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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 

292 

A KSH első becslése szerint az I. negyedévben a magyar 

gazdaság növekedése a nyers adatok szerint 4,4, míg a 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 

4,7 százalék volt, a növekedés ezzel meghaladta az 

elemzői várakozásokat. Az előző negyedévhez képest 

1,2 százalék volt a bővülés mértéke. 

Bár az első becslésnél a növekedés részletes összetételét még nem közli 

a KSH, azt azonban már tudni lehet, hogy a bővülés hajtóereje termelési 

oldalról a szolgáltató ágazat volt. Pozitív volt ugyanakkor az ipar és az 

építőipar növekedési hozzájárulása is az I. negyedévben. 

Felhasználási oldalról a növekedéshez továbbra is elsősorban a 

lakossági fogyasztás bővülése járult hozzá. Ezt a bérek emelkedése 

segítette elő: az év első három hónapjában nettó bérek átlagosan 12,4 

százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. A 

bővüléshez vélhetően szintén hozzájárult a beruházások, illetve a 

kormányzati kiadások alakulása. Nem ismert azonban még a nettó export 

szerepe, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás-külkereskedelmi adatok még 

nem állnak rendelkezésre. 

Márciusban az ipar és az építőipar is gyengébben teljesített, amelyet 

részben a munkanaphatás magyaráz – idén márciusban kettővel 

kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az építőipar termelésének 

volumene éves összehasonlításban mindössze 1,4 százalékkal 

növekedett, míg az iparé 2,4 százalékkal csökkent. 

Az amerikai kamatemelések hatására a régiós valuták gyengülni kezdtek 

a világ főbb valutáival szemben. Az esetleges jegybanki reakciót nagyban 

meghatározza majd, hogy a gyengülés tartósnak vagy átmenetinek 

bizonyul. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Az Argentin Nemzeti Bank május 4-én 675 bázisponttal 40 százalékra emelte irányadó 

rátáját. 8 nap alatt ez volt a harmadik emelés a dél-amerikai gazdaságban, amely 

során összesen 12,75 százalékponttal emelkedett az irányadó ráta értéke. A lépés oka 

részben a gyengülő árfolyam volt, január elseje és május 3.-a között közel 20 

százalékkal gyengült az argentín peso árfolyama a dollárral szemben, míg éves 

szinten 45,6 százalékkal került magasabbra az árfolyam. A lépés másik oka a magas 

infláció volt: márciusban a havi inflációs ráta 2,3 százalékra emelkedett, míg a 

maginfláció 2,6 százalék volt, ennek köszönhetően az éves inflációs ráta 25 százalék 

fölött alakult, amely jelentősen meghaladja a 15 százalékos idei jegybanki célt. A 

kedvezőtlen folyamatok oka elsősorban a Fed kamatemelései, amelynek 

köszönhetően emelkednek a hosszú távú kamatok az USA-ban, így jelentős 

tőkekiáramlás valósul meg a fejlődő országok irányából, amely elsősorban a gyenge 

lábakon álló Argentínát érinti. Az argentin kormányzat a helyzet megoldása érdekében 

az IMF-hez fordult, azonban a közvélemény egy jelentős része ellenzi ezt a lépést, 

mivel még 2001-ben az IMF kérésére meghozott intézkedések vezettek válsághoz 

Argentínában. 

