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 2019 

GDP változása (%) 3,9 

Infláció (éves átlag, %) 3,0 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

10,3 

EUR/HUF (éves átlag) 320 

 

2018 negyedik negyedévében a magyar gazdaság bővülése 

a nyers adatok szerint 5,1, míg a naptárhatással és 

szezonálisan tisztított adatok szerint 4,9 százalékot tett ki. 

Így a 2018-as év egészét tekintve a magyar gazdaság 

növekedése 4,9 százalék volt, miközben az Európai Unióé 

1,9 százalékot tett ki. 

A 2018-as év egészét tekintve a mezőgazdaság hozzáadott értéke 5,3, 

az iparé 3,2, az építőiparé 22,9, míg a szolgáltatásoké 4,4 százalékkal 

nőtt. A szolgáltató ágazatokon belül kiemelkedik a kereskedelem, 

gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 7,9 százalékos, az 

információ, kommunikáció 7,3 százalékos, valamint a szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység 6,5 százalékos bővülése. Ezzel a mezőgazdaság 

0,2 százalékponttal, az ipar 0,7 százalékponttal, az építőipar 

0,8 százalékponttal, a szolgáltatások pedig 2,4 százalékkal járultak hozzá 

a bővüléshez. 

Felhasználási oldalon tavaly a háztartások fogyasztási kiadása 5,3, a 

bruttó állóeszköz-felhalmozás 16,5, az export 4,7, az import pedig 

7,1 százalékkal növekedett, miközben a közösségi fogyasztás 

2,1 százalékkal csökkent. Így a háztartások fogyasztási kiadása 

2,5 százalékponttal, a bruttó állóeszköz-felhalmozás 3,7 százalékponttal, 

a közösségi fogyasztás –0,2 százalékponttal, míg a nettó export  

–1,5 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

Nem változtatott irányadó rátáján az Európai Központi Bank a márciusi kamatdöntése 

során. Ellenben a közlemény alapján több szempontból is változás történt a monetáris 

politikában. Mario Draghi hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kamatszint legalább 

2019 végéig vagy tovább fennmaradhat, amíg az infláció el nem éri a 2 százalékos 

jegybanki célt, míg a korábban az előretekintő iránymutatás csak 2019 nyaráig jelezte 

a változatlan kamatkondíciókat. Emellett a jegybank 2019 szeptemberétől elindítja a 

harmadik TLTRO-programját (célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek), 

ennek keretében a hitelezés ösztönzése érdekében a kereskedelmi bankoknak a 

jegybankképes hitelállományuk 30 százalékáig az EKB 2 éves futamidővel forrást 

biztosít. A korábbi programokhoz hasonlóan minél többet hiteleznek majd a 

kereskedelmi bankok, annál kedvezőbb finanszírozást biztosít az EKB. A programot a 

jegybank 2021 márciusáig kívánja folytatni. Az eszközvásárlási programokra 

vonatkozó jegybanki kommunikáció ezzel szemben nem változott, az EKB továbbra is 

megújítja a lejáró kötvényeket, és ezt a gyakorlatot a kamatemelések megkezdését 

követően is folytatni tervezik. Friss előrejelzésében az EKB módosított az inflációs 

várakozásain. A jegybank idén 1,2 százalékos inflációval számol, amelyet jövőre 

1,5 százalékos, majd 2021-ben 1,6 százalékos áremelkedés követhet, szemben a 

decemberi előrejelzésben közölt rendre 1,6, 1,7 és 1,8 százalékos adattal. 

Februárban mindösszesen 20 ezer nem mezőgazdasági álláshely jött létre az USA-

ban, ami a leglassabb bővülés 2017 szeptembere óta, amikor egy hurrikán fogta 

vissza a munkaerőpiacot, valamint jelentősen elmarad az elemzők 180 ezer fős 

várakozásától. Egyhavi munkaerőpiaci adat azonban még nem jelenti a gazdaság 

lassulását, különösen, ha figyelembe vesszük a korábbi hónapok kedvező adatait, 

ellenben óvatosságra ösztönözheti a Fed döntéshozóit a kamatemelések folytatását 

illetően. A Munkaügyi Minisztérium a visszaesést részben a januári kormányzati 

leállással magyarázza, amelynek eredményeként több közalkalmazott vállalt 

részmunkaidős állást, így emelve a januári adatot, míg februárban visszatértek a régi 

álláshelyükre, csökkentve ezzel a második havi adatot. Februárban a 

munkanélküliségi ráta 3,8 százalékon állt, amely az előző hónaphoz képest 

0,2 százalékpontos, míg az előző év azonos időszakához viszonyítva 

0,3 százalékpontos csökkenést jelent. Az átlagos órabér februárban éves alapon 

3,4 százalékkal, 27,66 dollárra emelkedett. Ez a 1,5 százalékos inflációt figyelembe 

véve jelentős 1,9 százalékos reálbér-emelkedést jelent az USA-ban. 

