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 2019 

GDP változása (%) 3,9 

Infláció (éves átlag, %) 3,0 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

10,0 

EUR/HUF (éves átlag) 318 

 

2018 harmadik negyedévében a gazdaság teljesítménye a 

nyers adatok szerint 4,9, a szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított adatok szerint 5,2 százalékkal nőtt, több mint 

fél százalékponttal meghaladva az elemzői várakozásokat. 

A kiigazított adatok alapján a gazdaság a rendszerváltás 

óta mért leggyorsabb ütemben bővült. 

Termelési oldalról a növekedéshez legnagyobb mértékben a szolgáltató 

ágazatok járultak hozzá, összesen 2,2 százalékponttal. Ezt követte az 

építőipar 1,1 százalékpontos, az ipar 0,6 százalékpontos és a 

mezőgazdaság 0,2 százalékpontos növekedési hozzájárulása. 

Felhasználási oldalról egyaránt jelentős volt a háztartások fogyasztási 

kiadásainak (2,4 százalékpont) és a bruttó állóeszköz-felhalmozásnak 

(4,9 százalékpont) a hozzájárulása. Az előbbit a háztartások 

jövedelmének növekedése, az utóbbit pedig a lakásépítések 

emelkedése, illetve az állam és vállalkozások beruházásai segítették, 

amelyeket az uniós források és az alacsony kamatkörnyezet támogatott. 

Tekintettel a belső kereslet importigényére, a nettó export 

1,7 százalékponttal lassította a gazdasági növekedést. 

Az infláció novemberre az októberi 3,8 százalékról 3,1 százalékra lassult. 

Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy az olaj világpiaci ára csökkent, 

és visszatért az egy évvel korábbi szintre. Eközben a maginfláció 

2,6 százalékot tett ki. 

Prognózisunk szerint a magyar gazdaság növekedése 2018-ban elérte a 

4,6 százalékot, miközben 2019-ben is dinamikus, 3,9 százalékos 

maradhat. A bérek várakozásaink szerint jövőre is jelentősen, átlagosan 

10,0 százalékkal nőnek. Az infláció éves átlagban várhatóan továbbra is 

a jegybanki cél körül alakul. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Novemberben 155 ezer új álláshely jött létre az USA-ban, amelynek eredményeként 

immár 98 hónapja bővül folyamatosan a foglalkoztatás. Az új álláshelyek száma 

azonban jelentősen elmaradt a 198 ezer fős elemzői várakozásoktól, amely a vártnál 

nagyobb lassulást jelez az USA gazdaságában. A foglalkoztatás bővülésében 

elsősorban három ágazat, az egészségügy, a feldolgozóipar, valamint a szállítás, 

raktározás játszott szerepet, a három ágazat adta a növekedés 54,2 százalékát. 

Novemberben a munkanélküliségi ráta 49 éves mélyponton, 3,7 százalékon állt, amely 

közel 6 millió állástalant jelent. A legfrissebb adatok alapján a legjobb munkavállalási 

korú (25–54 éves) korosztály 79,7 százaléka rendelkezett álláshellyel, amely alapján 

az USA munkaerőpiaca visszatért a válság előtti állapotba. Az átlagos órabér egy év 

alatt 3,1 százalékkal, 27,35 dollárra emelkedett, amely közel egy évtizede a 

leggyorsabb bérnövekedés. Mindeközben az infláció az olajárak mérséklődése révén 

2,5 százalékot tett ki, így a reálbér 0,6 százalékkal emelkedett. A vártnál lassabb 

foglalkoztatásbővülés csökkenti a gazdaság túlhevülésének valószínűségét, amelynek 

hatására várhatóan a Fed jövőre lassabb kamatemelési ütemet diktálhat. 

Nem okozott meglepetést a decemberi kamatdöntéssel az Európai Központi Bank. A 

jegybank Kormányzótanácsa az alapkamatot változatlanul 0 százalékon hagyta, amely 

a jegybanki közlemény alapján legalább 2019 nyaráig fennmaradhat. A decemberi 

kamatdöntés keretében Mario Draghi a korábbi bejelentésnek megfelelően lezárta az 

EKB eszközvásárlási programját, amelynek célja az állampapírok és vállalati 

kötvények vásárlásán keresztül a kamatok leszorítása és az infláció felpörgetése volt. 

Novemberre a program keretében vásárolt értékpapírok értéke meghaladta a 2 560 

milliárd eurót. Az eszközvásárlási programok lezárásával azonban nem ér véget a 

pénzbőség az eurózónában, a jegybanki közlemény alapján az EKB a lejáró 

kötvényeket továbbra is újra befekteti majd, míg az előretekintő iránymutatás alapján 

az eszközállomány értéke csak jóval a kamatemelések megkezdését követően 

indulhat el. A decemberi kamatdöntéssel együtt kiadott új előrejelzés szerint idén a 

korábban becsültnél kismértékben gyorsabb, 1,8 százalékos inflációt, míg jövőre 0,2 

százalékponttal lassabb, 1,6 százalékos inflációt valószínűsít az EKB. Az infláció 

üteme 2021-ig is csak 1,8 százalékig gyorsulhat, vagyis továbbra sem éri majd el a 

jegybank 2 százalékos célját, csupán megközelíti azt. 