Április 27-én került megrendezésre a harmadik Korea-közi csúcstalálkozóra, amelyre 

legutóbb 10 éve volt példa. Történelmi jelentősége, hogy 1953 óta most először lépett 

Észak-Korea vezetője Dél-Korea területére. A csúcstalálkozón a két vezető 

nyilatkozata alapján megállapodtak a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítéséről és 

az 1950-53-as, fegyverszüneti megállapodással véget ért koreai háború lezárásáról. A 

szándéknyilatkozat a befektetők hangulatára is hatást gyakorolt: a csúcstalálkozó 

idején a tőzsdéken nem tapasztaltak jelentős mozgást, mindössze a Dow Jones 

Average Index csökkent. Május 3-át, a csúcstalálkozó hivatalos lezárását és a 

bejelentéseket követően minden jelentős tőzsdeindex növekedésnek indult: a DAX 3,2, 

a Shanghai Composite Index 3,0, az FTSE 100 2,8, a DJI 2,4, a Stoxx 600 2,0, míg a 

Nikkei 225 index 1,8 százalékkal emelkedett május közepéig. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság jelenlegi állapotát kifejező SZIGMA CI indikátor értéke 2017 

novembere óta negatív tartományban tartózkodik, amely alapján hat hónapja trend 

alatti mértékben bővült a gazdaság. A SZIGMA LEAD indikátorunk ellenben áprilisra 

már a gazdasági növekedés kismértékű gyorsulását jelezte előre. Jelentős mértékben 

növekedett az új belföldi ipari rendelések volumene (16,9 százalék), valamint a 

létesítendő új nem lakóépületek száma (10,7 százalék). Kismértékben visszaesett 

ellenben az ipari termelés szezonálisan és naptárhatástól megtisztított volumenindexe 

a tavalyi magas bázis következtében, azonban az ipari kibocsátás várhatóan továbbra 

is támogatja majd a hazai gazdaság bővülését. Éves alapon mérve márciusban az 

építőipar kibocsátása mindössze 1,4 százalékkal nőtt, amely jelentős mértékű lassulás 

a korábbi hónapok kétszámjegyű növekedéséhez képest. Mindeközben azonban a 

szektor rendelésállománya 78,8 százalékkal bővült, amely főleg a jelenlegi uniós 

költségvetési ciklusnak tudható be. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján májustól már trend feletti mértékben bővül a 

SZIGMA indikátorunk, 

alapján trend alatti 

ütemben bővül a 

gazdaság. 

40 százalékra 

emelkedett az 

alapkamat 

Argentínában. 
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gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó, 1991 óta mért Ifo 

Business Climate index 0,1 százalékponttal csökkent az előző év azonos időszakához 

képest, míg az előző hónaphoz képest 1,2 százalékponttal mérséklődött. Mindezek 

ellenére az Ifo index magas szinten áll, amely alapján a hazai kibocsátás bővülését a 

következő hónapokban is támogathatja a kedvező külső környezet. A kiskereskedelem 

a várakozásoknak megfelelően februárban és az első becslések alapján márciusban is 

tovább bővült, amely alapján a növekedést támogató szerepe tovább javulhat az előző 

hónapokban tapasztaltakhoz képest. Az Eurostat által mért fogyasztói bizalmi index az 

előző év azonos időszakához képest 2,3 százalékponttal emelkedett, míg az előző 

hónaphoz viszonyítva nem változott. Itt is megállapítható, hogy a fogyasztói bizalom 

magas szinten áll. Összességében 2018-ra a javuló beruházási aktivitás, valamint a 

dinamikusan bővülő reálbérek miatt a fogyasztásbővülés hatására 4 százalékot 

meghaladó gazdasági növekedést valószínűsítünk. 

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

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

A KSH első becslése szerint az éves GDP növekedési üteme 2018. I. negyedévében 

4,4 százalékot tett ki, amely felülmúlta a korábbi elemzői konszenzus várakozásait. A 

szezonális és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint, a bruttó 

hazai termék növekedése az előző év azonos időszakához képest 4,7 százalék volt. 

Az adatok tekintetében, európai uniós összevetésben Magyarország magasan 

felülmúlta mind az EU, mind az eurózóna átlagát, valamint közép-európai tekintetben 

is kiemelkedőek az első negyedéves számok. A május 15- ig rendelkezés álló 

információk szerint, az adatokat publikáló 20 ország között, Magyarországot csupán 

Lettország és Lengyelország előzi meg a növekedés mértékét tekintve.  