A különadók ellenére is emelkedhet a román költségvetési hiány 

A román költségvetés bevételei 2018-ban 17,2 százalékkal nőttek, és 

295,1 milliárd lejen teljesültek, ezzel szemben a kiadások 16,8 százalékkal, 

322,4 milliárd lejre nőttek. Ennek eredményeként a költségvetési hiány 

27,3 milliárd lej volt. Ez több mint 3 milliárd lejjel haladja meg az előző évi 

hiányt, és a GDP 2,88 százalékát tette ki, amely kismértékben elmarad a 2018 

elején tervezett 2,97 százalékos hiánytól, azonban így is az egyik legmagasabb 

az Európai Unióban. A Kormány azonban az idei évre is jelentős költségvetési 

intézkedéseket irányzott előre: folytatódó béremelések az állami szférában, 

nyugdíjemelés, a szociális kiadások növelése, állami beruházások. Ezek 

A korábban vártnál 

későbbre tolódhat az 

EKB monetáris 

szigorítása. 
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finanszírozásához és a maastrichti hiánycél betartásához azonban különböző 

intézkedésekre van szükség. 

Ebből kifolyólag 2018. december 21-én a román kormányzat bejelentette, hogy 

„kapzsisági illetéket” vetnek ki azokra a pénzintézetekre, amelyek 2 százalékot 

meghaladó bankközi hitelkamatlábat alkalmaznak. Az illeték mértéke a bank 

aktíváinak a 0,1–0,3 százaléka között alakul annak függvényében, hogy a bank 

által alkalmazott kamatok milyen mértékben haladják meg a 2 százalékot. 

További különadót vetettek ki az energetikai és a távközlési cégekre. Ennek 

mértéke az előbbi csoportban az üzleti forgalom 2 százaléka, míg utóbbi 

csoport esetében a 3 százaléka. További intézkedés volt, hogy a lakossági 

földgáz- és villamosenergia-árakat három évre, 2022-ig befagyasztották. Az 

intézkedés jelentős pánikot okozott a tőzsdén, december 18–19-án 

11,9 százalékkal esett a BÉT, a román tőzsdeindex értéke, emellett bankárok 

és a Román Nemzeti Bank is élesen kritizálta. A lépések kedvezőtlenül hatottak 

az árfolyamra is, január végéig a lej történelmi mélypontra gyengült az euróval 

szemben. Az árfolyamra ezenfelül kedvezőtlenül hatott, hogy a költségvetést 

még nem fogadták el, valamint, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya 

folyamatosan emelkedik Romániában. Előrejelzések szerint az ikerdeficit értéke 

(a folyó fizetési mérleg hiányának és az államháztartás hiányának összege) 

2019-re elérheti a GDP 8 százalékát, míg 2015-ben, a jelenlegi kormány 

hatalomra jutását megelőzően még csak 2 százalék volt.  

A 2018 végén bejelentett további adóváltoztatások közül kiemelendő még, hogy 

a kormányzat 2,5 százalékról 1 százalékra csökkentette a magánnyugdíjalapok 

által visszatartható kezelési költséget, valamint megszüntette azt a szabályt, 

hogy a nyugdíjjárulék egy részét (a bruttó bér 3,75 százalékát) egy 

magánnyugdíjalaphoz kell irányítani, a befizetők dönthetnek amellett is, hogy a 

járulék teljes összege az állami nyugdíjpénztárhoz jusson. Ezen intézkedések 

alapján a kormányzat már azzal számol, hogy az állami nyugdíjalap többlettel 

fog zárni az idei évben. 

Ezt követően meglehetősen későn, február 15-én fogadta el a román parlament 

két háza a 2019-es költségvetést. A hiányt eredetileg 2,55 százalékra tervezték, 

azonban a kormánypárt elfogadta a családi pótlék közel 80 százalékos 

(150 lejre) emelésére vonatkozó ellenzéki javaslatot, amelynek eredményeként 

a hiánycél 2,76 százalékra emelkedett. Fontos kiemelni, hogy 2019-ben 

Romániában elnökválasztást tartanak, amelynek keretében a kormánypárt célja 

az ellenzéki Klaus Johannis leváltása, aki az utóbbi időszakban minden létező 

eszközzel igyekezett akadályozni a kormány munkáját.  