Csak az olasz kormány optimista a költségvetéssel kapcsolatban 

Szeptember 27-én ismertette az 5 Csillag Mozgalom és a Liga a következő 

három évre szóló költségvetési terveit. Az előző kormány által bejelentette 0,8 

százalékos GDP-arányos költségvetési hiány helyett az olasz kormány 2,4 

százalékos hiányt tervezett jövőre és a rá következő két év során. Az 

intézkedések célja az olasz gazdaság növekedésének beindítása és a 

társadalmi jólét növelése volt. A befektetők kedvezőtlenül fogadták a 

bejelentést, a 10 éves olasz állampapírhozam 2,9 százalékról 3,4 százalékig 

emelkedett. Erre válaszul a kormányzat 2,1 százalékra csökkentette a 2020-as 

és 1,8 százalékra a 2021-es költségvetési hiánycélt, azonban ragaszkodott a 

jövő évi hiányszámhoz. 

Az EKB lezárja 

eszközvásárlási 

programját, de a lejáró 

kötvényeket továbbra is 

megújítja. 
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Az olasz kormányzat az idei 1,2 százalékos GDP-növekedést követően jövőre 

1,5 százalékos, 2020-ban 1,6 százalékos, majd 2021-ben 1,4 százalékos 

növekedéssel számol. Ennek hajtóereje elsősorban a belső fogyasztás lesz, 

amelyet a javuló munkaerőpiaci folyamatok és a szociális támogatások hajtanak 

majd. Ezenfelül a bruttó állóeszköz-felhalmozás szerepe lehet meghatározó a 

következő években, amely az előrejelzés szerint évente átlagosan 3 százalék 

feletti ütemben bővülhet, amelynek köszönhetően a beruházások GDP-n belüli 

részaránya a jelenlegi 19 százalék alatti szintről megközelítené a 20 százalékot. 

A kormányzat az olasz munkaerőpiac további javulását várja, a foglalkoztatás 

évi átlagban 1,1 százalékkal nőhet, amelynek köszönhetően a munkanélküliségi 

ráta az idei 10,6 százalékról 2021-ig 8,6 százalékra mérséklődhet. A magasabb 

költségvetési hiány ellenére az emelkedő GDP-deflátor következményeként az 

olasz kormány előrejelzései szerint az idei 130,9 százalékról 2021-ig 126 

százalékig mérséklődhet az olasz államadósság GDP-arányos értéke. 

Az olasz kormány által benyújtott költségvetési tervezetben emellett felsorolják 

a tervezett intézkedéseket és azok várható költségvetési hatásait. A felsorolt 

első és legnagyobb hatású intézkedés az előző kormány által bejelentett 3 éves 

jövedékiadó-emelések teljes körű, valamint az áfaemelések részleges hatályon 

kívüli helyezése, ami jövőre a GDP arányában 0,68 százalékkal, 2020-ban 0,29 

százalékkal, míg 2021-ben 0,21 százalékkal csökkentheti a bevételeket. Ezzel 

szemben az adóadminisztrációt érintő intézkedések növelhetik az állami 

bevételeket, amelyek közül a kormány az online számlázás bevezetését emeli 

ki. Ez jövő év júliustól a legalább 400 ezer eurós forgalommal rendelkező 

vállalkozások körében, majd 2020 januárjától minden vállalkozás esetében 

kötelező lesz. A számlázóprogramok beszerzéséhez a kormány 50 százalékos 

átalányadó-jóváírást nyújt. Emellett jövőre 24 százalékról 15 százalékra 

kívánják csökkenteni a társasági adó kulcsát azon vállalati jövedelmek után, 

amelyeket a cégek új tőkejavak megvételére vagy a foglalkoztatás növelésére 

fordítanak. Ezzel együtt megszűnik az IRI, a kereskedők és az egyéni 

vállalkozások számára 2017-ben létrehozott adónem, amely lehetővé tette 

számukra, hogy a 43 százalékig emelkedő személyi jövedelemadó helyett 

kedvezményes, 24 százalékos kulccsal adózhassanak. Ehelyett 65 ezer euró 

árbevételig 15 százalékos, míg a 65 ezer és 100 ezer euró közötti rész után 20 

százalékos jövedelemadót vetnek ki a vállalkozásokra 2019-tól.  

A kormány intézkedései következtében emelkedik a biztosítási adó (Insurance 

Premium Tax, IPT) előlegfizetési kötelezettsége, jövőre 59 százalékról 75 

százalékra, 2020-ban 74 százalékról 90 százalékra, míg 2021-tól 100 

százalékra. Az intézkedéstől és a bankrendszert érintő egyéb 

adóadminisztrációs lépésektől a kormányzat összesen 0,17 százalékpontos 

egyenlegjavulást vár jövőre, míg a következő években a hatás közel semleges 

lehet. A GDP 0,08 százalékának megfelelő megtakarítást kívánnak elérni 

évente az igazgatási és szervezeti eljárások és a korábban tervezett projektek 

felülvizsgálatával, egyes nemzeti védelmi beszerzési projektek elhalasztásával, 

valamint a bevándorlási központokban az egy főre jutó költségek 

csökkentésével. A kormány ennél kismértékben nagyobb, 0,12 százalékos 

egyenlegjavulást vár a különböző intézmények számára juttatott támogatások 

átütemezésétől az előrehaladottság függvényében. 

