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4,4 százalék volt a növekedés 

az I. negyedévben. 
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Előrejelzésünk (2018.06.11.) 

 2018 

GDP változása (%) 4,2 

Infláció (éves átlag, %) 2,6 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

10,9 

EUR/HUF (éves átlag) 312 

 

A gazdaság I. negyedéves növekedéséhez termelési 

oldalról elsősorban a szolgáltató ágazatok 4,9 százalékos 

növekedése járult hozzá, de az ipar 2,0 százalékos és az 

építőipar 22,5 százalékos növekedése is segítette azt. 

A várakozásoknál kedvezőbb, a nyers adatok szerint 4,4, a szezonálisan 

és munkanaphatással kiigazított adatok szerint 4,7 százalékos 

növekedést felhasználási oldalról elsősorban a háztartások fogyasztási 

kiadásainak 5,9 százalékos bővülése segítette, amelyet a reálbérek 

továbbra is dinamikus, 10 százalék körüli bővülése magyaráz. 

Hozzájárult a gazdaság növekedéséhez a beruházások 17,1 százalékos, 

valamint a kormányzati kiadások 4,6 százalékos növekedése is. Ezzel 

szemben a nettó export se nem gyorsította, se nem lassított a 

növekedést az I. negyedévben. 

Az infláció májusban 2,8 százalékra emelkedett elsősorban az olajárak 

növekedésének és a forint gyengülésének következtében. E két tényező 

különösen is éreztette hatását az üzemanyagok árában, amely egymaga 

0,7 százalékponttal járult hozzá az inflációhoz. 

A forint az elmúlt időszakban a cseh, a lengyel és a román valutához 

hasonlóan, de annál nagyobb mértékben gyengült a világ vezetői 

valutáival szemben. 

Legfrissebb előrejelzésünkben a korábbiaknál kedvezőbb, 4,2, illetve 

3,4 százalékos növekedést várunk 2018-ra, illetve 2019-re. A növekedés 

hajtóereje mindkét évben a fogyasztás bővülése lehet, melyet a 

dinamikusan növekvő reálbér okoz. Az infláció mértéke 2018-ban 2,6, 

2019-ben 3,1 százalék lehet. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Március 4-én lezajlott Olaszországban a parlamenti választás, amelyen egyik párt sem 

szerezte meg az önálló kormányalakításhoz szükséges többséget. Május 22-én 

napvilágot látott, hogy az euroszkeptikus közgazdász, Paolo Savona lehet az új 

kormány gazdasági minisztere, amelynek hatására az olasz 10 éves állampapírhozam 

erőteljes emelkedésbe kezdett és a hónap végéig 39,6 bázisponttal nőtt. Az emelkedő 

olasz hozamok kihatással voltak a spanyol és a magyar kötvénypiacokra is, azonban 

mindkét ország esetében más tényezők is közrejátszottak ebben. Spanyolországban a 

miniszterelnökkel, Mariano Rajoy-jal szemben május 25-én benyújtott bizalmatlansági 

indítvány, míg hazánkban a törökországi események is okozták a hozamemelkedést. 

Közvetlenül az indítvány benyújtását követően a spanyol hozamok 15,6 bázisponttal 

emelkedtek, utána azonban csökkenésnek indultak, míg a magyar hozamok esetében 

49,4 bázispontos emelkedést figyeltek meg. 

Május 10-én bejelentették Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozóját, amelyet 

június 12-én rendeztek meg végül Szingapúrban. A találkozót rendkívüli 

bizonytalanság övezte, mivel több alkalommal is lemondásra került. Minden vizsgált 

tőzsde meglehetős volatilitást mutatott ezen időszak alatt: a találkozó hírére 

növekedésnek indultak, majd május 24. után, mikor is Trump lemondta a találkozót az 

észak-koreai vezető nyilatkozatainak hangneme miatt, jelentősen csökkentek. Június 

1-jén az amerikai elnök ismét változtatott véleményén, amely hatására a 

tőzsdeindexek növekedésnek indultak. A találkozót követően az európai tőzsdék, 

valamint a Nikkei 225 emelkedtek, míg a Dow Jones index, a Shanghai Composite 

index, valamint a dél-koreai KOSPI index csökkentek. Végül a május 10-ei állapothoz 

viszonyítva pozitívan zárt a DAX (1,4 százalék), a Nikkei 225 (1,6 százalék), illetve a 

KOSPI index (0,3 százalék), míg csökkent az FTSE 100 (–4,8 százalék), a Dow Jones 

Industrial Average index (–0,9 százalék), a Stoxx 600 (–0,7 százalék), valamint a 

Shanghai Composite index (–0,1 százalék) értéke. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotát kifejező SZIGMA CI indikátor értéke hetedik hónapja 

tartózkodik negatív tartományban, amely alapján 2017 novembere óta trend alatti 

mértékben bővült a gazdaság, ami azon ban a 4 százalék feletti I. negyedéves 

növekedés fényében meglepő. A SZIGMA LEAD indikátorunk ellenben májusra már a 

gazdaság gyorsulását jelezte előre. Az új belföldi ipari rendelések volumenében 

jelentős, 8,3 százalékos növekedés ment végbe az előző év azonos időszakához 

képest. Az ipari termelés szezonálisan és naptárhatástól megtisztított volumenindexe 

is emelkedett, így az ipari kibocsátás várhatóan továbbra is támogatja majd a hazai 

gazdaság bővülését. Érdemben csökkent viszont a létesítendő új nem lakóépületek 

száma (–20,9 százalék), amelynek hátterében a tavalyi magas bázis húzódik meg. 

