értéke 11,5 százalékkal volt alacsonyabb 

az egy évvel korábbinál, amivel 0,4 százalékponttal lassította a GDP növekedést. Az 

ipar bővülése 2,9, az építőiparé 35,5 százalékos volt, amivel 0,6, illetve 1,4 

százalékponttal járultak hozzá a gazdasági teljesítmény emelkedéséhez. A szolgáltató 

szektor összességében 3,6 százalékkal magasabb hozzáadott értéket ért el, amivel 

2,0 százalékponttal járult hozzá a gazdaság bővüléséhez. A szolgáltatásokon belül 

folytatódott a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat dinamikus 

növekedése (6,6 százalék), de jelentős bővülést tudott elérni a szállítás, raktározás 

(6,8 százalék), az információ kommunikáció (7,1 százalék), a szakmai, tudományos, 

műszaki és adminisztratív tevékenység ágazat (7,1 százalék) valamint a művészet és 

szórakoztatás ágazat (5,3 százalék). A pénzügy, biztosítás ágazat teljesítménye alig 

változott az előző év azonos időszakához képest, míg az oktatás, egészségügy és a 

közigazgatás hozzáadott értéke 2,5 százalékkal csökkent. 

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

 

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

Az év utolsó negyedévében az export 8,3, az import pedig 9,7 százalékkal volt 

magasabb, mint az előző év azonos időszakában, így a külkereskedelmi egyenleg 0,5 

százalékponttal lassította a növekedést. Az exporton belül az áruk kivitele 7,1 

százalékkal, míg a szolgáltatásoké 12,5 százalékkal növekedett, miközben az 

importnál a bővülés rendre 10,6, illetve 5,2 százalék volt. A bérek növekedése nyomán 

folytatódott a háztartások fogyasztási kiadásainak emelkedése: ennek volumene 5,6 

százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értékét, ezzel 2,6 százalékpontot adva a 

gazdaság bővüléséhez. A közösségi fogyasztás jelentősen, 8,8 százalékkal 

növekedett, 0,9 százalékkal gyorsítva ezzel a növekedést. A bruttó állóeszköz-

felhalmozás 13,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, ezzel 2,9 

százalékpontot adva a növekedéshez. A készletváltozást is figyelembe véve a bruttó 

felhalmozás 4,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet. 

4,4 százalékkal nőtt a 

GDP a IV. negyedévben. 
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Januárban az ipari termelés volumene jelentősen, 6,9 százalékkal meghaladta az egy 

évvel korábbit, míg a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a bővülés 6,7 

százalékos volt. Decemberhez viszonyítva a szezonálisan és naptárhatással kiigazított 

adatok szerint az ágazat teljesítménye 1,5 százalékkal bővült. Januárban az ipar 

értékesítésének volumene 3,2 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos 

időszakában. Ezen belül a belföldi értékesítések 0,4 százalékkal, míg az export 

értékesítések 4,9 százalékkal növekedtek. 

Az ipar egyes ágazatai közül a csekély súlyú bányászat termelése 94,0 százalékkal 

emelkedett, míg az energiaiparé 18,1 százalékkal csökkent az enyhe időjárás miatt. A 

feldolgozóipar teljesítménye 8,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához 

képest. Ezen belül a legnagyobb növekedést a gyógyszergyártás érte el (29,0 

százalék), de 10 százalékot meghaladó ütemben nőtt a fafeldolgozás, papírgyártás 

(13,1 százalék), a vegyipar (11,8 százalék), a gumi-, műanyag és nemfém ásványi 

termék gyártása ágazat (24,5 százalék) valamint a fémfeldolgozás ágazat (16,1 

százalék) teljesítménye is. A jelentős súlyú járműgyártás teljesítménye 5,2 százalékkal 

növekedett, míg a gépgyártásé 3,0 százalékkal visszaesett a jelentős súlyú motor- és 

turbinagyártás csökkenésének eredményeként. Az előző hónapok visszaesése után 

januárban a KSH által megfigyelt ágazatok új rendelésállománya 12,0 százalékkal volt 

magasabb az előző év azonos időszakában mértnél, amelyen belül a belföldi 

rendelések 21,7 százalékkal, az exportrendelések pedig 10,7 százalékkal növekedtek. 