A kormányzat ösztönözni kívánja a fiatal munkavállalók felvételét, amelynek 

érdekében új típusú korai nyugdíjazásokat kívánnak bevezetni. Emellett egy 
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alapot kívánnak létrehozni, amelyből finanszíroznák a szegénység elleni 

küzdelmet és az alapjövedelem bevezetését. Mindkét intézkedés a kormány 

számításai szerint a következő években évente 0,35–0,37 százalékponttal 

rontja a költségvetési egyenleg GDP-arányos értékét. Az állami és az 

önkormányzati beruházások és infrastruktúra-fejlesztések támogatásához is 

egy-egy alapot kívánnak létrehozni, amelyek jövőre 0,19 százalékponttal, míg 

2020-ban 0,3 százalékponttal ronthatják a költségvetési egyenleget, de jelentős 

összeget kívánnak költeni a békemissziók finanszírozására, a földrengés elleni 

védelemre, az iskolák felújítására és szociálpolitikai célokra. Kismértékben 

javíthatja az egyenleget az 5G-hálózatok értékesítése, a dohánytermékek 

adózásának átalakítása, valamint a földértékesítések rendszerének módosítsa. 

A benyújtott költségvetési tervezetben szereplő intézkedések az alappályához 

viszonyítva 2019-ben 1,2 százalékkal, 2020-ban 1,43 százalékkal, míg 2021-

ben 1,3 százalékkal rontják a költségvetés GDP-arányos egyenlegét. 

A benyújtott költségvetési tervezetre válaszul az Európai Bizottság túlzottdeficit-

eljárás elindítását kezdeményezte Olaszországgal szemben, amelynek 

keretében akár a GDP 0,2 százalékát, 3,4 milliárd eurót kitevő büntetést is 

kiszabhatnak. A Bizottság legfőbb problémája a tervezettel, hogy túlzottan 

optimista növekedési pályát vetít előre. Az EB őszi előrejelzése szerint az olasz 

gazdaság jövőre csupán 1,2 százalékkal, míg 2020-ban 1,3 százalékkal 

növekedhet, amely 0,3 százalékponttal alacsonyabb, mint a kormányzat 

prognózisa. Így a Bizottság előrejelzése szerint a 2,4 százalékos hiányszám 

nem is tartható, amelynek következtében az államadósság csökkenése sem 

biztosított. Az olasz La Repubblica értesülései szerint a G20 Buenos Aires-i 

csúcstalálkozóján a deficitcél 1,95 százalékra csökkentését kérte Jean-Claude 

Juncker Giuseppe Conte olasz miniszterelnöktől a túlzottdeficit-eljárás 

elkerüléséért. 

December 12-én egy újabb megbeszélést követően Conte bejelentette, hogy a 

2,4 százalékos hiánycél helyett 2,04 százalékos GDP-arányos hiány elérésére 

törekednek majd, elsősorban az állami privatizáció felpörgetésével, azonban a 

leginkább vitatott lépéseket, az alapjövedelmet és a korai nyugdíjazás 

kiterjesztését továbbra is végre kívánják hajtani. A hírre Brüsszel és a piacok is 

kedvezően reagáltak: az Európai Bizottság elhalasztotta a túlzottdeficit-eljárás 

megindítását, míg a 10 éves olasz állampapírhozam több mint 2 hónapos 

mélypontra, 3 százalék alá esett. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság aktuális állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke az idei 

év novemberében pozitív tartományban tartózkodott, vagyis 2018 tizenegyedik 

hónapjában trend fölötti mértékben bővült a gazdaság. Jelentős mértékben, 10,3 

százalékkal haladta meg az ipar belföldi értékesítése az előző év azonos időszakának 

értékét, míg az exportértékesítés esetében 2,4 százalékos növekedést tapasztaltak. 

11,0 százalékkal nőtt az ipar új belföldi rendelésállományának volumene, az új 

exportrendelés pedig 5,2 százalékkal haladta meg a tavaly novemberit. A fentiek 

fényében az ipar kibocsátása várhatóan támogatni fogja a hazai kibocsátás bővülését. 

Tovább lassult az építőipari szerződésállomány növekedési üteme: a hó végi 

szerződésállomány éves szinten 40,3 százalékkal emelkedett a korábbi 60 százalékot 

is meghaladó ütemek után. A létesítendő új nem lakóépületek számában a korábbi 

csökkenéseket követően novemberben 16,0 százalékos növekedés következett be. A 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend feletti 

ütemben bővül a 

magyar gazdaság. 
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szerződésállomány bővülésének lassulása ellenére az ágazatban várhatóan továbbra 

is fennmarad az éves szinten mért jelentős bővülés. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján decemberben és 2019 első két hónapjában is trend 

fölötti mértékben bővül majd a gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról 

képet adó Ifo Business Climate index az előző hónaphoz képest 1,0, míg az előző 

évhez képest 2,8 indexponttal 102,0 indexpontra mérséklődött. Az index 

csökkenésének hátterében vélhetően az USA és a Kína között zajló kereskedelmi 

háború húzódott meg. Mindennek ellenére az Ifo index magas értéke alapján a hazai 

kibocsátás bővülését a következő hónapokban is támogathatja a kedvező külső 

környezet. A kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően szeptemberben és 

októberben is tovább növekedett, amely alapján a bővülést támogató szerepe javulhat 

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

index az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,5 indexponttal –12,0 pontra 

emelkedett novemberben, míg az előző hónaphoz képest 2,0 indexpontos 

mérséklődés következett be. Az index negatív értéke alapján a bizalom javításával a 

forgalom tovább bővíthető. Összességében 2018-ra a javuló beruházási aktivitás, 

illetve a dinamikusan bővülő reálbérek miatti fogyasztásbővülés hatására 4 százalékot 

jelentős mértékben meghaladó gazdasági növekedést valószínűsítünk. 

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

 

Forrás: Századvég  

 

Reálgazdaság 

A KSH becslése szerint 2018 harmadik negyedévében a GDP 4,9 százalékkal haladta 

meg az egy évvel korábbi szintet. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok 

alapján a bruttó hazai termék növekedése az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva 

5,2 százalék volt. Ez a megelőző negyedévhez képest 1,3 százalékos bővülést 

jelentett. 