Éves alapon mérve az építőipar kibocsátása 14,2 százalékkal emelkedett, amely bár 

jelentősen meghaladja az előző havi értéket, azonban a korábban tapasztalt 

tendenciától elmarad. Mindeközben a szektor hó végi szerződésállománya 79,3 

százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, köszönhetően az uniós források 

ciklikusságának. 

Találkozott Donald 

Trump és Kim Dzsong 

Un 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend alatti 

ütemben bővül a 

magyar gazdaság. 
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A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján a gazdaság trend fölötti bővülésére lehet számítani az 

év hátralévő részében. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó, 1991 óta 

mért Ifo Business Climate index 0,4 indexponttal növekedett a tavalyi azonos 

időszakhoz viszonyítva, míg az előző hónaphoz képest nem változott. Az index értéke 

jelenleg magas szinten áll, így a kedvező külső környezet várhatóan a következő 

hónapokban is támogatja majd a hazai kibocsátás bővülését. A kiskereskedelem a 

várakozásoknak megfelelően tovább bővült, amely alapján a növekedéshez való 

hozzájárulása tovább javulhat az előző hónapokban tapasztalthoz képest. Az Eurostat 

által mért fogyasztói bizalmi index az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,3 

indexponttal emelkedett, az előző hónaphoz képest pedig 0,1 indexponttal. Ez 

esetében is megállapítható, hogy a bizalom magas szinten áll. Összességében 2018-

ra a javuló beruházási aktivitás, illetve a dinamikusan bővülő reálbérek miatti 

fogyasztásbővülés hatására 4 százalékot meghaladó gazdasági növekedést 

valószínűsítünk. 

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

 

Forrás: Századvég  

 

Reálgazdaság 

A KSH becslése szerint, a GDP 2018 első negyedévében 4,4 százalékkal haladta meg 

az egy évvel korábbi szintet. A szezonális és naptárhatással kiigazított és 

kiegyensúlyozott adatok alapján, a bruttó hazai termék növekedése az előző év 

azonos negyedévéhez képest 4,7 százalék volt. Ez, 2017 utolsó negyedévéhez képest 

1,2 százalékos bővülést jelentett. 

A növekedéshez leginkább a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá, és így a 

szolgáltatások együttes bruttó hozzáadott értéke 4,9 százalékkal növekedett. Az 

információ, kommunikáció ágának hozzáadott értéke 11,7, a kereskedelem, 

szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé 8,2, művészet, szórakoztatás, egyéb 

szolgáltatásé 7,5, szállítás, raktározásé 5,2 százalékkal növekedett egy év alatt. A 

szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységek és ingatlannal 

kapcsolatos ügyek esetében megegyezett a bővülés mértéke, mindkét esetben 6,8 

százalék volt. A szolgáltatásokon belül, a pénzügyi, biztosítási tevékenység alig 

növekedett, mindössze 0,6 százalékkal, míg a közigazgatás, oktatás, egészségügyi 

szociális ellátás kis mértékben csökkent (–0,3 százalékkal). Az információ, 

kommunikáció 0,5, a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 0,7, 

művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás 0,2, a szállítás, raktározás 0,3, a 

4,4 százalékkal nőtt a 

GDP az I. negyedévben. 
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szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységek 0,6, még az 

ingatlannal kapcsolatos ügyek 0,5 százalékponttal járultak hozzá a növekedéshez. 

Nem járult hozzá a növekedéshez a pénzügyi, biztosítási tevékenységek köre (0,0 

százalékpont), ellenben visszavetette a bővülést a közigazgatás, oktatás, 

egészségügyi szociális ellátás (–0,1 százalékponttal). 

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

 

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

Az ipar hozzáadott értékének bővülése 2018 első negyedévében 2,0 százalék volt, 

amellyel 0,5 százalékponttal járult hozzá a nemzetgazdaság növekedéséhez. Az 

építőipar növekedése az első negyedévben is jelentős volt, 22,5 százalék, amivel 0,5 

százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez. A mezőgazdaság mutatott 

csupán csökkenést az ágazatok között, 0,6 százalékkal. 