A költségvetés legnagyobb kockázatát a növekedési előrejelzés jelenti: 

hasonlóan a tavalyi költségvetéshez a kormány 5,5 százalékos GDP-

növekedéssel számol, azonban 2018-ban csak 4,1 százalékkal nőtt a román 

GDP, míg az idei évre az Európai Bizottság csupán 3,8 százalékos bővülést 

prognosztizál. A költségvetési törvényben azzal számolnak, hogy az 

államadósság GDP-arányos értéke 34,5 százalékról 34,9 százalékra 

emelkedhet, azonban ha a vártnál lassabb ütemben növekszik a gazdaság, 

akkor az államadósság is magasabb lehet. Viorica Dancila miniszterelnök a 

kormány optimizmusát azzal magyarázta, hogy a költségvetésben 50 milliárd lej 

(3 400 milliárd forint) értékű közberuházásokra irányoztak elő forrásokat, ami a 

növekedés alapját képezi majd. Ez az összeg 15,4 milliárd lejjel (kb. 1 000 
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milliárd forint) magasabb a 2018-ra előirányzott keretnél. A költségvetésben 

ezenfelül benne vannak a korábban bejelentett béremelések a közszférában, 

valamint a nyugdíjak 15 százalékos emelése szeptembertől. Emellett az idei 

költségvetésben 6 milliárd lejjel (410 milliárd forint) emelték az egészségügyre, 

illetve 9,8 milliárd lejjel (670 milliárd forint) az oktatásra jutó forrásokat is. 

Jelentősen, 7 milliárd lejjel (480 milliárd forint) nő a helyi és a megyei 

önkormányzatok költségvetése, miután az idei évtől kezdődően a személyi 

jövedelemadó teljes egészében az ő kezükben marad. Ellenben a 

titkosszolgálatok költségvetését csökkentették, és emiatt Klaus Johannis 

államfő bírálta is a kormánypártot. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság aktuális állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 2019 

februárjában pozitív tartományban tartózkodott, vagyis az év második hónapjában 

trend fölötti mértékben bővült a gazdaság. Az ipar belföldi értékesítése 2019 első 

hónapjában 8,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki értékét, míg az 

exportértékesítés 7,3 százalékkal növekedett. Az ipar új belföldi rendelései esetében 

9,5, míg az új exportrendelések tekintetében 3,9 százalékos emelkedés ment végbe 

éves alapon 2019 januárjában. A fentiek fényében az ipar kibocsátása várhatóan 

támogatni fogja a hazai gazdaság bővülését. Az építőipari szerződésállomány csupán 

kismértékben haladta meg a 2018. januári adatot: 1,0 százalékkal volt magasabb a hó 

végi szerződésállomány. A létesítendő új nem lakóépületek száma 3,5 százalékkal 

nőtt 2019 januárjában 2018 januárjához képest, amely jelentős mértékben elmarad a 

korábbi növekedési ütemtől. Ennek hátterében a kedvezményes áfakulcs kivezetése 

húzódik meg, amely várhatóan tovább mérsékli a bővülést. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján az év hátralévő részében trend alatti mértékben bővül 

majd a magyar gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó Ifo 

Business Climate index az előző hónaphoz képest 1,0, míg az előző év azonos 

időszakához képest 5,5 indexponttal mérséklődött 2019 februárjában. Az index három 

éve nem állt ilyen alacsony szinten, amelyet a romló növekedési kilátások 

indokolhatnak. Az Ifo index értéke alapján a hazai kibocsátás bővülését a külső 

környezet kismértékben lassíthatja. A kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően 

tovább nőtt 2019 januárjában is, így a gazdasági növekedést támogató szerepe 

javulhat a korábbi hónapokban tapasztaltakhoz képest. Az Eurostat által mért 

fogyasztói bizalmi index 2,0 indexponttal javult az előző hónaphoz képest, az előző év 

azonos időszakához viszonyítva azonban 4,1 indexponttal csökkent. Az index  

–4,1 indexpontos értéke alapján a bizalom javításával a forgalom tovább bővíthető a 

szegmensben. Összességében 2019-re a javuló beruházási aktivitás és a 

dinamikusan bővülő reálbérek miatti fogyasztásbővülés hatására 4 százalékot közelítő 

gazdasági növekedést prognosztizálunk. 

SZIGMA indikátorunk 

szerint trend feletti 

ütemben bővül a 

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

 

Forrás: Századvég  

 

Reálgazdaság 

A Központi Statisztikai Hivatal 2018 negyedik negyedévét érintő második becslése 

5,1 százalékos bruttó hazai termék növekedést jelzett. 2018 utolsó negyedévében a 

GDP bővülése a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított adatok alapján 

4,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki és 1,0 százalékkal az előző 

negyedévi értéket. 

Termelési oldalról a mezőgazdaság hozzáadott értéke 8,3 százalékkal haladta meg az 

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

4,1 százalékkal, míg az iparon belül a feldolgozóipar 4,3 százalékkal nőtt 2017 

negyedik negyedévéhez viszonyítva. Az építőipar hozzáadott értéke a negyedév során 

20,4 százalékkal, míg a szolgáltatásoké 3,9 százalékkal bővült egy év alatt. A 

mezőgazdaság 0,3 százalékponttal, az ipar és a feldolgozóipar 0,8 százalékponttal, az 

építőipar 0,9 százalékponttal, míg a szolgáltatások 2,3 százalékponttal járultak hozzá 

a GDP növekedéséhez. 