Termelési oldalról a mezőgazdaság hozzáadott értéke 3,4 százalékkal haladta meg az 

egy évvel korábbi szintet. Az ipar hozzáadott értéke a vizsgált időszakban 

2,7 százalékkal, míg az iparon belül a feldolgozóipar 2,5 százalékkal növekedett egy 

év alatt. Az építőipar hozzáadott értéke a negyedév során 27,5 százalékkal bővült az 

egy évvel korábbi szinthez képest, míg a szolgáltatások esetében a bővülés 

3,8 százalékos volt. A mezőgazdaság 0,2 százalékponttal, az ipar 0,6 százalékponttal, 

a feldolgozóipar 0,5 százalékponttal, az építőipar 1,1 százalékponttal, míg a 

szolgáltatások 2,2 százalékponttal járultak hozzá a GDP növekedéséhez. 

A nyers adatok szerint 

4,9, a kiigazított adatok 

szerint 5,2 százalékkal 

nőtt a GDP a III. 

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

 

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

Felhasználási oldalon a háztartások fogyasztási kiadása 5,3 százalékkal bővült egy év 

alatt, ami a béremeléseknek és az alacsony munkanélküliségi rátának volt köszönhető. 

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a közösségi fogyasztás 0,1 százalékkal 

nőtt. A bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen, 20,0 százalékkal bővült 

egy év alatt, az építési beruházások, illetve a gép- és berendezés-beruházások 

volumen növekedésének köszönhetően. 

2018 III. negyedévében az export 3,4 százalékkal, míg az import 5,9 százalékkal volt 

magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A külkereskedelmi egyenleg így 

1,7 százalékponttal lassította a GDP növekedését. Az exporton belül, a szolgáltatások 

kivitele 4,2, az áruké 3,2 százalékkal növekedett egy év alatt. Az import esetében a 

szolgáltatások behozatala 2,6 százalékkal, míg az áruké 6,6 százalékkal nőtt. 

Októberben az ipar termelése a nyers adatok szerint 5,9 százalékkal, míg a 

munkanaphatástól megtisztított adatok alapján 3,3 százalékkal nőtt az előző év 

azonos időszakához képest. Vagyis az előző havi gyenge teljesítmény átmenetinek 

bizonyult. Szeptemberhez viszonyítva az ágazat teljesítménye 2,0 százalékkal volt 

magasabb. Az ágazat értékesítése 7,3 százalékkal emelkedett egy év alatt, melyen 

belül a belföldi értékesítések 11,8 százalékos, míg az export értékesítések 

4,9 százalékos növekedést mutattak. 

Az ipar egyes alágai közül a bányászat teljesítménye 63,2 százalékkal, a 

feldolgozóiparé pedig 5,9 százalékkal nőtt, miközben az energiaiparé 4,8 százalékkal 

visszaesett. A feldolgozóiparon belül a legnagyobb növekedést (18,8 százalék) a 

gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása ágazat érte el, de 10 százalék 

feletti ütemben nőtt a villamos berendezés gyártása ágazat (14,0 százalék), a 

számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat (11,7 százalék) és a 

kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazat (10,4 százalék) teljesítménye is. A jelentős 

súlyú járműgyártás kibocsátása az elmúlt hónapok gyengélkedése után 3,1 százalékos 

növekedést ért el. A feldolgozóiparon belül mindössze két ágazatban csökkent a 

termelés: a textiliparban 3,6 százalékkal és a gépgyártásban 4,4 százalékkal. A KSH 

által megfigyelt ágazatok új rendeléseinek volumene október végén 5,9 százalékkal 

volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a belföldi rendelések 

11,1 százalékkal, az export rendelések pedig 5,2 százalékkal emelkedtek. Az ágazat 

Októberben 

5,9 százalékkal nőtt az 

ipar teljesítménye. 
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teljes rendelésállománya így jelentősen, 10,1 százalékkal haladja meg az egy évvel 

korábbit. Ezen belül azonban a belföldi és az export rendelések eltérő képet mutatnak: 

az előbbiek 3,4 százalékkal csökkentek, míg az utóbbiak 11,4 százalékkal emelkedtek. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Októberben tovább folytatódott az építőipari termelés növekedése: az előző év azonos 

időszakához képest 18,5 százalékkal, míg szeptemberhez képest 0,5 százalékkal nőtt 

az ágazat teljesítménye. Az éves bázisú növekedéshez mindkét építményfőcsoport 

hozzájárult: az épületek építésének volumene 15,7 százalékkal,, míg az egyéb 

építményeké 21,9 százalékkal bővült. A KSH tájékoztatása szerint az épületek 

építésének volumennövekedése elsősorban ipari, kereskedelmi és lakóépületek 

építésének, míg az egyéb építményeké út-, vasút- és közműépítéseknek köszönhető. 

Októberben az ágazat új szerződéseinek volumene 11,4 százalékkal haladta meg az 

egy évvel korábbit, melyen belül az épületekre kötött szerződések 32,7 százalékkal 

nőttek, míg az egyéb építményekre vonatkozóak 4,5 százalékkal csökkentek. A teljes 

szerződésállomány 40,3 százalékkal volt magasabb október végén az egy évvel 

korábbinál. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződések volumene 

1,7 százalékkal, míg az egyéb építményekre vonatkozóké 53,0 százalékkal haladta 

meg az egy évvel korábbit. 