Az előző negyedévhez mérten, a bruttó hazai termék volumene, 2018 I. 

negyedévében, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott 

adatok szerint 1,2 százalékkal bővült. 

A magyar GDP-

növekedés üteme 

4,4 százalék volt. 
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2. ábra GDP-növekedés 2018 I. negyedévében az EU-ban (év/év, %) 

 

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

Forrás: Eurostat 

Az első negyedévben, a növekedéshez leginkább a piaci alapú szolgáltatások járultak 

hozzá, amelyekben a turizmus (azon belül is a szálláshelyek vendégéjszakában mért 

vendégforgalmának 10,8 százalékos negyedéves növekedése) és kiskereskedelmi 

forgalom jelentős negyedéves bővülése (7,7 százalék) járult hozzá. 

Az építőipari termelés 19,0 százalékkal, az ipari termelés 2,5 százalékkal nőtt az első 

negyedévben, az előző év azonos időszakához képest. Az ipari termelés a régiók 

közül csak Nyugat-Dunántúlon csökkent (–0,9 százalék), a legnagyobb mértékben 

Dél-Dunántúlon és Pest régiójában (7,5 százalék) bővült az ipar volumene. 

Márciusban az ipar teljesítménye 2,4 százalékkal alacsonyabb volt a nyers, és 1,9 

százalékkal magasabb a munkanaphatással kiigazított adatok szerint, mint az előző év 

azonos időszakában. A kedvezőtlen márciusi adat részben a magas bázissal 

magyarázáható. A két mutató közötti eltérés oka az, hogy idén márciusban kettővel 

kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Februárhoz képest a termelés 0,7 százalékkal 

mérséklődött a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint. Márciusban 

az ipar értékesítésének volumene megegyezett az egy évvel korábbival, ezen belül 

azonban a belföldi és az export értékesítések eltérő tendenciát mutattak: a belföldi 

értékesítések volumene 8,0 százalékkal nőtt, míg az export értékesítéseké 4,1 

százalékkal csökkent. 

Az ipar teljesítménye 

márciusban 2,4 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az ipar egyes alágazatai közül a csekély súlyú bányászat teljesítménye 45,9 

százalékkal, az energiaiparé pedig 6,8 százalékkal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest, miközben a feldolgozóipar teljesítménye 3,0 százalékkal 

csökkent. A feldolgozóiparon belül legnagyobb mértékben, 5,6 százalékkal a vegyipar 

tudta növelni teljesítményét, de a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termékek 

gyártása esetében is növekedést mért a KSH (4,2 százalék). Jelentősen csökkent 

ugyanakkor éves összevetésben a gépgyártás (16,3 százalék), a textilipar 

(13,3 százalék) és a gyógyszergyártás (10,9 százalék) teljesítménye. A jelentős súlyú 

járműgyártás kibocsátása 2,6 százalékkal mérséklődött. A KSH által megfigyelt 

ágazatok rendelésállománya továbbra is kedvezőtlenül alakul, ugyanakkor ezt nem 

követi a termelés tényleges alakulása. Az új rendelések állománya márciusban 

5,0 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. Ezen belül a belföldi 

rendelések 7,4  százalékkal növekedtek, míg az export rendelések 6,8 százalékkal 

csökkentek. A teljes rendelésállomány 6,7 százalékkal maradt el az egy évvel 

korábbitól, melyen belül a belföldi rendelések 22,3 százalékos növekedést, az export 

rendelések pedig 8,3 százalékos csökkenést mutatnak a gépgyártásban mért 31,1 

százalékos visszaesésének köszönhetően. 