A nyers adatok szerint 

5,1, a kiigazított adatok 

szerint 4,9 százalékkal 

nőtt a GDP a IV. 

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 5,0 százalékkal bővült egy év 

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

Ezzel szemben a közösségi fogyasztás volumene 7,0 százalékkal csökkent egy év 

alatt. A bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen, 17,2 százalékkal bővült 

az előző év azonos időszakához viszonyítva, az építési beruházások, illetve a gép- és 

berendezés-beruházások volumen növekedésének köszönhetően. 

2018 IV. negyedévében az export volumene 5,6 százalékkal, míg az importé 

8,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet. A 

külkereskedelmi egyenleg így 1,7 százalékponttal lassította a GDP növekedését. Az 

exporton belül a szolgáltatások kivitele 2,0, az áruké 6,6 százalékkal növekedett egy 

év alatt. Az import esetében a szolgáltatások behozatala 5,4 százalékkal, míg az áruké 

8,8 százalékkal nőtt. 

Januárban az ipari termelés volumene az Audi-sztrájk ellenére is 4,4 százalékkal 

haladta meg az egy évvel korábbit, miközben a munkanaphatástól megtisztított adatok 

szerint a bővülés 5,0 százalék volt. Decemberhez képest a szezonálisan kiigazított 

adatok szerint az ágazat kibocsátása 0,6 százalékkal bővült. Az ipar értékesítése 

ennél is jelentősebb mértékben, 7,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, 

melyen belül a belföldi értékesítések 8,7, az export értékesítések pedig 6,7 százalékos 

emelkedést mutattak. 

Az ipar egyes alágai közül a bányászat termelése 16,4, a feldolgozóiparé 3,7, míg az 

energiaiparé 9,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez utóbbit a 

KSH tájékoztatása szerint a tavalyinál hidegebb januári időjárás okozta. A 

feldolgozóipar ágazatai közül a legnagyobb növekedést januárban a villamos 

berendezések gyártása ágazat érte el (27,3 százalék), melyet az egyéb feldolgozóipar 

követett (25,7 százalék). A jelentős súlyú járműgyártás teljesítménye 4,8 százalékkal 

haladta meg az egy évvel korábbit. A legnagyobb, 9,5 százalékos visszaesést 

januárban is a gépgyártás szenvedte el, de csökkent a textilipar (8,2 százalék), a 

gyógyszergyártás (3,4 százalék), a vegyipar (3,0 százalék) és a kokszgyártás, kőolaj-

feldolgozás ágazat teljesítménye is (1,4 százalék). A KSH által megfigyelt ágazatok új 

rendelésének volumene 4,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 

melyen belül a belföldi rendelések 9,5 százalékos, míg az export rendelések 

Januárban 

4,4 százalékkal nőtt az 

ipar termelése. 
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3,9 százalékos növekedést mutattak. A teljes rendelésállomány január végén így 

jelentősen, 8,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, melyen belül a belföldi 

rendelések 0,4 százalékos, az export rendelések 8,8 százalékos bővülést mutattak. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Januárban tovább nőtt az építőipar teljesítménye: az ágazat kibocsátása az egy évvel 

korábbit 29,1 százalékkal, míg a decemberit a szezonálisan kiigazított adatok alapján 

9,8 százalékkal haladta meg. Éves összehasonlításban mindkét építményfőcsoport 

volumennövekedése hasonló volt: az épületeké 28,2, az egyéb építményeké 

32,2 százalékos. A KSH tájékoztatása szerint az épületeknél elsősorban ipari és 

irodaépületek építése, az egyéb építményeknél pedig továbbra is út- és vasútépítések 

járultak hozzá a bővüléshez. A korábbi időszakoktól eltérően decembertől már nem 

látszik az adatokon a szerződésállomány dinamikus bővülése. Bár az új szerződések 

volumene 16,9 százalékkal nőtt egy év alatt, melyen belül az épületek 30,8 százalékos 

növekedést, az egyéb építmények pedig 24,0 százalékos visszaesést mutattak, a 

teljes szerződésállomány azonban csak 1,0 százalékkal haladja meg az egy évvel 

korábbit. Ezen belül az épületekre vonatkozó rendelésállomány 30,5 százalékkal 

nagyobb a tavalyinál, az egyéb építményekre vonatkozó azonban 7,4 százalékkal 

elmarad attól. 