Az építőipar 

teljesítménye 

18,5 százalékkal 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2018 kilencedik hónapjában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers 

adatok alapján 4,4, míg a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 

5,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét. Az októberi első 

becslés szerint a nyers adatok alapján 6,6, naptárhatástól megtisztítva pedig 

5,7 százalékkal nőtt tavaly októberéhez viszonyítva. Az idei év tizedik hónapjában az 

élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,1, a nem 

élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 8,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 

4,4 százalékkal növekedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene 2017 

októberéhez képest. 

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

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Változatlanul jelentős mértékű bővülés ment végbe a csomagküldő és internetes 

szaküzletek forgalmában: az évek óta tartó dinamikus növekedést folytatva 2018 

szeptemberében a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 22,8 százalékkal 

emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Érdemi növekedést figyeltek meg 

az iparcikk jellegű vegyes (13,5 százalék), illetve a gyógyszer, gyógyászati termék 

szaküzletek (10,4 százalék) esetében is. 5 százalékot meghaladó mértékben 

emelkedett a textil, ruházati és lábbeli (8,0 százalék), valamint az illatszer üzletek 

Szeptemberben 4,4, 

októberben 

6,6 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom volumene az 

előző év azonos 

időszakához képest. 
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forgalma (9,2 százalék). Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 

5,0, a bútor, műszaki cikkeké 4,8, a számítástechnika és egyéb iparcikkeké 3,5, a 

használtcikkeké pedig 3,4 százalékkal nőtt. Alig változott az eladási forgalom az 

élelmiszer, ital és dohányáru szaküzletekben (0,2 százalék), míg a könyv, újság és 

papíráru esetében mérséklődés következett be (–8,0 százalék). A gépjármű 

üzemanyag-forgalom 4,4 százalékkal volt magasabb, mint 2017 szeptemberében. 

Októberben a foglalkoztatottak száma elérte a 4,5 millió főt. A szezonálisan kiigazított 

adatok szerint a foglalkoztatottak száma az előző hónaphoz képest 16 ezer fővel, míg 

az előző év azonos időszakához képest 57 ezer fővel 4 millió 479 ezer főre 

emelkedett. A korábbi hónapok stagnálásával szemben októberben ismét emelkedett, 

közel 13 ezer fővel az aktívak szezonálisan kiigazított létszáma, míg a 

munkanélkülieké 3 ezer fővel 174 ezer főre csökkent. Hasonlóan kedvező képet 

festenek a hazai munkaerőpiac állapotáról az intézményi statisztikák. Az alkalmazottak 

szezonálisan kiigazított száma egy hónap alatt 10 ezer fővel emelkedett köszönhetően 

a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében bekövetkező 11 ezer fős 

létszámbővítésnek. Ezzel szemben a közszférában a szezonálisan kiigazított adatok 

szerint ezer fővel csökkent az állományi létszám, míg a nonprofit szervezetek 

esetében nem változott. Egy hónap alatt ezer fővel nőtt a közfoglalkoztatottak száma, 

azonban az előző év azonos időszakához viszonyítva, így is több mint 40 ezer fővel 

mérséklődött a Start munkaprogram keretében dolgozók létszáma. A növekvő aktivitás 

eredményeként a munkanélküliségi ráta 3,7 százalékra csökkent októberben. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Az év tizedik hónapjában a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 327 089 forint volt, 

amely 10,6 százalékos növekedést jelent egy év alatt. Az előző hónapokhoz 

hasonlóan is a versenyszféra bérfejlesztési voltak jelentősebbek, a legalább 5 főt 

foglalkoztató vállalkozások körében 10,7 százalékkal nőttek az átlagos keresetek, míg 

a közszférában csupán 9,6 százalékkal. A béremeléseket a minimálbér és a garantált 

bérminimum év eleji emelése, az élénkülő munkaerő-kereslet, valamint az állami 

szférát és az állami közszolgáltató cégeket érintő bérfejlesztések eredményezték. A 

nettó átlagkereset az előző év azonos időszakához viszonyítva szintén 

10,6 százalékkal emelkedett, amely a 3,8 százalékra gyorsuló infláció eredményeként 

6,5 százalékos reálbér emelkedést jelent. 

A foglalkoztatottak 

száma elérte a 

4,5 millió főt. 

 

A nettó átlagbér 10,6 

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

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2018 szeptemberére vonatkozó adatai alapján az export euróban számított 

értéke 2,4 százalékkal csökkent, az importé 6,4 százalékkal emelkedett éves bázison. 

A külkereskedelmi mérleg többlete 248 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 720 millió euróval mérséklődött. 

Szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 

3,7 százalékkal csökkent, behozatala 4,1 százalékkal növekedett. A feldolgozott 

termékek exportvolumene 3,8 százalékkal, míg az importvolumene 9,6 százalékkal 

emelkedett. Az energiahordozók importvolumene 13 százalékkal, míg exportvolumene 

10 százalékkal mérséklődött. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala hetedével, míg a 

kivitele közel tizedével csökkent az egy évvel ezelőttihez képest. A villamos energia 

behozatala majdnem ötödével, míg exportja közel harmadával csökkent. 

A 2018 októberére vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

293 millió eurót tett ki. Ez 232 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az exporté 6,5 százalékkal, míg az import euróban számított értéke 9,7 százalékkal 

nőtt éves összevetésben. 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2018 októberében 34,8 millió eurót tett ki, amely 

jelentősen felülmúlja az előző évben mértet (–7,5 millió euró). Az MNB által az idei 

első tíz hónapjának becsült értéke (2236,5 millió euró) viszont markánsan kisebb a 

folyó fizetési mérleg 2017. január-októberi értékénél (4309,5 millió euró). 