Márciusban az építőipar teljesítménye elmaradt a várakozásoktól, mindössze 1,4 

százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Az előző hónaphoz 

viszonyítva az ágazat teljesítménye a szezonálisan és naptárhatással kiigazított 

adatok szerint 10,3 százalékkal csökkent. A vártnál kedvezőtlenebb teljesítményhez 

vélhetően a rosszabb márciusi időjárás is hozzájárult. Eközben az ágazat jelentős 

mértékben emelte árait: az I. negyedévben az építőipar termelői árai 8,2 százalékkal 

voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Márciusban egyik alágazat 

teljesítménye sem volt kiugró: az épületeknél 0,2 százalékos, az egyéb építményeknél 

4,1 százalékos növekedést mértek. Az építőipar márciusi gyengébb teljesítménye a 

rendelésállomány ismeretében meglepő. Ugyanakkor pont ezért számíthatunk arra is, 

hogy a következő hónapokban inkább növekedés jellemzi majd az ágazatot. Az 

építőipar rendelésállománya 78,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, 

melyen belül az épületek rendelésállományát 5,0 százalékos, míg az egyéb 

építményekét 116,9 százalékos bővülés jellemzi. Ezzel szemben az új szerződések 

volumenénél kismértékű, 7,1 százalékos csökkenés figyelhető meg, melyen belül az 

épületeket 32,3 százalékos növekedés, míg az egyéb építményeket 26,7 százalékos 

csökkenés jellemzi. 

Márciusban az építőipar 

teljesítménye 

mindössze 1,4 

százalékkal haladta meg 

az egy évvel korábbit. 
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4. ábra Építőipar alakulása (2015. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2018 februárjában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers és a 

naptárhatástól megtisztított adatok alapján egyaránt 6,6 százalékkal növekedett az 

előző év azonos időszakához képest. A 2018 márciusára vonatkozó első becslés 

szerint a nyers adatok alapján 8,5, míg a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 

7,1 százalékkal nőtt a kiskereskedelem forgalma az előző év azonos hónapjához 

viszonyítva. Ennek hátterében főként a húsvéthatás áll. Az élelmiszer- és élelmiszer 

jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 7,0, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi 

üzletekben 7,8, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,1 százalékos 

forgalomnövekedést figyeltek meg. 

Februárban az iparcikk jellegű vegyes üzletek forgalma 19,3 százalékkal emelkedett 

az előző év azonos időszakához képest a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. 

Tovább folytatódott a csomagküldő és internetes szaküzletek volumenének évek óta 

tartó bővülése: 17,8 százalékkal nőtt a forgalmuk. Jelentős mértékű növekedést 

figyeltek meg a bútor, műszakicikk (12,0 százalék), valamint az illatszer üzletek 

forgalmában (10,0 százalék), de 5 százalék felett bővült a számítástechnika és egyéb 

iparcikk szaküzletek (9,0 százalék) és a gyógyszerek, gyógyászati termékek (5,5 

százalék) forgalma is. Az élelmiszer jellegű vegyes üzletekben a forgalom 4,4 

százalékkal emelkedett, míg az élelmiszer, ital és dohányáruk esetében 0,7 

százalékkal. A gépjármű-üzemanyag forgalom februárban 9,8 százalékkal növekedett. 

Csökkenést figyeltek meg ellenben a textil, ruházati és lábbeli szaküzletek, a könyv, 

újság és papíráru (–0,6 százalék), illetve a használtcikkek (–6,3 százalék) forgalmának 

esetében. 

Februárban 6,6, 

márciusban pedig 8,5 

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 

 