Ennek ellenére azonban a teljes rendelésállomány 6,2 százalékkal elmarad az egy 

évvel korábbitól, amelyen belül az export rendelésállomány 8,0 százalékos 

csökkenést, a belföldi rendelésállomány pedig 31,2 százalékos csökkenést mutat. Az 

ipar januári jelentős bővülése is a rendelésállomány előző évinél jelentősen 

alacsonyabb szintje mellett következett be, így úgy tűnik, hogy a két mutató elszakadt 

egymástól. 

3. ábra Ipari termelés és értékesítés alakulása (2016. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Januárban ismét jelentősen, 43,2 százalékkal bővült az építőipar teljesítménye az 

előző év azonos időszakához képest. Fontos változás, hogy a 2017-es adatokkal 

szemben itt már nem beszélhetünk gyenge bázisidőszaki értékről, tehát a növekedés 

egy magasabb szinthez képest ment végbe. Decemberhez képest az ágazat 

teljesítménye 6,4 százalékkal növekedett a szezonálisan és naptárhatással kiigazított 

adatok szerint. A januári kedvező adathoz az enyhe időjárás is hozzájárulhatott. 

Januárban az épületek építésének volumene 48,4, az egyéb építményeké 33,4 

Az építőipar 

teljesítménye 

43,2 százalékkal 

növekedett. 

Januárban 

6,9 százalékkal nőtt az 

ipar teljesítménye. 
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százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A KSH tájékoztatása szerint az előbbi 

bővülés ipari épületek, lakóépületek, oktatási épületek építésének eredménye, míg az 

utóbbiak esetében az út- és vasútépítési munkák voltak meghatározóak. A 

szerződésállományra vonatkozó adatok alapján az ágazat bővülése tovább 

folytatódhat. Januárban az új szerződések volumene 5,3 százalékkal haladta meg az 

egy évvel korábbit, melyhez az épületekre vonatkozó szerződések 35,0 százalékos 

növekedéssel járultak hozzá, miközben az egyéb építményekre vonatkozó új 

szerződések volumene 33,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakának 

kiemelkedő értéke után. A szerződésállomány így a teljes építőipar esetében 108,5 

százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, miközben az épületeknél 22,9, az 

egyéb építményeknél pedig 158,6 százalékos emelkedés figyelhető meg. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 decemberében a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

szerint 5,0, míg a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 6,1 százalékkal 

növekedett az előző év azonos időszakához képest. A 2018 januárjára vonatkozó első 

becslés szerint mind a nyers, mind a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 7,5 

százalékkal nőtt a kiskereskedelem forgalma az előző év azonos hónapjához 

viszonyítva. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 

4,4, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 11,6, míg az üzemanyag-

kiskereskedelemben 8,1 százalékos forgalomnövekedést figyeltek meg. 

Decemberben 5,0, 

januárban 7,5 

százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Decemberben tovább folytatódott a csomagküldő és internetes üzletek eladási 

volumenének évek óta tartó bővülése: az előző év azonos időszakához képest 30,9 

százalékkal emelkedett a forgalom a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. 

Jelentős növekedést figyeltek meg az iparcikk jellegű vegyes (16,5 százalék), valamint 

a számítástechnika és iparcikk (13,7 százalék) üzletekben is. 5,4 százalékkal 

emelkedett a textil, ruházati és lábbeli, míg 8,3 százalékkal a bútor, műszakicikk. A 

könyv, újság, papíráru üzletek forgalma 5,8 százalékkal, az illatszer üzletek eladási 

forgalma pedig 8,1 százalékkal nőtt. Az élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2, az 

élelmiszer, ital és dohányáru üzletekben 2,3, míg a gyógyszer, gyógyászati termékek 

esetében 0,4 százalékos forgalomnövekedést tapasztaltak. A gépjármű-üzemanyag 

forgalom decemberben 4,8 százalékkal nőtt. A használtcikkek forgalma 2017 utolsó 

hónapjában 4,2 százalékkal mérséklődött. 