Szeptemberben és 

októberben is csökkent 

a külkereskedelmi 

többlet. 
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8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

Költségvetési helyzet 

A 2018. november végi halmozott érték alapján az államháztartás központi 

alrendszerének hiánya 1 842,4 milliárd forintot ért el. A központi költségvetés 

1 856,1 milliárd forint, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 26,1 milliárd forint 

hiányt mutattak, az elkülönített állami pénzalapok ellenben 39,8 milliárd forintos 

többlettel zártak. Az éves célt 481,8 milliárd forinttal meghaladó hiányt az uniós 

források megelőlegezése, a különféle infrastrukturális fejlesztések támogatása, 

valamint egyszeri kiadások indokolják. 

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

 

Forrás: PM 

 

Bevételi oldalon 2018 novemberének végéig általános forgalmi adóból 343,6 milliárd 

forinttal (10,7 százalékkal) nagyobb bevétel keletkezett, mint az előző év azonos 

időszakában. Emelkedtek továbbá a jövedéki adóból, illetve a személyi 

jövedelemadóból származó bevételek is: előbbi 81,3 (8,7 százalék), utóbbi pedig 

235,4 milliárd forinttal (13,5 százalék) haladta meg a bázisév megegyező időszaki 

értékét. Nőtt a biztosítottak által fizetett nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci 

járulékokból származó bevétel is 247,3 milliárd forinttal (5,1 százalékkal). 

Az első tizenegy 

hónapban 

1842,4 milliárd forint 

volt a költségvetés 

hiánya.  
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A 2018. novemberi egyenleget továbbra is az uniós programok kifizetései alakították a 

legnagyobb mértékben, amelyek ugyan elmaradtak az előző év azonos időszakának 

teljesülésétől (–9,7 százalék), azonban az október végi egyenleghez képest 

155,9 milliárd forinttal emelkedtek. Az első tizenegy havi egyenleg alapján az uniós 

programok kiadásai 1 737,4 milliárd forintra emelkedtek, míg az uniós programokat 

fedező bevételek mindössze 574,6 milliárd forintot értek el. 

Monetáris folyamatok 

2018 novemberében a fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal növekedtek az előző 

év azonos időszakához viszonyítva. A növekedéshez a járműüzemanyagok 

7,2 százalékos és a dohányáruk 6,2 százalékos árnövekedése járult hozzá a 

legnagyobb mértékben. A szeszesitalok dohányáruk átlagos áremelkedése egy év 

alatt 4,6 százalék volt, amely a szeptemberi jövedéki adó emelés hatására következett 

be. A világpiaci olajárak előző hónaphoz képesti csökkenése az üzemanyagárak 

lassabb növekedését eredményezte, így az inflációra is csökkentőleg hatott. 

Tekintettel arra, hogy az olaj ára éves összehasonlításban alig változott, így az 

üzemanyagok árának változását a forint-dollár árfolyam alakulása magyarázza.  

Novemberben az élelmiszerek átlagosan 4,5 százalékkal kerültek többe, mint egy 

évvel korábban. Az élelmiszereken belül a burgonya 48,9 százalékkal, a friss zöldség 

35,2 százalékkal, a liszt 10,1 százalékkal, az éttermi étkezés 6,1 százalékkal, a 

száraztészta 5,5 százalékkal, a vaj, vajkrém 4,8 százalékkal, a tejtermékek 

4,0 százalékkal, a baromfihús 3,2 százalékkal került többe, mint az előző év azonos 

időszakában. 

Mérsékelte azonban az élelmiszerek átlagos árnövekedését a cukor (–16,2 százalék), 

a tojás (–12,5 százalék), a bolti kávé (–2,3 százalék), az étolaj (–1,2 százalék), illetve 

a sertéshús (–0,6 százalék), árcsökkenése. Az egyéb cikkek, üzemanyagok 

4,1 százalékos áremelkedéséhez az üzemanyagokon kívül az újság, folyóirat 

9,0 százalékos és a virág, dísznövény 4,3 százalékos árnövekedése járult hozzá, 

ellenben mérsékelte azt a tankönyv 2,1 százalékos árcsökkenése. A háztartási energia 

ára 1,2 százalékkal nőtt egy év alatt, amelyen belül a palackos gáz ára 

11,6 százalékkal, a tűzifáé 8,3 százalékkal, a széné 6,1 százalékkal, míg a brikett, 

kokszé 4,4 százalékkal emelkedett. Továbbra sem változott a vezetékes gáz, az 

elektromos energia és a távfűtés ára. 

Novemberben a szolgáltatások ára 2,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 

szintjét. Az áremelkedéshez hozzájárult a taxi szolgáltatás 11,5 százalékos, a belföldi 

üdülés 7,2 százalékos, a külföldi üdülés 6,5 százalékos, a távolsági utazás 

6,1 százalékos, a lakbér 5,9 százalékos, a sport- és múzeumi belépők 4,4 százalékos, 

valamint az egészségügyi szolgáltatások 4,0 százalékos árnövekedése. A 

szolgáltatások áremelkedését mérsékelte a telefon, internet 4,9 százalékos és a 

színház 0,5 százalékos árcsökkenése. A ruházkodási cikkek ára 0,9 százalékkal, a 

tartós fogyasztási cikkeké 0,6 százalékkal nőtt egy év alatt. A tartós fogyasztási 

cikkeken belül nőtt az ára az új személygépjárműveknek (6,7 százalékkal), ellenben 

csökkent a használtaké (–7,1 százalékkal). 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók közül a maginfláció 2,6, míg az indirekt 

adóktól szűrt maginfláció 2,7 százalékot mutatott. A keresletérzékeny infláció 

novemberben 2,7 százalék volt, míg a ritkán változó termékek inflációja 3,1 százalék. 