2018 első negyedévében az export 3,5, az import pedig 3,8 százalékkal volt 

magasabb, mint a megelőző év azonos időszakában. A külkereskedelmi egyenleg így 

nem járult hozzá a GDP növekedéséhez, ellenben nem is lassította azt. Az exporton 

belül a szolgáltatások kivitele 5,4, az áruké 3,1 százalékkal növekedett egy év alatt. Az 

import tekintetében a szolgáltatásoknál csökkenés (–2,8 százalék), míg az áruk 

esetében növekedés történt.  Továbbra is emelkedett a háztartások fogyasztási 

kiadása, 5,9 százalékkal, köszönhetően a béremeléseknek és ezzel 2,9 

százalékponttal járult hozzá a gazdaság bővüléséhez. A közösségi fogyasztás 4,6 

százalékkal növekedett, növekedéshez való hozzájárulása így 0,4 százalékpont volt. A 

bruttó állóeszköz-felhalmozás 17,1 százalékkal bővült, amellyel jelentős mértékben, 

2,8 százalékponttal segítette a gazdaság növekedését. A bruttó felhalmozás összes 

növekedése 4,5 százalék volt, így növekedési hozzájárulása 0,7 százalékpontot tett ki. 

Áprilisban az ipar kibocsátásának volumene 7,8 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit a nyers, és 2,9 százalékkal a munkanaphatással kiigazított adatok szerint. A 

két mutató közötti eltérés oka, hogy idén áprilisban kettővel több munkanap volt, mint 

az előző évben. Márciushoz képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított 

mutató szerint az ipar teljesítménye 0,2 százalékkal növekedett. Éves 

összehasonlításban az ipar értékesítésének volumene 7,6 százalékkal bővült, melyen 

belül a belföldi értékesítések 5,9, az export értékesítések pedig 8,6 százalékkal 

növekedtek. 

Áprilisban 

7,8 százalékkal nőtt az 

ipar teljesítménye. 
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Az ipar egyes alágazatai közül a bányászat kibocsátása 48,2 százalékkal, a 

feldolgozóiparé 8,9 százalékkal nőtt, míg az energiaiparé 4,0 százalékkal csökkent. A 

feldolgozóiparon belül a legnagyobb növekedés a gumi-, műanyag és nemfém ásványi 

termék gyártása ágazatot jellemezte (21,7 százalék), de 10 százalék feletti mértékben 

tudott bővülni a vegyipar (15,3 százalék), a fémipar (14,0 százalék) és a villamos 

berendezés gyártása ágazat (19,8 százalék). A jelentős súlyú járműgyártás 

teljesítménye 9,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A leggyengébb 

teljesítményt áprilisban a gyógyszergyártás mutatta, melynek termelése 2,2 

százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A KSH által megfigyelt ágazatok 

rendelésállománya továbbra is elmarad a korábbitól, a mutató 7,1 százalékos 

csökkenést mutat, melyen belül az export rendelések 8,4 százalékos csökkenést, a 

belföldi rendelések pedig 14,3 százalékos növekedést mutatnak. Az új rendelések 

állománya ezzel szemben 8,3 százalékkal növekedett éves összehasonlításban, 

melyen belül a belföldi rendelések 4,6 százalékos, az export rendelések pedig 8,9 

százalékos növekedést értek el. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Áprilisban az építőipar kibocsátása 14,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos 

időszakában mért értéket. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok 

szerint az ágazat teljesítménye jelentősen, 6,5 százalékkal növekedett a márciusihoz 

képest. Az éves bázison számított növekedéshez mindkét építménycsoport 

hozzájárult: az épületek építésének volumene 7,0, az egyéb építményeké 24,9 

százalékkal bővült. A KSH tájékoztatása szerint az épületeknél az ipari épületek, míg 

az egyéb építményeknél az út-, vasút- és közműépítések járultak hozzá leginkább a 

bővüléshez. Kedvezően alakult az ágazat szerződésállománya áprilisban. Az új 

szerződések volumene 47,0 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos 

időszakában mért érték, melyen belül az épületeknél 35,4 százalékos, az egyéb 

építményeknél pedig 54,5 százalékos növekedést történt. Így a teljes 

szerződésállomány 79,3 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Ezen belül 

az épületeknél mért növekedés 3,8 százalék, míg az egyéb építményeknél 115,6 

százalék volt. 

Az építőipar 

teljesítménye 

14,2 százalékkal 

növekedett. 
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4. ábra Építőipar alakulása (2016. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2018 márciusában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adatok 

szerint 8,7, míg naptárhatástól megtisztítva 7,3 százalékkal növekedett az előző év 

azonos időszakához képest. Az áprilisra vonatkozó első becslés alapján a nyers 

adatok szerint 4,3, a naptárhatástól megtisztított adatok alapján pedig 6,0 százalékkal 

nőtt a kiskereskedelem forgalma az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Mindkét 

hónap esetében jelentős szerepet játszott a húsvéthatás, mivel tavaly áprilisra, idén 

viszont márciusra esett a húsvéti bevásárlások ideje, így ezen hónapok forgalma 

megemelkedett. Ez március tekintetében magasabb, míg április esetében alacsonyabb 

bővülést eredményezett. Áprilisban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes 

kiskereskedelmi üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,2, míg 

az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,6 százalékos forgalombővülést figyeltek meg. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Márciusban is tovább folytatódott a csomagküldő és internetes szaküzletek 