Erőteljesen kezdte az évet a munkaerőpiac. A foglalkoztatottak szezonálisan kiigazított 

száma 11 ezer fővel 4 451 ezer fő fölé emelkedett januárban. A növekedés fedezetét 

elsősorban az aktivitás növekedése biztosította: az aktívak szezonálisan kiigazított 

száma 6 ezer fővel emelkedett. A korábbi hónapokhoz hasonlóan januárban is 

csökkent (5 ezer fővel) a munkanélküliek szezonálisan kiigazított száma, így a 15-74 

éves korosztályban az aktívak közül már csak 175 ezren nem rendelkeztek 

álláshellyel. Az intézményi statisztikák alapján a legalább 5 fős vállalkozások, valamint 

az állami és a non-profit szféra intézményeiben az alkalmazottak szezonálisan 

kiigazított száma 9 ezer fővel emelkedett. A növekedés elsősorban a 

versenyszférához köthető, ahol 10 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, míg az 

állami szférában, elsősorban a közfoglalkoztatottak létszámcsökkenése következében 

2 ezer fővel visszaesett. Tovább csökkent ezer fővel 149 ezer főre a Start-

munkaprogramokban dolgozó közfoglalkoztatottak száma, amely létszám 40 ezer fővel 

marad el a tavaly januári adattól. Az év első hónapjában 3,8 százalékra csökkent a 

munkanélküliségi ráta, amely Csehország, Málta és Németország után a 

legalacsonyabb az Európai Unióban. 

A munkanélküliségi ráta 

3,8 százalék. 
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6. ábra Munkapiac alakulása (2014. január = 0, ezer fő) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Idén is folytatódott a gyors béremelkedés. Januárban 13,7 százalékkal 310 817 forintra 

emelkedett a bruttó átlagkereset a nemzetgazdaságban az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. Ezen belül a versenyszektorban 13, míg az állami szférában 

15,3 százalékkal emelkedtek a keresetek. Előbbire a minimálbér 8, illetve a garantált 

bérminimum 12 százalékos emelése, a munkaerőhiány, valamint a szociális 

hozzájárulási adó 2,5 százalékpontos csökkentése gyakorolt kedvező hatást, míg 

utóbbi esetén az egészségügyben, a felsőoktatásban, a rendvédelmi dolgozóknál és 

az egyes közszolgáltatóknál végrehajtott béremeléseket kell megemlíteni. A 2,1 

százalékos inflációt is figyelembe véve a nettó reálbér 11,4 százalékkal emelkedett az 

év első hónapjában. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2017 decemberére vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 2,5 százalékkal, míg az importé 2,3 százalékkal nőtt éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 513 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 23 millió euróval nőtt. 

Decemberben és 

januárban is csökkent a 

külkereskedelmi 

egyenleg. 

Januárban a nettó 

reálbérek 11,4 

százalékkal emelkedtek. 
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Decemberben az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 1,3 

százalékkal nőtt, míg behozatala nem változott. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 5 százalékkal, míg az importvolumene 6,8 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 2,9 százalékkal emelkedett. A kőolaj és 

kőolajtermékek behozatala kismértékben emelkedett az egy évvel ezelőttihez képest. 

A villamos energia behozatala közel tizedével nőtt. 

A 2018 januárjára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

676 millió eurót tett ki. Ez 113 millió euróval több, mint az egy évvel korábbi érték. Az 

export euróban számított értéke 10,0 százalékkal, míg az importé 9,3 százalékkal 

bővült éves összevetésben. 

8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

Megjegyzés: A 2018. januári adatok az első becslésből származnak. 
Forrás: KSH 

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2018 januárjában 571,9 millió eurót tett ki, amely 

jelentősen felülmúlja az előző évben mértet (320,0 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 526,6 milliárd forint 

hiánnyal zárt. A központi alrendszer viszonylag magas negatív eredménye az uniós 

támogatások hazai megelőlegezésének, valamint a Modern Városok Program 

keretében történő kifizetések fellendülésének volt köszönhető. A központi költségvetés 

így 599,5 milliárd forintos hiányt, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 52,8 milliárd 

forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 20,1 milliárd forintos többletet értek el. 