A Monetáris Tanács december 18-ai kamatdöntő ülésén nem változtatott az alapkamat 

szintjén. 

3,1 százalékra csökkent 

az infláció. 
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10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az elmúlt időszakban sem az EKB Kormányzótanácsa sem a Fed kamatokról határozó 

Nyílt Piaci Bizottsága (FOMC – Federal Open Market Committee) nem változtatott 

irányadó kamatán. A régiónkban sem változtattak a jegybankok megfelelő testületei az 

alapkamaton. 

A régiós folyamatok csak kismértékű változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 0,5 százalékkal, míg a lengyel zlotyé 0,1 

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

Csehországban 1 bázisponttal 41 bázispontra nőtt, míg Lengyelországban 2 

bázisponttal 67 bázispontra csökkent. 

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

 

Forrás: Datastream 

 
A hazai pénzpiaci mutatók az elmúlt időszakban vegyesen alakultak. Az 5 éves CDS 

értéke 1 bázisponttal 87 bázispontra csökkent, továbbá az elmúlt hónapban a forint 

árfolyama a svájci frankkal szemben 1,2 százalékkal, az euróval szemben 0,5 

százalékkal gyengült, míg az amerikai dollárral szemben 0,1 százalékkal erősödött. Az 

időszak végén így egy svájci frank 287, egy amerikai dollár 285, míg egy euró 323 

forintba került. Az elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő forintban denominált 

magyar állampapír-állomány 122 milliárd forinttal emelkedett, és az időszak végén 

4185 milliárd forintot tett ki. 

Sem a Fed, sem az EKB, 

sem a régiós bankok 

nem változtattak 

irányadó rátájukon. 

A hazai pénzpiaci 

mutatók vegyesen 

alakultak. 
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Az elmúlt időszakban a MIRS-tendereket nagy túlkereslet (4,5-5,5-szeres) mellett 

2018. november 22-én és december 6-án tartotta a jegybank. A MIRS kivezetést 

előkészítendő szeptember 27-én először csökkentette a jegybank ezen alkalmakkor a 

teljes keretösszeget 50 milliárdról 30 milliárdra. Továbbá az MNB ezen belül az 5 és a 

10 éves keretösszeget is 15-15 milliárd forinton állapította meg. A hazai jegybank 

november 8-tól kezdődően tovább csökkentette a keretösszeget 20 milliárd forintra 

(10-10 milliárd forintos 5 és 10 éves futamidő). 

Az MNB egy célzott programot indított február végén, amelyben jelzálogleveleket 

vásárolt. A Monetáris Tanács a jelzáloglevél-vásárlási programtól a jelzáloglevél-

kibocsátás emelkedését és a piaci aktivitás élénkülését várja. Az MNB adatai szerint a 

jegybank december 17-ig az elsődleges piacon 246,4 milliárd forintért, míg a 

másodlagos piacon 125 milliárd forint értékben vásárolt jelzálogleveleket. A jegybank 

szeptember 18-i döntésének értelmében október elsejétől nem vásárol a másodlagos 

piacon, míg az elsődleges vásárlásokat 2018. december 31-ig folytatja. 

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

futamidőknél a hozam 1 és 7 bázispont közötti értékekkel emelkedett. A hozamgörbe 

közepén 45 bázisponttal csökkent a 3 éves hozam, míg az 5 éves benchmark papírnál 

(ahol ennél 1 évvel hosszabb lejáratú – azaz 6 éves futamidejű - állampapír a 

referencia) a referenciahozam 36 bázisponttal zsugorodott. A hozamgörbe hosszú 

végénél pedig 39 bázisponttal estek a hozamok. A rövidebb lejáratoknál az alacsony 

hozamok a likviditásbőségnek és az MNB lépéseinek köszönhetőek. A hosszabb 

lejáratok alacsonyabb hozamai pedig illeszkednek a nemzetközi trendekbe. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2018. október végén) 20 

százalékra változott, amely érték az ÁKK 2018. évi finanszírozási tervben 

meghatározott sávban (15-25 százalék) található. 

Az elmúlt időszakra nem esett nemzetközi hitelminősítői döntés a magyar 

államadósság besorolásáról. Így a magyar államadósság korábbi minősítésén, 

továbbra is a befektetésre javasolt kategóriában, annak egyelőre az alsó részén 

található. A három nagy nemzetközi hitelminősítőből kettőnél (S&P-nál és Fitch-nél) 

pozitív kilátással, míg a Moody’snál stabil kilátással szerepel a magyar államadósság 

besorolása. 

12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
 

Csökkentek a hosszú 

hozamok. 
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A vállalatoknál 2018 októberében a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 38,0 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke 56,4 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok októberben 

devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó októberi teljes nettó 

hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 93,3 milliárd forintnak felelt meg. 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 142,1 milliárd forintot tett ki, 

ami 14,5 milliárddal alacsonyabb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan 

nyújtott euróhitelek összege 50,6 milliárd forint volt, ami 7,6 milliárddal alacsonyabb a 

szeptemberi értéknél. A vállalati szektor tehát kismértékben növelte árfolyamkockázati 

kitettségét. 

A vállalatok hitel-

állománya növekedett. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

2018 harmadik negyedévében a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 4,9, a 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 5,2 százalékkal nőtt, több 

mint fél százalékponttal meghaladva az elemzői várakozásokat. A kiigazított adatok 

alapján a gazdaság a rendszerváltás óta mért leggyorsabb ütemben bővült. Így 2018-

ra és 2019-re is a korábbinál nagyobb, 4,6, illetve 3,9 százalékos növekedést várunk.  