Lassult a munkaerőpiaci bővülés márciusban. A foglalkoztatottak szezonálisan 

kiigazított száma egy hónap alatt 2 ezer fővel emelkedett 4 478 ezer főre. Ezzel 

szemben a munkanélküliek száma 3 ezer fővel 171 ezer főre csökkent a szezonálisan 

kiigazított adatok alapján. Az alkalmazottak száma ezzel szemben az intézményi 

statisztikák alapján 7 ezer fővel emelkedett márciusban az előző hónaphoz képest. A 

növekedés legnagyobb részben a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál 

következett be, ahol 3 ezer fővel nőtt az alkalmazottak száma. Azonban a korábbi 

hónapokkal szemben márciusban ismét emelkedett a közszférában dolgozók száma 2 

ezer fővel a szezonálisan igazított adatok szerint. Márciusban is tovább csökkent a 

közfoglalkoztatottak száma, az év harmadik hónapjában már csak 132 ezren, 10 ezer 

fővel kevesebben, mint februárban, dolgoztak a Start munkaprogramokban, amelynél 

alacsonyabb adatra legutóbb 2014 májusában volt példa. A korábbi hónapoknál 

lassabb munkaerőpiaci bővülés ellenére tovább csökkent 3,7 százalékra a 

munkanélküliségi ráta márciusban. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

 

A munkanélküliségi ráta 

3,7 százalékra csökkent. 
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Kismértékben lassuló, de továbbra is jelentős mértékben 11,1 százalékkal emelkedtek 

a bruttó keresetek márciusban 331 505 forintra. A növekedés a költségvetési 

szférában volt a gyorsabb, ahol 19,3 százalékkal emelkedtek a keresetek, elsősorban 

egyszeri bónuszkifizetések következtében, de jelentős szerepet játszottak az 

egészségügyet, a felsőoktatást, a rendvédelmi dolgozókat, valamint az egyes 

közszolgáltatókat érintő bérrendezések. A versenyszférában ezzel szemben 8,4 

százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset elsősorban a minimálbér 8, illetve a 

garantált bérminimum 12 százalékos emelésének, valamint a munkaerőhiánynak 

köszönhetően, amelyhez a fedezetet a szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékpontos 

csökkentése, valamint az erősödő konjunktúra keresletélénkítő hatása biztosította. A 

nettó bérek a bruttó bérekkel megegyező ütemben 11,1 százalékkal emelkedtek, 

amely a 2 százalékos infláció hatását is figyelembe véve 9,0 százalékos nettó reálbér 

emelkedést jelent az év harmadik hónapjában. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2018 februárjára vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 5,2 százalékkal, míg az importé 4,8 százalékkal nőtt éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 841 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 75 millió euróval nőtt. 

Februárban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 6,5 

százalékkal, míg behozatala 4,9 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek 

exportvolumene 3,8 százalékkal, míg az importvolumene 10 százalékkal bővült. Az 

energiahordozók importvolumene 16 százalékkal csökkent. A kőolaj és kőolajtermékek 

behozatala megközelítőleg 20 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. A 

villamos energia behozatala közel ötödével csökkent. 

A 2018 márciusára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

558 millió eurót tett ki. Ez 264 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 3,8 százalékkal, míg az importé 1,1 százalékkal 

csökkent éves összevetésben. 

Februárban nőtt, 

márciusban csökkent, a 

külkereskedelmi többlet. 

Márciusban a nettó 

reálbérek 9,0 

százalékkal emelkedtek. 
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8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2018 márciusában 271,4 millió eurót tett ki, amely 

éppen felülmúlja az előző évben mértet (493,4 millió euró). Az MNB által az idei első 

három hónapjának becsült értéke (1347,5 millió euró) is kismértékben kisebb a folyó 

fizetési mérleg 2017 január-márciusi értékénél (1369,5 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az államháztartás központi alrendszerének hiánya az idei év kezdetétől április végéig 

tartó időszakban elérte az 1081,4 milliárd forintot, amelyen belül a központi 

költségvetés 1119,5 milliárd forint deficittel, az elkülönített állami pénzalapok 7 milliárd 

forint hiánnyal, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 45,1 milliárd forint 

többlettel teljesültek. Az eddigi 2018-as európai uniós kifizetések értéke elérte a 857,2 

milliárd forintot, amely 538,9 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos 

időszakában kifizetett összegnél. Ezzel szemben áprilisig mindössze 63,9 milliárd 

forint érkezett a költségvetésbe az Európai Uniótól. Az uniós fejlesztések mellett 

folytatódott a hazai költségvetési forrásból finanszírozott projektek megvalósítása 