értékesítési volumenének évek óta tartó bővülése: a naptárhatástól megtisztított 

adatok alapján 26,6 százalékkal nőtt a forgalmuk az előző év azonos időszakához 

képest. Jelentős mértékű növekedést figyeltek meg a gyógyszer, gyógyászati 

termékek (14,6 százalék), valamint az illatszerek (14,8 százalék) forgalmának 

Márciusban 8,7, míg 

áprilisban 4,3 

százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom. 
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esetében is. Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladása 9,6, az iparcikk jellegű 

vegyes üzleteké 7,2, míg a számítástechnikai és egyéb iparcikkeket árusító üzleteké 

6,3 százalékkal emelkedett. 2,1 százalékkal bővült az élelmiszer, ital, dohányáru, míg 

4,6 százalékkal a bútor, műszaki cikk szaküzletek forgalma. A gépjármű üzemanyag-

forgalom 5,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Mérséklődés 

következett be azonban a textil, ruházati és lábbeli (–6,1 százalék), a könyv, újság, 

papíráru (–1,2 százalék), valamint a használtcikkek (–13,5 százalék) eladási 

forgalmában. 

Megtorpant a foglalkoztatottak számának növekedése áprilisban. A foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma nem változott március és április között, míg az aktívak 

száma ezer főve csökkent. Ennek köszönhetően a munkanélküliek szezonálisan 

kiigazított száma ezer fővel 171 ezer főre csökkent az árpilisi adatok alapján. Az 

intézményi statisztikák alapján az alkalmazottak száma áprilisban ezer fővel 

meghaladta a márciusi adatot és elérte a 3 millió 67 ezer főt a szezonálisan kiigazított 

adatok alapján. A korábbi hónapokhoz hasonlóan tovább emelkedett a legalább 5 főt 

foglalkoztató vállalkozások állományi létszáma, áprilisban összesen 3 ezer fővel, míg a 

közszférában dolgozók száma 2 ezer fővel csökkent. A nonprofit szervezetek 

állományi létszáma nem változott az év negyedik hónapjában, így továbbra is 150 ezer 

főt foglalkoztatnak. Kismértékben, 4 ezer fővel emelkedett a Start-

munkaprogramokban dolgozó közfoglalkoztatottak száma, azonban állományi 

létszámuk így is 33 ezer fővel elmarad az előző év azonos időszakának adatától. A 

lényegében stagnáló munkaerőpiaci adatok következtében továbbra is az aktívak 3,7 

százaléka nem rendelkezett álláshellyel az év negyedik hónapjában. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

A márciusi lassulást követően ismét gyorsult a bérkiáramlás áprilisban. A bruttó 

átlagkereset áprilisban 12,4 százalékkal haladta meg a tavaly áprilisi értéket és elérte 

a 340 ezer forintot. A versenyszférában ismét 10 százalék felett nőttek a bérek, míg a 

közszférában kismértékben, 16,6 százalékra lassult a béremelkedési ütem. A gyors 

béremelkedésben továbbra is a munkaerőhiány, az év eleji kötelező béremelések 

(minimálbér esetén 8, míg a garantált bérminimum esetén 12 százalékkal), a közszféra 

bérrendezései, valamint az állami vállalatokat érintő béremelések játszottak szerepet. 

A nettó átlagbér áprilisban 12,4 százalékkal 226 ezer forint fölé emelkedett, míg a 

családi adókedvezményt is figyelembe véve 235 ezer forintra. Az infláció hatását is 

A munkanélküliségi ráta 

3,7 százalék. 

 

A nettó reálbérek 

áprilisban 9,9 

százalékkal emelkedtek. 
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figyelembe véve reál értelemben a nettó átlagbér 9,9 százalékkal emelkedett az év 

negyedik hónapjában. 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2018 márciusára vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 3,7 százalékkal, míg az importé 1,1 százalékkal csökkent éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 567 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 255 millió euróval csökkent.  

Februárban az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 1,3 

százalékkal mérséklődött, míg behozatala 1,4 százalékkal nőtt. A feldolgozott 

termékek exportvolumene 3,1 százalékkal, míg az importvolumene 1,8 százalékkal 

csökkent. Az energiahordozók importvolumene 6 százalékkal csökkent. A kőolaj és 

kőolajtermékek behozatala megközelítőleg 10 százalékkal nőtt az egy évvel 

ezelőttihez képest. A villamos energia behozatala közel tizedével csökkent. 

A 2018 áprilisára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

536 millió eurót tett ki. Ez 263 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az export euróban számított értéke 11 százalékkal, míg az importé 16 százalékkal nőtt 

éves összevetésben. 

Márciusban és 

áprilisban is csökkent a 

külkereskedelmi 

egyenleg. 
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8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2018 áprilisában 275 millió eurót tett ki, amely 

jelentősen alulmúlja az előző évben mértet (583,3 millió euró). Az MNB által az idei 

első négy hónapjának becsült értéke (1622,5 millió euró) is kisebb a folyó fizetési 

mérleg 2017 január-áprilisi értékénél (1952,8 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

Az államháztartás központi alrendszerének hiánya az idén május végére elérte az 

1187,5 milliárd forintot, amelyen belül a központi költségvetés 1243,2 milliárd forint 

deficittel, az elkülönített állami pénzalapok 1,2 milliárd forint hiánnyal, a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 56,9 milliárd forint többlettel 

zártakteljesültek. Az eddig teljesült 2018-as európai uniós kifizetések értéke a 993,1 

milliárd forint, amely 506,1 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakában 

kifizetett összegnél. Az Európai Uniótól beérkezett források összege nem változott az 

előző havi érték óta, így továbbra is 63,9 milliárd forinton alakult. Az uniós fejlesztések 

mellett továbbra is felfutóban vannak az olyan, hazai költségvetési forrásból 

finanszírozott projektek, mint a Modern Városok Program, Egészséges Budapest 

Program, vagy az egyes kiemelt közútépítési, illetve a közúthálózat fenntartását célzó 

projektek is. 