Az építőipar 

teljesítménye 

29,1 százalékkal haladta 

meg az egy évvel 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2018 decemberében a kiskereskedelmi üzletek forgalma a nyers adatok alapján 3,7, a 

naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 4,1 százalékkal emelkedett az előző 

év azonos időszakához képest. A januári becslés alapján a nyers és a naptárhatástól 

megtisztított adatok szerint is 5,4 százalékos növekedést tapasztaltak a tavaly januári 

értékekhez képest. 2019 első hónapjában az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes 

kiskereskedelmi üzletekben 3,9, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 6,4, az 

üzemanyag-kiskereskedelemben 7,2 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól 

megtisztított volumene 2018 januárjához viszonyítva. 

5. ábra Kiskereskedelmi forgalom volumene (2016. január = 100%) és bizalmi 

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

A csomagküldő és internetes szaküzletek forgalma folytatta az évek óta tartó, 

dinamikus bővülést januárban is: 2018 januárjához képest 20,9 százalékkal 

emelkedett a forgalma a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Jelentős mértékű 

növekedést figyeltek meg az iparcikk jellegű vegyes (6,4 százalék), valamint a 

gyógyszer, gyógyászati termék (12,5 százalék) szaküzletek forgalmában is. A textil, 

ruházati és lábbeli üzletek eladási volumene 3,9 százalékkal, míg az illatszer üzleteké 

4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A naptárhatástól 

megtisztított adatok alapján 2019 januárjában az élelmiszer jellegű vegyes üzletek 

Decemberben 3,7, 

januárban 

5,4 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom volumene az 

előző év azonos 

időszakához képest. 
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esetében 5,4, a számítástechnika és egyéb iparcikk esetében 4,5 százalékos 

növekedést, míg a bútor, műszaki cikk üzletekében 0,7, a használtcikkek esetében 

pedig 6,1 százalékos csökkenést figyeltek meg. Az élelmiszer, ital, dohányáru üzletek 

eladási volumene 0,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakának értékéhez 

képest, míg a könyv, újság, papíráru üzletek esetében 5,5 százalékkal mérséklődött a 

forgalom. A gépjármű-üzemanyagforgalom 7,2 százalékkal haladta meg a 2018 januári 

eladási volument. 

Jelentősen közel 21 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak szezonálisan kiigazított száma 

januárban és elérte a 4 millió 497 ezer főt. A bővüléshez elsősorban az aktivitás 

növekedése járult hozzá, az aktívak szezonálisan kiigazított száma szintén 21 ezer 

fővel emelkedett, míg a munkanélkülieké 171 ezer főn stagnált. Ennek eredményeként 

a foglalkoztatási ráta 60,6 százalékra emelkedett a 15-74 éves korosztályban az előző 

év azonos időszakában mért 59,9 százalékról, míg a munkanélküliek részaránya egy 

év alatt 3,8 százalékról 3,7 százalékra mérséklődött. Ez Csehország (2,1 százalék), 

Németország (3,2 százalék) és Hollandia (3,6 százalék) után a legalacsonyabb érték 

az Európai Unió tagállamai között. 

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

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2019 januárjától megújul a KSH keresetstatisztikája. Az idei évtől kezdődően a KSH a 

keresetek havi alakulását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járulékbevallásából, a 

költségvetési szervezetek vonatkozásában pedig a Magyar Államkincstártól átvett 

adatokból állítja elő és publikálja. Ennek eredményeként csökken a vállalkozások 

adminisztrációs terhe, illetve a részletesebb személyi/álláshely szintű adatok révén 

olyan mutatók is számíthatóvá válnak (mint például a medián), amelyeket az eddigi 

adatgyűjtés nem tett lehetővé. Ezen felül változást jelent, hogy az adatgyűjtés az idei 

évtől már nem csak az alkalmazottakra, hanem a teljes nemzetgazdaságra kiterjed. A 

KSH az adatsorokat 2017 januárjáig visszamenőleg publikálja, az első adatközlésre 

március 29-én, jelen elemzés elkészültét követően kerül sor. 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2018 decemberére vonatkozó adatai alapján az export euróban számított 

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

külkereskedelmi mérleg többlete 393 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 178 millió euróval mérséklődött. 

Decemberben és 

januárban is csökkent a 

külkereskedelmi többlet. 

Az aktívak 3,7 

százalékának nem volt 

munkája januárban. 

Megújul a KSH 

keresetstatisztikája. 
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Decemberben az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 

2,6 százalékkal, behozatala 6,4 százalékkal növekedett. A feldolgozott termékek 

exportvolumene nem változott, míg az importvolumene 3,0 százalékkal emelkedett. Az 

energiahordozók importvolumene 4,0 százalékkal csökkent, míg exportvolumene 

5,0 százalékkal nőtt. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala kismértékben 

mérséklődött, míg kivitele több, mint hetedével bővült. A villamos energia behozatala 

közel tizedével, míg exportja közel ekkora mértékben csökkent.  