A növekedés motorját idén a fogyasztás és a beruházások bővülése jelenti. A 

háztartások fogyasztási kiadásainak volumene 5,4 százalékkal nőhet 2018-ban, 

melyhez elsősorban a nettó bérek átlagosan 11,3 százalékosra becsült emelkedése 

járul hozzá, melyet a munkaerőhiány mellett a szociális hozzájárulási adó 

összességében 2,5 százalékpontos csökkentése, a minimálbér és a garantált 

bérminimum 8, illetve 12 százalékos emelkedése, illetve az állami szféra 

bérrendezései segítenek elő. Jövőre a bérek 10,0 százalékos növekedése mellett a 

fogyasztás 4,4 százalékkal növekedhet. A beruházások a korábban vártnál nagyobb 

mértékben, 16,7 százalékkal bővülhetnek idén. Ehhez az állami és a magánszféra 

uniós és saját forrásból végrehajtott beruházásai járulnak hozzá, amelyeket az 

alacsony kamatkörnyezet is segített. Jövőre a beruházások volumene 9,0 százalékkal 

haladhatja meg az ideit.  

A külkereskedelmi mérleg alakulása ezzel szemben nem tud hozzájárulni a 

növekedéshez 2018-ban. Becslésünk szerint az export 5,4, míg az import 

7,1 százalékkal bővülhet éves összehasonlításban. Az export növekedését lassítja a 

külső kereslet alacsony emelkedése (a német gazdaság a III. negyedévben az előző 

év azonos időszakához képest mindössze 1,2 százalékkal növekedett, míg az előző 

negyedévhez képest 0,2 százalékkal visszaesett), miközben a fogyasztás és a 

beruházások bővülése az import emelkedéséhez vezet. Az export bővülése jövőre 5,5, 

míg az importé 5,4 százalékos lehet, így a külkereskedelmi egyenleg növekedése 

hatása semleges, esetleg kismértékben pozitív lehet. 

Az olaj árának növekedése, illetve a forint gyengülése hatására az infláció októberre 

3,8 százalékra emelkedett, így megközelítette a jegybanki inflációs célsáv felső 

határát. Novemberre azonban az olajárak csökkenése miatt a pénzromlás mértéke 

drasztikusan, 3,1 százalékra mérséklődött. Figyelembe véve hogy az olaj világpiaci 

jegyzési ára az elmúlt időszakban csökkent, a jövő évre várt infláció a korábban 

vártnál alacsonyabb lehet. Így a 2018-ra vonatkozó inflációs prognózisunkat 

0,1 százalékponttal 2,9 százalékra emeltük, míg a 2019-es előrejelzést 

0,2 százalékponttal 3,0 százalékra mérsékeltük. A pénzromlás üteme tehát éves 

átlagban várhatóan megfelel a jegybanki célnak. A novemberi inflációs adat 

eredményeként a Magyar Nemzeti Bank várhatóan nagyon rövid távon nem 

kényszerül a monetáris kondíciók érdemi szigorítására, erre várhatóan csak az 

Európai Központi Bank 2019 második felében történő kamatemelését követően 

kerülhet sor. 

 

 

Jövő is 4 százalék körüli 

lehet a gazdasági 

növekedés. 
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Századvég előrejelzés
1
 

14. ábra 2018. IV. negyedévi előrejelzésünk 

 
2017 2018 2018 2019 2019 

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

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,1 4,5 4,9 4,9 4,1 4,6 3,5 4,0 3,8 4,4 3,9 

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

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 18,2 17,1 15,0 20,0 14,7 16,7 9,4 11,2 7,0 8,2 9,0 

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

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

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 8,1 2,2 2,1 0,6 0,9 5,8 1,8 1,6 0,8 0,6 4,9 

Fogyasztóiár-index (%) 2,4 2,0 2,7 3,5 3,3 2,9 3,2 3,0 2,8 3,1 3,0 

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

Munkanélküliségi ráta (%) 4,2 3,9 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,4 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 12,9 12,4 11,2 10,9 10,5 11,3 9,8 9,1 10,2 10,8 10,0 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 3,3     2,1     1,9 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 4,3     4,8     4,6 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –2,2     –1,7     –1,6 

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

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

15. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2018 2019 

  
2018. 

szeptember 
2018. 

december 
változás 2018. 

szeptember 
2018. 

december 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,4 4,6 0,3 3,5 3,9 0,4 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 5,6 5,4 –0,2 4,5 4,4 –0,2 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 13,0 16,7 3,7 3,9 9,0 5,1 

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

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

7,7 7,1 –0,6 5,6 5,4 –0,2 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

7,4 5,8 –1,6 8,6 4,9 –3,7 

Fogyasztóiár-index (%) 2,8 2,9 0,1 3,3 3,0 –0,2 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 0,90 1,20 0,3 

Munkanélküliségi ráta (%) 3,6 3,7 0,1 3,3 3,4 0,1 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 10,6 11,3 0,6 9,9 10,0 0,1 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

2,9 2,1 –0,8 3,5 1,9 –1,6 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

5,7 4,8 –0,9 6,2 4,6 –1,6 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–2,0 –1,7 0,3 –1,7 –1,6 0,1 

GDP-alapon számított külső kereslet 2,3 2,2 –0,1 2,0 1,9 –0,1 

Forrás: Századvég-számítás    

 

_ 

  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2018.december 11. 



SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. HAVI JELENTÉS 

 
17 

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. 