Az első öt hónapban 

1187,5 milliárd forint 

volt a költségvetés 

hiánya.  



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
9 

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

 

Forrás: NGM 

 

Az előző év azonos időszakához képest az általános forgalmi adóból származó 

bevételek 62 milliárd forinttal (4,7 százalékkal), a személyi jövedelemadóból 107,2 

milliárd forinttal (13,6 százalékkal), a biztosítottak által fizetett nyugdíj-, 

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok pedig 120,9 milliárd forinttal 

magasabb értékben teljesültek. Ezek az eredmények a növekvő foglalkoztatásnak és 

az emelkedő reálbéreknek köszönhetők. A Pénzügyminisztérium 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. 

Benyújtották a 2019-es költségvetést 

A 2019-es költségvetésről szóló törvényjavaslatot Varga Mihály 

pénzügyminiszter 2018. június 13-án terjesztette be az Országgyűlés elé, és 

várhatóan július 20-án kerül sor a törvényjavaslattal kapcsolatos 

zárószavazásra. A Kormány az előterjesztett költségvetés tervezésekor a 

gazdasági növekedés fenntartását, az ország biztonságának garantálását, a 

családok támogatását és a teljes foglalkoztatottság elősegítését tartotta szem 

előtt. A következő kormányzati ciklus meghatározó gazdaságpolitikai célja 

továbbra is a pénzügyi stabilitás fenntartása (a GDP-arányos államadósság és 

az államháztartási hiány csökkentése), továbbá előtérbe helyezi a demográfiai 

intézkedéseket, valamint a versenyképesség erősítését és a termelékenység 

javítását. 

A 2019. évi költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazottak szerint a 

következő évben a maastrichti kritériumok alapján számított GDP-arányos 

államháztartási hiány 1,8 százalékon teljesülhet, az államadósság pedig 72,9 

százalékról 2019-re 70,3 százalékra csökkenhet. A Kormány az idei 4,3 

százalékos bővülést követően jövőre 4,1 százalékos GDP-növekedéssel 

számol, míg az infláció 2,7 százalék lehet. A növekedéshez a háztartások 

fogyasztásának 3,9 százalékos és a beruházások 7,5 százalékos növekedése 

járulhat hozzá, előbbit a jövőre is jelentős 8,8 százalékos bérnövekedés, míg 

utóbbit az EU-s források és a lakásépítések eredményezik. Ezzel szemben a 

külkereskedelmi mérleg lassíthatja a növekedést köszönhetően a 7,4 
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százalékkal növekvő importnak, amelyet csupán részben tud ellensúlyozni a 6,9 

százalékkal bővülő export bevétel. 

A költségvetés kiadásai 2018-hoz viszonyítva 466 milliárd forinttal 20 578 

milliárd forintra emelkednek. Ezen belül a központi költségvetés kiadásai 204 

milliárd forinttal emelkednek, elsősorban a 100 milliárddal emelkedő tartalékok 

következtében. Jövőre az idei évhez hasonlítva 7 milliárd forinttal több jut 

oktatás, azon belül is 38 milliárd forinttal több jut középfokú oktatásra, 40 

milliárd forinttal több felsőoktatásra, míg az egyéb oktatásra szánt összeg 67,5 

milliárd forinttal mérséklődik. Több mint 128 milliárd forinttal emelkedik az 

egészségügyre fordítandó kiadás, elsősorban a kórházi ellátás 

finanszírozásának növekedése következtében, de szinte minden területre több 

forrás jut jövőre. A jövő évi költségvetésben 100 milliárd forinttal több jut 

nyugellátásra, amely fedezi a jövő évi 2,7 százalékos nyugdíjemelést és a 

nyugdíjprémiumot. Várhatóan több mint 85 milliárd forinttal emelkedik a 

szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek finanszírozása, míg az állami 

gazdasági szerepvállalása kis mértékben mérséklődhet. Jövőre a 

közfoglalkoztatottak számának csökkenése következtében tovább csökken 45 

milliárd forinttal 180 milliárd forintra a Start-munkaprogramra szánt keret. 