Az első kéthavi teljesüléshez a februári egyenleg a maga 333,8 milliárd forintos 

hiányával járult hozzá. 

Az első két hónapban 

526.6 milliárd forint volt 

a költségvetés hiánya.  
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9. ábra Költségvetési egyenleg január-februárban (milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

Bevételi oldalon a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételek emelkedtek jelentősebb 

mértékben a tavalyi év azonos időszakához képest, például a személyi jövedelemadó 

esetében a beérkező összeg 17 százalékkal haladta meg a 2017. évi azonos időszaki 

értéket. Idén az uniós programok kifizetései az év első két hónapjában 338,7 milliárd 

forinttal magasabban alakultak, mint az előző év azonos időszakában, így összesen 

492 milliárd forint értékben teljesültek. A költségvetésbe beérkező uniós bevételek 

február végéig 17,9 milliárd forintot értek el. A megbízható adózóknak 2018. január 1-

jétől az adóhatóság – a korábbi 45 nap helyett – 30 napon belül a számlájukra utalja 

az a visszaigényelt áfát, ami eddig 200 milliárd forint többletkiadást jelentett az előző 

év azonos időszakához képest. 

Monetáris folyamatok 

2017 februárjában 1,9 százalékos inflációt mértek a gazdaságban az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. Az élelmiszerek 3,9 százalékkal drágultak, amelyhez 

jelentősen hozzájárult a tojás árának 37,1, a vaj, vajkrém árának 13,5, a száraztészta 

árának 9,9, a tejtermékek árának 7,4, a tej árának 6,2 és a kenyér árának 6,0 

százalékos emelkedése, valamint a cukor árának 14,2 százalékos csökkenése. A 

legnagyobb mértékben a szeszes italok és dohányáruk drágultak: átlagosan 6,4 

százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban. A háztartási energia ára 1,6, a 

szolgáltatások ára 1,0 százalékkal emelkedett. Előbbihez a tűzifa 14,4 és a 

palackosgáz 7,9, míg utóbbihoz a háztartási szolgáltatás 7,1, a belföldi üdülés 6,9, a 

háztartási berendezések javításának 6,7, a lakásjavítás, -karbantartás 6,6, valamint a 

ruhajavítás, készítés, kölcsönzés 6,1 százalékos áremelkedése járult hozzá. A 

szolgáltatások közül csökkent az ára a telefonnak, internetnek (–6,0 százalék), a 

hírközlésnek (–5,8  százalék), valamint a külföldi üdülésnek (–5,1  százalék). A 

ruházkodási cikkekért 0,3, az egyéb cikkekért 0,5, a tartós fogyasztási cikkekért pedig 

1,0 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. Az egyéb cikkeken belül csökkent a 

tankönyvek (–58,7  százalék), a kulturális cikkek (–3,0  százalék), illetve a 

járműüzemanyagok (–2,0  százalék) ára. 

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

0,1 százalékponttal 2,1, míg a ritkán változó árú termékek inflációja 0,2 

százalékponttal 2,0 százalékra csökkent. A keresletérzékeny infláció ellenben nem 

Februárban 1,9 százalék 

volt az infláció. 
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változott, maradt az 1,7 százalékos szinten. A historikusan alacsony inflációs 

várakozások, valamint a mérsékelt globális infláció miatt az infláció fokozatosan 

növekszik majd és a jegybank kommunikációja alapján 2019 közepén éri el a 3 

százalékos inflációs célt. A Monetáris Tanács nem változtatott az alapkamaton 

március 27-ei ülésén. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az Egyesült Államokban a piaci elemzői várakozásoknak megfelelően a FOMC 2018. 

március 20-21-én tartott ülésén az inflációs és a munkanélküliségi adatokat 

felhasználva  1,5-1,75 százalékos célsávba emelte az irányadó rátát. Az Európai 

Központi Bank nem változtatott a monetáris kondíciókon. 

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

 

Forrás: Datastream 

 
A régiós folyamatok vegyes változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi mutatókban. A 

cseh korona árfolyama 0,4 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 0,6 százalékkal gyengült 

az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) Csehországban (2 

bázisponttal) 34 bázispontra, míg Lengyelországban (3 bázisponttal) 49 bázispontra 

csökkent. 