A 2019 januárjára vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg aktívuma 

382 millió eurót tett ki. Ez 225 millió euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi érték. 

Az exporté 6,4 százalékkal, míg az import euróban számított értéke 9,7 százalékkal 

nőtt éves összevetésben. 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2019 januárjában –153,9 millió eurót tett ki, amely 

jelentősen alulmúlja az előző évben mértet (571,9 millió euró). 

7. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

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

 

Költségvetési helyzet 

2019 január–februárjában az államháztartás központi alrendszere 67,3 milliárd forintos 

többlettel zárt. Ebből a központi költségvetés 18,9, az elkülönített állami pénzalapok 

31,2, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 17,2 milliárd forint szuficitet ért el. A 

többlet hátterében az emelkedő adóbevételek, illetve a beérkező uniós bevételek 

álltak. 

Az első két hónapban 

67,3 milliárd forint volt a 

költségvetés többlete.  
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8. ábra Költségvetési egyenleg január-feburárban (milliárd forint) 

 

Forrás: PM 

 

Az év első két hónapjában általános forgalmi adóból 274,7 milliárd forinttal 

(66,4 százalékkal) több bevétel folyt be az államkasszába, továbbá emelkedtek a 

jövedéki adóból és személyi jövedelemadóból származó bevételek is. Előbbi 

21,1 milliárd forinttal (14,0 százalékkal), utóbbi pedig 21,9 milliárd forinttal 

(5,6 százalékkal) haladta meg az előző év azonos időszaki teljesülését. Több bevétele 

származott az államnak a biztosítottak által fizetett nyugdíj- egészségbiztosítási és 

munkaerőpiaci járulékokból is: az előző évhez képest 45,0 milliárd forinttal 

(5,2 százalékkal) több bevétel folyt be az államkasszába. 

A jelenlegi uniós költségvetési ciklushoz köthető projektek kapcsán 281,4 milliárd forint 

bevétel érkezett Brüsszelből február végéig, míg az ezek megvalósításához köthető 

kiadások 200,2 milliárd forintot tettek ki. A főbb kiadási tételt a hazai forrásból 

megvalósuló fejlesztések (például Modern Városok Program, az országos 

vasúthálózat megújítása) jelentették. 

Monetáris folyamatok 

2019 februárjában a fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal nőttek az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt egy évben a szeszesitalok, dohányáruk, 

valamint az élelmiszerek ára emelkedett a legjelentősebben. A szeszes italok és 

dohányáruk ára átlagosan 7,0 százalékkal, míg az élelmiszereké 5,2 százalékkal nőtt 

az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szeszes italok és dohányárukon belül 

a dohányáruk ára 9,6 százalékkal nőtt 2018 februárjához viszonyítva, amit a korábbi 

jövedékiadó-emelés magyaráz. 

Az élelmiszerek 5,2 százalékos átlagos áremelkedéséhez jelentősebb mértékben járult 

hozzá a burgonya 76,0 százalékos, a friss zöldség 39,8 százalékos, a liszt 

10,1 százalékos, a péksütemény 9,7 százalékos, a hal 7,5 százalékos, a kenyér és 

büféáruk 6,7 százalékos, az éttermi étkezés 6,6 százalékos és az alkoholmentes 

üdítőitalok 5,4 százalékos áremelkedése. Az alkoholmentes üdítőitalok 

árnövekedésére jelentős hatást gyakorolt a januárban hatályba lépő népegészségügyi 

termékadó megemelése. Mérsékelte az élelmiszerek átlagos inflációját a tojás  

(–17,4 százalékos), a cukor (–6,5 százalékos), a tej (–8,4 százalékos), a friss hazai és 

déligyümölcs (–2,7 százalékos) és a sertéshús (–0,4 százalékos) árcsökkenése, 

valamint a vaj, vajkrém 5,0 százalékos, a tejtermékek 4,2 százalékos, a baromfihús 

3,1 százalék volt az 

infláció februárban.  
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2,2 százalékos és a sajt 1,0 százalékos áremelkedése. A tej árcsökkenését az UHT és 

ESL tejek áfájának 18 százalékról 5 százalékra való mérséklése magyarázta. 

Az egyéb cikkek, üzemanyagok ára átlagosan 0,6 százalékkal nőtt februárban, 

amelyet elősegített az újság, folyóirat 8,3 százalékos, a tanszer, írószer 

4,8 százalékos, a lakásjavító-karbantartó cikkek 4,0 százalékos és a gyógyszer, 

gyógyáru 1,7 százalékos árnövekedése. Visszafogta ellenben az egyéb cikkek, 

üzemanyagok februári árnövekedését a járműüzemanyagok (–1,6 százalékos) és a 

tankönyv (–2,1 százalékos) árcsökkenése. A háztartási energia átlagos áremelkedése 

januárban 1,2 százalék volt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A háztartási 

energián belül, a palackos gáz ára 12,4 százalékkal, a tűzifáé 8,1 százalékkal, a széné 

7,9 százalékkal, míg a brikett, kokszé 3,7 százalékkal emelkedett egy év alatt. 