A növekvő kiadásokat a Kormány a konjunktúra miatt növekvő adóbevételekből, 

nem pedig újabb adók kivetéséből fedezi, így pénzforgalmi szemléletben a 

költségvetés bevételi oldala jövőre 828,6 milliárd forinttal 19 580 milliárd forintra 

emelkedhet. A vállalati adókon belül a Kormány számításai szerint társasági 

adóból közel 30 milliárddal, a kisadózók tételes adójából 24 milliárddal, míg a 

kisvállalati adóból 22 milliárddal több folyhat be jövőre a költségvetésbe, de a 

legtöbb adónem esetén növekedés várható. A legnagyobb növekedés (561 

milliárd forint) a fogyasztáshoz kapcsolt adók esetén várható, elsősorban a 447 

milliárddal forinttal növekvő áfabevételek következtében, amely a növekvő 

lakossági fogyasztás és a feketegazdaság elleni intézkedések eredménye. A 

továbbra is gyors ütemben növekvő béreknek köszönhetően várhatóan jövőre 

közel 265 milliárd forinttal több folyik majd be a költségvetésbe személyi 

jövedelemadóból. Várhatóan a 6 éves bérmegállapodásban foglaltaknak 

megfelelően, jövő júliustól ismét két százalékponttal csökken a szociális 

hozzájárulási adó kulcsa, ennek ellenére a Kormány közel 479 milliárd forinttal 

magasabb bevételt vár az adónemből, amelynek oka a növekvő bérek mellett, 

hogy jövőre az egészségügyi hozzájárulási adót beolvasztják a szociális 

hozzájárulási adóba. 

Monetáris folyamatok 

2018 májusában a fogyasztói árak átlagosan 2,8 százalékkal haladták meg az egy 

évvel korábbi szintet. Akárcsak áprilisban, májusban is a legnagyobb mértékben a 

szeszesitalok, dohánytermékek és járműüzemanyagok ára növekedett. A 

szeszesitalok, dohánytermékek ára átlagosan 5,2 százalékkal emelkedett, míg a 

járműüzemanyagok esetében ez az érték 9,5 százalék volt. Az előbbi esetében a 

növekedés oka leginkább a jövedéki adó emelkedésével magyarázható, míg utóbbi az 

olaj világpiaci árának a növekedésével és a forint gyengülésével. Az élelmiszerek 

átlagosan 3,8 százalékkal drágultak májusban, amelyhez nagyban hozzájárult a tojás 

14,3, burgonya 12,8 , vaj, vajkrém 12,7, száraztészta 9,6, tejtermékek 7,5, liszt 6,1, 

kenyér 4,9 százalékos árnövekedése, valamint a cukor 19,9, büféáruk 1,3, csokoládé, 

kakaó 1,1 százalékos árcsökkenése. A háztartási energia 1,3 százalékkal drágult a 

Májusban 2,8 százalék 

volt az infláció. 
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vizsgált hónapban, amelyen belül a tűzifa 13,2, palackos gáz 3,6 százalékkal került 

többe, mint egy évvel korábban. Nem változott a távfűtés, elektromos energia és 

vezetékes gáz ára sem. A ruházkodási cikkekért 0,8 százalékkal többet, a tartós 

fogyasztási cikkekért 1,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni májusban, az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. 

A szolgáltatások árának átlagos növekedése 1,7 százalék volt, amely többek között, a 

lakbér 5,3, az egészségügyi szolgáltatás 3,7, a közlekedési szolgáltatás 2,8, sport-, a 

múzeumi belépők 4,5, az oktatás 2,8, a belföldi üdülés 10,8 százalékos 

árnövekedéséből adódott. Csökkent az ára a szolgáltatásokon belül a telefon, 

internetnek (–5,7 százalékkal), a TV-előfizetésnek (–2,7 százalékkal, a külföldi 

üdülésnek (–2,8 százalékkal). Az egyéb cikkeken belül, a járműüzemanyagok (9,5 

százalékos) növekedése mellett nőtt az ára a gyógyszer, gyógyáruknak 2,9 

százalékkal, ellenben csökkent az ára a kulturális cikkeknek (–2,8 százalékkal), 

tankönyveknek (–58,7 százalékkal). 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók szerint, az indirekt adóktól szűrt maginfláció 

2,2 százalék volt májusban, amely megegyezett a ritkán változó áru termékek 

inflációjával. A kereslet érzékeny infláció valamivel alacsonyabb, 2,0 százalék volt és 

így, ez is elmarad a 2,4 százalékos maginflációtól. A Jegybank tájékoztatása szerint, 

az infláció emelkedését elsősorban az üzemanyagok árnövekedése magyarázza. A 

Magyar Nemzeti Bank továbbra is fenntartja, hogy 2019 közepére érhető el 

fenntarthatóan a 3 százalékos inflációs cél. A Monetáris Tanács nem változtatott az 

alapkamat szintjén június 19-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 és 

mindkét döntéshozó szerv jelentős döntéseket hozott. 

Az EKB a hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedéseket illetően 2018. 

szeptember végéig a jelenlegi 30 milliárd eurós havi ütemben folytatja a nettó 

eszközvásárlást az eszközvásárlási program keretében. A Kormányzótanács arra 

számít, hogy 2018 szeptembere után annak függvényében, hogy a beérkező adatok 

megerősítik-e a testület középtávú inflációs várakozását, a nettó eszközvásárlás havi 

ütemét 2018. december végéig 15 milliárd euróra csökkenti, ezt követően pedig a 

nettó eszközvásárlás megszűnik.  