A hazai pénzpiaci mutatók inkább kedvezően alakultak. Az 5 éves CDS értéke 84 

bázisponton stagnált, továbbá az elmúlt hónapban a forint árfolyama a svájci frankkal 

szemben 1,3 százalékkal, az euróval szemben 0,1 százalékkal, míg az amerikai 

Kamatot emelt a Fed. 

A hazai pénzpiaci 

mutatók inkább 

kedvezően alakultak. 
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dollárral szemben 0,7 százalékkal erősödött. Az időszak végén így egy svájci frank 

267, egy amerikai dollár 253, míg egy euró 312 forintba került. Az elmúlt hónapban a 

külföldiek kezén lévő magyar állampapír-állomány 115 milliárd forinttal növekedett, és 

az időszak végén 3532 milliárd forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa novemberi döntése értelmében a hitelfelvevők 

kamatkockázatát igyekeznek mérsékelni. Ebből a célból a Monetáris Tanács feltétel 

nélküli, 5 és 10 éves futamidejű monetáris politikai célú kamatcsere-eszközt (MIRS) 

(változó kamatozást cserél fix 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 elmúlt időszakban a MIRS-tendereket 

nagy túlkereslet mellett 2018. február 15-én és március 1-jén (50-50 milliárd forint 

értékben) tartotta a jegybank. 

Az MNB egy célzott programot is indított február végén, 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 lévő állomány 70 százaléka, illetve az MNB törekszik arra, hogy 

részesedése egy adott sorozat esetében se haladja meg a 70 százalékot. Az MNB 

adatai szerint a jegybank idén az elsődleges piacon 2 milliárd forintért, míg a 

másodlagos piacon 89 milliárd forint értékben vásárolt jelzálogleveleket. 

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 4-20 bázisponttal, míg a hosszabb lejáratokra 9 

illetve 12 bázisponttal emelkedtek a hozamok. Összességében tehát a hozamgörbe 

meredekebbé vált. A rövidebb lejáratoknál az alacsony hozamok a likviditásbőségnek 

és az MNB lépéseinek köszönhetőek. Az emelkedő hosszabb lejáratú hozamok 

illeszkednek az általános, globális hozamemelkedési trendbe. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2018 januárjának végére) 21,0 

százalékra csökkent, amely érték az ÁKK 2017. évi finanszírozási tervben 

meghatározott sávjában (15-25 százalék) található. 

Az elmúlt időszakra egy nagy nemzetközi hitelminősítői döntés esett a magyar 

államadósságról. A Fitch 2018. március 9-én megerősítette a magyar államadósságról 

alkotott véleményét. Így továbbra is a befektetésre javasolt kategóriában, annak 

egyelőre az alsó besorolásán, a három 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. 

A hozamgörbe 

meredekebbé vált.  
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12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2018 januárjában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel kihelyezés 49,5 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek 

tranzakcióinak nettó értéke –47,2 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi 

vállalatok januárban devizahiteleik állományát csökkentették. A kettő eredőjeként 

adódó januári teljes nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) –0,9 milliárd forintnak felelt 

meg. 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 240,3 milliárd forintot tett ki, 

ami több, mint 125 milliárddal kisebb összeg az előző hónapi kiugró értékhez képest. 

Az újonnan nyújtott euróhitelek összege 32 milliárd forint volt, ami jelentősen kisebb az 

előző havi értéknél. A vállalati szektor tehát kismértékben növelte árfolyam kockázati 

kitettségét. 

A vállalatok hitel-

állománya kismértékben 

csökkent. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

A vártnál kedvezőbb negyedik negyedéves növekedési adatok, valamint a 

kiskereskedelmi forgalom és az ipar dinamikus januári bővülése nyomán felfelé 

módosítottuk a GDP növekedésére vonatkozó 2018-as prognózisunkat, így 

várakozásaink szerint a gazdaság 2018-ban 4,1 százalékkal, míg 2019-ben 

3,2 százalékkal növekedhet.  