Továbbra sem változott az elektromos energia, a vezetékes gáz és a távfűtés ára.  

Februárban a szolgáltatások ára átlagosan 2,7 százalékkal nőtt, amelyhez hozzájárult 

a taxi szolgáltatás 11,8 százalékos, a lakbér 7,9 százalékos, az autópályadíj, 

gépjárműkölcsönzés, parkolás 7,1 százalékos, a belföldi üdülés 6,1 százalékos, a 

külföldi üdülés 5,6 százalékos, a sport-, múzeumi belépők 4,5 százalékos és az 

egészségügyi szolgáltatás 4,9 százalékos áremelkedése. Mérsékelte ellenben a 

szolgáltatások átlagos áremelkedését a telefon, internet (–0,8 százalékos) és a 

színház (–1,0 százalékos) árcsökkenése. A tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 

0,7 százalékkal, míg a ruházkodási cikkeké 2,1 százalékkal nőtt egy év alatt. Előbbi 

esetében az új személygépjárművek ára 7,4 százalékkal nőtt, míg a használtaké 

6,7 százalékkal csökkent. 

Az MNB által közölt inflációs alapmutatók közül a maginfláció 3,5 százalékot, az 

indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,2 százalékot mutatott februárban. A 

keresletérzékeny infláció 3,2 százalékot, a ritkán változó áru termékeké 3,6 százalékot 

jelzett az év második hónapjában. 

9. 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 téli időszakban és az EKB 

jelentős döntéseket hozott. Az EKB döntéshozói ugyan nem változtattak március 7-i 

ülésükön az irányadó kamatokon, tehát az alapkamatot 0 százalékon, az egy napos 

hitelkamatot 0,25 százalékon, míg a betéti kamatot –0,4 százalékon hagyták. Azonban 

elmondták, hogy véleményük szerint a gazdasági növekedési kilátások 

alacsonyabbak, és a 2 százalékos inflációs cél tartós elérése is későbbre tolódik. 

Újabb TLTRO programot 

indít az EKB. 
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Ennek ismeretében az EKB bejelentette, hogy 2019. szeptemberében elindítja újabb 

TLTRO programját, azaz hosszú lejáratú hiteleket nyújt a bankoknak, ösztönözve őket 

a háztartások és nem pénzügyi vállalatok felé történő hitelezésre. Minél több hitelt 

nyújtanak a bankok, annál kedvezőbb kamatú hiteleket vehetnek fel az EKB-től. A Fed 

kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC – Federal Open Market Committee) 

nem változtatott kamatkondícióin 2019. március 20-i ülésén, azaz a 2,25-2,5 

százalékos célsávban hagyta alapkamatát.  

A régiós folyamatok kedvező változásokat indukáltak a vizsgált pénzügyi mutatókban. 

A cseh korona árfolyama és a lengyel zlotyé is 0,7 százalékkal erősödött az euróval 

szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves CDS) 1-1 bázisponttal Csehországban 

40 bázispontra, míg Lengyelországban 66 bázispontra csökkent. 

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

 

Forrás: Datastream 

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

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

árfolyama a svájci frankkal szemben 0,9 százalékkal, az euróval szemben 

1,1 százalékkal, míg az amerikai dollárral szemben 1,4 százalékkal erősödött. Az 

időszak végén így egy svájci frank 277, egy amerikai dollár 277, míg egy euró 

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

magyar állampapír-állomány 3,7 milliárd forinttal csökkent, és az időszak végén 

4 238,01 milliárd forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa márciusban változtatott egyik irányadó rátáján. 

Ugyan változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot, ami így 0,9 százalékon maradt, 

nem változott továbbá az egynapos hitelkamat és az egyhetes hitelkamat sem, de 

10 bázisponttal –0,05 százalékra emelte az egynapos jegybanki betét kamatát. 

Csökkentette a devizaswap állományt 130 milliárd forinttal, továbbá egy a nem 

pénzügyi vállalatokra alkalmazott 300 milliárd forintos Növekedési Kötvényprogramot 

indított el.  

Az MNB alelnöke korábban egy bécsi konferencián a közelmúltban egyértelművé tette, 

hogy amennyiben az éves adószűrt maginfláció eléri, illetve meghaladja a 

3 százalékot, az a jegybank számára elegendő bizonyíték lenne arra, hogy meg kell 

kezdeni a monetáris politika szigorítását. Ez pedig a közeli jövőt jelenthette, hiszen az 

említett mutató 2019. februári értéke 3,2 százalék volt. A piac egyelőre nem várt 

(alap)kamatemelést márciusban sem, azonban egyéb szigorítást igen. A jegybank 

jelezte, hogy nem kamatemelési ciklus megkezdéséről van szó, így a közeli jövőben 

A hazai pénzpiaci 

mutatók kedvezően 

alakultak. 
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nem várható továbi kamatemelés. A jegybanki döntéseket követően a forint euró 

árfolyama 320 közelébe gyengült. 