Kamatot emelt a Fed, az 

EKB pedig megszünteti 

eszközvásárlási 

programját. 
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A Fed a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte kamatát. A 

döntéshozók idénre további kettő kamatemeléssel számolnak. 

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

 

Forrás: Datastream 

 
A régiós folyamatok kedvezőtlen változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 1,4 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 1,3 

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

Csehországban 38 bázisponton stagnált, míg Lengyelországban (15 bázisponttal) 68 

bázispontra emelkedett. 

A hazai pénzpiaci mutatók kedvezőtlenül alakultak. Az 5 éves CDS értéke 8 

bázisponttal 93 bázispontra emelkedett, továbbá az elmúlt hónapban a forint árfolyama 

a svájci frankkal szemben 6,5 százalékkal, az euróval szemben 2,5 százalékkal, míg 

az amerikai dollárral szemben 6,3 százalékkal gyengült. Az időszak végén így egy 

svájci frank 280, egy amerikai dollár 280, míg egy euró 323 forintba került. A lengyel 

és a cseh fizetőeszközhöz képest jelentősebben gyengült a forint árfolyama az 

euróhoz képest – lásd a régiós devizákról szóló ábrát. A lengyel és a cseh 

fizetőeszköznél több, mint egy százalékponttal nagyobb gyengülés elsősorban az 

MNB és a PM azon megerősítő bejelentéseitől figyelhető meg, hogy nincsen sem a 

jegybanknak sem pedig a Kormánynak árfolyamcélja. A jegybank többször is helyesen 

hangsúlyozta, hogy inflációs célja van, amelyet véleménye szerint nem veszélyeztet a 

gyenge forintárfolyam. Az sem figyelmen kívül hagyható azonban, hogy az 

államadósság devizaarányán keresztül a túlzottan gyenge forintárfolyam a fiskális 

politika mozgásterét szűkítheti. A jegybank a Monetáris Tanács ülését követő 

kommentárjában kiemelte, hogy 5-8 negyedéven belül a nagyon laza monetáris 

kondíciók nem maradhatnak fenn. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő magyar 

állampapír-állomány 37 milliárd forinttal csökkent, és az időszak végén 3698 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 három 

negyedévére vonatkozó keretösszegét 900 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 

A hazai pénzpiaci 

mutatók kedvezőtlenül 

alakultak. 
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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. május 24-én és június 7-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  emelkedését és a piaci aktivitás élénkülését várja. Az MNB adatai szerint a 

jegybank idén (május végéig) az elsődleges piacon 53 milliárd forintért, míg a 

másodlagos piacon 105 milliárd forint értékben vásárolt jelzálogleveleket. 

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

futamidőknél a hozamok közepes mértékben, 14 és 29 bázisponttal emelkedtek. A 

hozamgörbe közepén 30-68 bázisponttal, a 10 éves állampapíroknál 69 bázisponttal 

emelkedtek a hozamok. A leghosszabb lejáratnál a 20 éves állampapírnál 46 

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. 

Másrészt május második felében az olasz kormányalakítást meglehetősen nagy 

bizonytalanság jellemezte, amely megmutatkozott mind az euró gyengülésében az 

amerikai dollárhoz képest, mind pedig az olasz CDS felárban és az állampapír hozam 

emelkedésében. Ezek a pénzpiaci-, állampapír piaci események (továbbá a török líra 

árfolyamának jelentős gyengülése is) megmutatkoztak a magyar hosszú állampapír 

piaci hozamok növekedésében is. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2018 májusának végén) 21,0 

százalékon stagnált, amely érték az ÁKK 2017. évi finanszírozási tervben 

meghatározott sávjában (15-25 százalék) található. 

Az elmúlt időszakra (június 1-re) esett egy nagy nemzetközi hitelminősítői döntés 

(Moody’s) a magyar államadósságról. A Moody’s azonban június 1-jén nem 

nyilatkozott (az előző év teljes egészében nem értékelt) a magyar államadósság 

besorolásáról. 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. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 

A hozamgörbe feljebb 

tolódott.  
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A vállalatoknál 2018 áprilisában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki nettó 

forinthitel felvét 57,7 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak nettó 

értéke 3,9 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok áprilisban 

devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó áprilisi teljes nettó 

hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 65,7 milliárd forintnak felelt meg. 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 189,1 milliárd forintot tett ki, 

ami több, mint 55 milliárddal kisebb összeg az előző hónapi értékhez képest. Az 

újonnan nyújtott euróhitelek összege 30,4 milliárd forint volt, ami jelentősen kisebb az 

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

kitettségét. 

A vállalatok hitel-

állománya kismértékben 

növekedett. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

A beérkező új adatokat figyelembe véve felfelé módosítottuk mind a 2018-ra, mind a 

2019-re vonatkozó növekedési előrejelzésünket: 2018-ra a korábbi 4,1 százalék 

helyett 4,2 százalékos, míg 2019-re 3,2 százalékos helyett 3,4 százalékos bővülésre 

számít. A vártnál nagyobb növekedésben a fogyasztás, illetve a beruházások 

dinamikus bővülése játszott szerepet, melyek egész évben a növekedés mozgatórugói 

lehetnek. A fogyasztás bővülése 2018-ban 5,1, 2019-ben 4,0 százalékos lehet, melyet 

elsősorban a reálbérek növekedése (2018-ban 8,2, 2019-ben pedig 5,6 százalék) 

okoz, tehát a válság előtti időszakkal szemben nem a túlzott eladósodás. 