A fogyasztás bővülése mindkét évben a gazdaság húzóereje lehet. Becslésünk szerint 

2018-ban 4,8, 2019-ben pedig 4,0 százalékkal bővülhet a háztartások fogyasztási 

kiadásának volumene. A növekedéshez a reálbérek további dinamikus növekedése 

járulhat hozzá, szemben a válság előtti időszakkal, amikor a túlzott eladósodás volt a 

jellemző. A bérek 2018-ra becsült 9,2 százalékos növekedéséhez a munkaerőhiány 

mellett hozzájárulhat a minimálbér a garantált bérminimum 8, illetve 12 százalékos 

emelése valamint a szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékpontos csökkentése. 

2019-re a bérek 8,5 százalékos növekedését valószínűsítjük, azonban ehhez 

szükséges a minimálbér és a garantált bérminimum további, az infációt érdemben 

meghaladó emelése, illetve a munkát terhelő adók és járulékok további mérséklése. 

A beruházások volumene 2018-ban 7,2, míg 2019-ban 1,1 százalékkal növekedhet. A 

beruházások nyomán a vállalatok kapacitásai és termelékenysége bővül, így az export 

2018-ban 5,7, 2019-ben 5,5 százalékkal növekedhet. Prognózisunk szerint az import 

bővülése 6,0, illetve 5,0 százalék lehet, amelyhez az export importszükséglete mellett 

a növekvő fogyasztás és beruházás importigénye járul hozzá. Ez egyben azt is jelenti, 

hogy 2019-ben a nettó export már ismét segíteni tudja a gazdaság növekedését. 

Az előző negyedévhez képest kismértékben lefelé módosítottuk az inflációra 

vonatkozó várakozásainkat. Így 2018-ra az inflációs céltól némileg elmaradó, 

2,6 százalékos pénzromlást várunk, míg 2019-ben az infláció már elérheti a jegybank 

3,0 százalékos célját. Tekintettel a cél alatti inflációra valamint az Európai Központi 

Bank várhatóan nem változó monetáris kondícióira, Magyarországon sem számítunk 

az alapkamat emelésére 2019-ig. 

Előrejelzésünk szerint a GDP-arányos államadósság csökkenése tovább folytatódik, 

és a költségvetési hiány továbbra is a GDP 3 százaléka alatt marad, amelyre 2012-t 

megelőzően utoljára 2000-ben volt példa. 

2018-ban is 4 százalék 

körüli mértékben 

bővülhet a magyar 

gazdaság 
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Századvég előrejelzés
1
 

14. ábra 2018. I. negyedévi előrejelzésünk 

 
2017 2018 2018 2019 2019 

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

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,0 3,9 4,2 4,1 4,1 4,1 3,5 3,2 3,2 3,0 3,2 

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 16,8 2,5 8,9 6,9 10,5 7,2 0,5 2,2 1,2 0,5 1,1 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 7,1 4,1 5,7 7,2 5,9 5,7 5,2 5,2 5,6 5,8 5,5 

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

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 8,1 2,2 2,7 2,0 1,4 8,2 2,6 2,8 2,2 1,6 9,2 

Fogyasztóiár-index (%) 2,4 2,1 2,8 2,9 2,6 2,6 2,6 2,8 3,1 3,4 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 (%) 4,2 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,4 3,6 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 12,9 8,6 8,4 10,0 9,6 9,2 9,4 7,3 7,3 10,0 8,5 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 3,6     3,7     4,2 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 6,0     6,9     7,1 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában -2,1     -2,3     -1,6 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 2,4 2,3 2,2 2,2  2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 1,9  2,0 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

_ 

 2018 

  
2017. 

december 
2018. 

március 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 3,7 4,1 0,4 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,2 4,8 0,6 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 6,2 7,2 1,0 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,4 5,7 0,3 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

5,6 6,0 0,4 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

8,9 8,2 –0,7 

Fogyasztóiár-index (%) 3,0 2,6 –0,4 

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

Munkanélküliségi ráta (%) 3,9 3,7 –0,2 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 8,6 9,2 0,6 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

3,5 3,7 0,2 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

6,4 6,9 0,5 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–2,1 –2,3 –0,2 

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

Forrás: Századvég-számítás 

 
  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2018. március 8. 
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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. 