(Modern Városok Program, Egészséges Budapest Program, kiemelt közúti projektek, 

továbbá az Erzsébet-táborok modernizálása). A kormány tavasszal minden nyugdíjast 

és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyt egyszeri, 10 ezer forint értékű 

Erzsébet-utalványban részesített, amely intézkedés 27 milliárd forint többletkiadást 

eredményezett a költségvetésben. Márciusban döntött a kormány a téli 

rezsicsökkentésről, amelynek keretében minden háztartást 12 ezer forintos 

rezsiszámla-jóváírás illet meg, és amelynek bevezetése 40 milliárd forint 

többletkiadásként jelent meg a költségvetésben. 

Az államháztartás 

központi alrendszerének 

hiánya az első négy 

hónapban 1081,4 

milliárd forint volt.  
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9. ábra Költségvetési egyenleg (Január-április, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

Az előző év azonos időszakához képest az általános forgalmi adóból származó 

bevételek 136,4 milliárd forinttal (14,1 százalékkal), a személyi jövedelemadóból 82,3 

milliárd forinttal (13,3 százalékkal), a biztosítottak által fizetett nyugdíj-, 

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok pedig 91 milliárd forinttal (6,1 

százalékkal) magasabb értékben teljesültek. Ebben jelentős szerepe van a 

kormányzati gazdaságpolitikának, azon belül a hatéves bérmegállapodásnak és a 

költségvetési bérintézkedéseknek is. A gazdasági tárca közlése szerint a kormány 

továbbra is 2,4 százalékos GDP-arányos hiánycéllal és 4 százalék feletti gazdasági 

növekedéssel számol a 2018-as év egészére vonatkozóan. 

Magyarország konvergencia programja 2018-2022 

A Pénzügyminisztérium (volt Nemzetgazdasági Minisztérium) május elején tette 

közzé a 2018 és 2022 közötti időszakra vonatkozó konvergencia programját, 

amely a magyar gazdaság jelenlegi makrogazdasági folyamatainak 

részletezése mellett átfogó képet ad a 2010. évi kormányváltást követő 

gazdaságpolitikai célok eddigi teljesüléséről, valamint meghatározza a jövőben 

várható gazdaságpolitikai prioritásokat. 

2010 után a gazdaságpolitika legfőbb célja a makrogazdasági stabilitás és a 

fiskális fegyelem alapjainak megteremtése volt, amelyet 2013-ra sikerült elérnie 

a kormányzatnak. Ezt követően a gazdasági növekedés szerkezeti átalakítása, 

valamint a foglalkoztatottság növelése állt a gazdaságpolitikai intézkedések 

előterében, amelyek eredményeként a munkanélküliségi rátát 2017-re sikerült 

4,2 százalékra csökkenteni. Ehhez a stabil gazdasági környezet következtében 

megnövekvő munkaerő-kereslet mellett a kormányzat olyan ösztönző 

intézkedései járultak hozzá, mint többek között a személyi jövedelemadó 

csökkentése, a Munkahelyvédelmi Akció keretében nyújtott 

járulékkedvezmények, valamint a 2016 novemberében kötött hatéves 

bérmegállapodás, amelynek értelmében az adott időszak alatt a munkáltatói 

terhek mérséklődése mellett a bérek magasabb ütemben növekednek. 