Hozzájárulhat ugyanakkor a bővüléshez a foglalkoztatás további emelkedése is: bár 

foglalkoztatás terén az uniós átlagot már elérte a magyar gazdaság, a cseh 

foglalkoztatási ráta eléréséhez még mintegy 300 ezer foglalkoztatottra van szükség a 

magyar gazdaságban. 

A beruházások az első negyedévben 17,1 százalékkal növekedtek, így éves szinten is 

felfelé módosítottuk a vonatkozó várakozásainkat: a beruházások bővülése 2018-ban 

12,0, 2019-ben 3,4 százalék lehet. Ehhez a magánszféra beruházásain kívül az állam 

beruházásai is nagyban hozzájárulhatnak (például Modern Városok Programja), 

amelyeket részben az európai uniós forrásokból finanszírozhatnak. Ugyanakkor 2019-

ben a magas bázis és az uniós források tetőzése már alacsonyabb növekedést 

eredményez majd. Kockázatot jelent azonban a beruházások szempontjából az új 

lakások kedvezményes áfakulcsának 2019 végi kifutása: mivel a 2019-ben elkezdődő 

lakásépítések jelentős része már csak 2020-ban fejeződik be, ezért ezeket már a 

2020-tól érvényes áfakulcs terheli. 

A beruházások magas volumene elősegíti az export további növekedését, illetve sok 

esetben az import hazai termékkel történő helyettesítését. Prognózisunk szerint az 

export volumene 2018-ban 5,6 százalékkal, 2019-ben pedig 5,1 százalékkal 

emelkedhet, miközben az import bővülése rendre 6,2, illetve 4,3 százalék lehet. Így 

2018-ban a külkereskedelmi egyenleg a belső kereslet növekvő importigénye miatt 

még nem tud hozzájárulni a gazdaság bővüléséhez, 2019-ben azonban már igen. 

Nem változott az inflációra vonatkozó előrejelzésünk: bár az év eddigi részében a 

pénzromlás a prognózist minimális mértékben alulmúlta, de a forint gyengülése és az 

olajárak növekedése az év hátralévő részében gyorsíthatja azt. Így a pénzromlás 

üteme 2018-ban 2,6 százalék, míg 2019-re 3,1 százalék lehet. Az inflációs 

folyamatokat tehát az olaj árának alakulása és a forint árfolyamának ingadozása fogja 

elsősorban meghatározni a következő időszakban. Amennyiben a forint gyengülése 

tartós marad, az infláció tartósan 3 százalék felett lehet. 

A költségvetési deficit várhatóan 2018-ban és 2019-ben is a 3 százalékos cél alatt 

maradhat: idén 2,0, jövőre 1,7 százalékot tehet ki, tehát a költségvetésben szereplőnél 

kedvezőbb lehet. Amennyiben a kormányzat takarékos fiskális politikát folytat (például 

nem költi el a megmaradó tartalékokat), akkor a hiány ennél is kedvezőbben alakulhat, 

amely egy későbbi, kedvezőtlenebb gazdasági környezetre való felkészülés 

szempontjából hasznos lehet. 

2018-ban 4 százalék, 

míg 2019-ben 3 százalék 

felett lehet a növekedés.  
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Századvég előrejelzés
1
 

14. ábra 2018. II. negyedévi előrejelzésünk 

 
2017 2018 2018 2019 2019 

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

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

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,7 5,9 4,8 4,2 5,3 5,1 4,2 4,5 3,5 3,9 4,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 16,8 17,1 13,5 7,8 9,7 12,0 5,6 2,0 3,4 2,4 3,4 

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

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

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

Fogyasztóiár-index (%) 2,4 2,0 2,7 2,8 2,8 2,6 3,0 3,2 3,2 3,1 3,1 

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 3,9 3,7 3,6 3,5 3,7 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 

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

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 2,9     3,3     3,9 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 4,1     6,5     6,8 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –2,0     –2,0     –1,6 

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

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2018 2019 

  
2018. 

március 
2018. június változás 2018. 

március 
2018. június változás 

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

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,8 5,1 0,3 4,0 4,0 0,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 7,2 12,0 4,8 1,1 3,4 2,3 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,7 5,6 –0,1 5,5 5,1 –0,4 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

6,0 6,2 0,2 5,0 4,3 –0,7 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

8,2 7,8 –0,4 9,2 9,0 –0,2 

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

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

Munkanélküliségi ráta (%) 3,7 3,7 0,0 3,6 3,4 –0,2 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 9,2 10,9 1,8 8,5 8,9 0,4 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

3,7 3,3 –0,4 4,2 3,9 –0,3 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

6,9 6,5 –0,4 7,1 6,8 –0,3 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–2,3 –2,0 0,3 –1,6 –1,6 –0,2 

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

Forrás: Századvég-számítás    

 

_ 

  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2018.június 11. 
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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. 