A 2014-től megfigyelhető növekedési fordulat eredményeképp a 

gazdaságpolitika mozgástere kiszélesedett, így a legfőbb célok közé emelkedett 

a családok helyzetének javítása. Mivel a 2004 és 2009 közötti időszak 
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devizahitelezése következtében a magyar háztartások kiemelkedő 

problémájává vált az eladósodottság, ezért ennek következtében a 

devizahiteleket szinte teljes egészében kivezették Magyarországról. Ezen felül 

a családok jelentős támogatást kapnak új vagy használt lakás vásárlásához a 

családi otthonteremtési kedvezmény keretében. További támogatást jelent az 

évről évre emelkedő családi adókedvezmény is. A háztartások anyagi 

helyzetének stabilizálódása a lakossági hitelezés és a megtakarítások piacán is 

megmutatkozik, ugyanis amellett, hogy a háztartások részére újonnan 

folyósított hitelek nagysága növekszik, a lakosság egyre jelentősebb szerepet 

vállal az állam finanszírozásában is.  

A konvergencia program szerint 2018-tól a gazdaságpolitika fő prioritásává a 

gazdasági növekedés magasabb fokozatra történő kapcsolása válik. Ennek a 

célnak az eléréséhez elengedhetetlen tényező a versenyképesség és a 

termelékenység további javítása, ezen belül a hazai innováció elősegítése, az 

infrastrukturális beruházások végrehajtása és a magasabb hozzáadott értékkel 

bíró szolgáltatások és termékek előállításának támogatása. A kitűzött célok 

elérésére érdekében a kormányzat folytatni fogja azoknak a feltételeknek a 

kialakítását is, amelyek segítik a magyar vállalatoknak a nemzetközi piacokon 

történő sikeres megjelenését. A pénzügyminisztérium a 2017-es 4 százalékos 

gazdasági növekedéshez hasonló mértékű bővülést vár a következő években, 

amely gyorsabb konvergenciát tesz lehetővé a fejlettebb országokhoz. 

FŐBB M AKROG AZDASÁGI  VÁLTOZÓK VÁRH ATÓ ALAK UL ÁSA A 

PÉNZÜ GYMI NI SZTÉRIU M B ECSLÉSE  AL APJÁN ,  2018-2022  

 2018 2019 2020 2021 2022 

A GDP növekedése(százalék) 4,3 4,1 4,0 4,2 4,1 

Kormányzati szektor egyenlege 
(a GDP százalékában) 

-2,4 -1,8 -1,5 -1,2 -0,5 

Bruttó államadósság (a GDP 
százalékában) 

73,2 69,6 66,7 63,4 59,7 

Forrás: Magyarország konvergencia programja 2018-2022, Századvég-szerkesztés 

Monetáris folyamatok 

2018 áprilisában 2,3 százalékos inflációt mértek a magyar gazdaságban az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. Az élelmiszerek 4,2 százalékkal drágultak a vizsgált 

időszakban, amelyhez jelentősen hozzájárult a tojás árának 20,5, a vaj- vajkrém 

árának 11,8, a száraztészta árának 12,4, a tejtermékek árának 7,6 a tej árának 5,1, 

valamint a kenyér árának 4,7 százalékos emelkedése, illetve a cukor árának 18,7 

százalékos csökkenése. A legnagyobb mértékben a szeszes italok és a dohányáruk 

ára emelkedett: átlagosan 6,3 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban. A 

háztartási energia ára, a ruházkodási cikkekkel egyenlő mértékben drágult, átlagosan 

1,3 százalékkal. A háztartási energia árán belül, a tűzifa 13,2, valamint a palackos gáz 

3,9 százalékkal drágult, ellenben nem változott az elektromos energia, a vezetékes 

gáz és távfűtéses ára sem.  

A szolgáltatások ára átlagosan 1,0 százalékkal emelkedett, amelyhez hozzájárult a 

lakbér 4,4, az egészségügy szolgáltatások 4,0, a sport-, múzeumi belépők 3,9, a 

belföldi üdülés árának 8,4 százalékos áremelkedése. A szolgáltatások közül csökkent 

az ára a telefonhasználatnak, internetnek (– 6,6 százalékkal),  a TV-előfizetésnek (–

2,6 százalékkal), az utazásoknak egyéb távolsági úti céllal (–4,7 százalékkal), valamint 

a külföldi üdülésnek (– 5,1 százalékkal). A tartós fogyasztási cikkekért átlagosan 1,0 

Áprilisban 2,3 

százalékos volt az 

infláció. 
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százalékkal kellett kevesebbet fizetni, mint egy évvel korábban. Az egyéb cikkeken 

belül csökkent a tankönyvek ára (–58,7 százalékkal), ellenben nőtt a 

járműüzemanyagoké (2,1 százalékkal). 

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

2,2 százalékos értéket mutatott. A ritkán változó áru termékek inflációja 2,3, míg a 

keresletérzékeny infláció 1,9 százalék volt, tehát elmaradnak a 2,5 százalékos 

maginflációtól. Az MNB tájékoztatása szerint az üzemanyagok árának a növekedése 

magyarázza az infláció emelkedését. A Jegybank továbbra is fenntartja, hogy 2019 

közepére érhető el fenntarthatóan a 3 százalékos inflációs cél.  A Monetáris Tanács 

nem változtatott az alapkamat szintjén május 22-ei ülésén. 

10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az EKB Kormányzótanácsa, és a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága 

(FOMC – Federal Open Market Committee) is ülésezett az elmúlt időszakban, de sem 

az eurózónában, sem pedig az USA-ban nem változott a monetáris politika – szűken 

értelmezve a kamatkörnyezet. Várakozásainknak megfelelően a román jegybank 

májusi kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal emelte alapkamatát. 

A régiós folyamatok inkább kedvezőtlen változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 0,7 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 1,7 

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

Csehországban 37 bázisponton stagnált, míg Lengyelországban (3 bázisponttal) 53 

bázispontra emelkedett. 

Ismét szigorított a 

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

 

Forrás: Reuters 

 
A hazai pénzpiaci mutatók enyhén kedvezőtlenül alakultak. Az 5 éves CDS értéke 1 

bázisponttal 85 bázispontra emelkedett, továbbá az elmúlt hónapban a forint árfolyama 

a svájci frankkal szemben 0,5 százalékkal erősödött, míg az euróval és az amerikai 

dollárral szemben 1,1 és 4 százalékkal gyengült. Az időszak végén így egy svájci frank 

263, egy amerikai dollár 263, míg egy euró 315 forintba került. Az elmúlt hónapban a 

külföldiek kezén lévő magyar állampapír-állomány 72 milliárd forinttal növekedett, és 

az időszak végén 3735 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. április 26-án és május 10-én (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 (április végéig) az elsődleges piacon 51 milliárd forintért, 

míg a másodlagos piacon 101 milliárd forint értékben vásárolt jelzálogleveleket. 

A hazai pénzpiaci 

mutatók kedvezőtlenül 

alakultak. 

A jegybank nem 

változtatott a kamaton. 
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Az elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén a rövidebb 

futamidőknél a hozamok kismértékben, 4 és 7 bázisponttal emelkedtek. A hozamgörbe 

közepén 4-20 bázisponttal, a 10 éves állampapíroknál 36 bázisponttal emelkedtek a 

hozamok. A leghosszabb lejáratnál a 20 éves állampapírnál 35 bázisponttal 

emelkedett a hozam. 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 márciusának végén) 21,0 

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 

államadósságról. 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. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2018 márciusában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 79,9 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke 29,0 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok márciusban 

devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó márciusi teljes nettó 

hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 107,7 milliárd forintnak felelt meg. 

A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 234,6 milliárd forintot tett ki, 

ami majdnem 63 milliárddal nagyobb összeg az előző hónapi értékhez képest. Az 

újonnan nyújtott euróhitelek összege 54,2 milliárd forint volt, ami jelentősen magasabb 

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

kockázati kitettségét. 

A vállalatok márciusban 

tovább növelték 

hitelállományukat. 
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13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 
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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 

 

_ 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 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. 