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

futamidőknél a hozam 1 és 14 bázispont közötti értékekkel csökkent. A hozamgörbe 

közepén 7 bázisponttal csökkent a 3 éves hozam, míg az 5 éves benchmark papírnál 

a referenciahozam 4 bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe hosszú végénél pedig a 

10 éves állampapír hozama 51 bázisponttal nőtt, ami annak köszönhető, hogy a 

benchmark 10 éves papír futamideje 8 évről 11 évre emelkedett, míg a 15 éves 

állampapír hozama 4 bázisponttal emelkedett. 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 (2019. január végén) 

19 százalékra csökkent, amely érték az ÁKK 2019. évi finanszírozási tervben 

meghatározott sávban (10-20 százalék) található.  

Az elmúlt időszakban nem volt nagy nemzetközi hitelminősítői nyilatkozat a magyar 

államadósság besorolásáról. Így a magyar államadósság a befektetésre javasolt 

kategóriában, annak második fokán található a S&P-nél és a Fitch-nél. A Moody’s-nál 

pedig stabil kilátással szerepel a magyar államadósság besorolása. Idén a S&P 

augusztus 16-án, a Fitch szintén augusztus 16-án, míg a Moody’s május 3-án és 

október 25-én tartja Magyarország adósminősítésének felülvizsgálatát. 

11. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2019 januárjában a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel felvét 54,8 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek tranzakcióinak 

nettó értéke –18,5 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok januárban 

devizahiteleik állományát csökkentették. A kettő eredőjeként adódó januári teljes nettó 

hitelfelvétel (szezonálisan igazítva) 32,7 milliárd forintnak felelt meg. 

A vállalatok hitel-

állománya növekedett. 

Csökkentek a rövid, és 

nőttek a hosszú 

hozamok. 
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12. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 
A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 125,8 milliárd forintot tett ki, 

ami 63,3 milliárddal kisebb összeg az előző havi értékhez képest. Az újonnan nyújtott 

euróhitelek összege 92,4 milliárd forint volt, ami több mint 60 milliárd forinttal 

magasabb a decemberi értéknél. A vállalati szektor növelte árfolyamkockázati 

kitettségét. 
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A Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági előrejelzése 

A vártnál kedvezőbb IV. negyedéves adatokat és a külső környezet kedvezőtlenebbé 

válását is figyelembe véve a decemberi előrejelzéséhez képest nem módosítottuk 

2019-re vonatkozó prognózisunkat, továbbra is 3,9 százalékos bővülésre számítunk, 

miközben 2020-ra 3,5 százalékos növekedést prognosztizálunk. 

A háztartások fogyasztási kiadása becslésünk szerint mindkét évben tovább bővülhet: 

2019-ben 4,7, 2020-ban pedig 5,0 százalékkal. Ez elsősorban a bérek továbbra is 

dinamikus emelkedésének köszönhető. Becslésünk szerint a reálbérek 2019-ben 

átlagosan 7,1, 2020-ban pedig 6,3 százalékkal növekedhetnek. A bérek jelentős 

emelkedéséhez továbbra is a munkaerőhiány okozza, amelyet azonban a szcoiális 

hozzájárulási adó mérséklése és a minimálbér valamint garantált bérminimum emelés 

támogat. Érdemes megjegyezni, hogy a 2019-es bértárgyalások sok helyen 

elhúzódtak, így az idei béremelések sok helyen nem januárban történtek meg, hanem 

februárban vagy márciusban, jellemzően azonban visszamenőleges hatállyal. 

2019-ben 9,8, 2020-ban pedig 3,9 százalékkal bővülhet a beruházások volumene. A 

2020-as lassabb bővüléshez a magas bázis és az uniós források tetőzése járul hozzá, 

amelyet azonban az elmúlt időszakban sorra bejelentett vállalati beruházások részben 

kompenzálnak. 

Az elmúlt időszakban végrehajtott beruházások nyomán tovább növekedhet az export: 

2019-ben 5,7, 2020-ban pedig 5,3 százalékkal. Eközben az import bővülése idén 6,1, 

jövőre 5,2 százalékot tehet ki, melyet a fogyasztás, a beruházás és az export 

növekedése magyaráz. Így a nettó export alakulása csak 2020-ban tudja majd segíteni 

a gazdasági növekedést.  

Az elemzést övező kockázatok közül elsősorban a német gazdasági teljesítmény 

alakulását, illetve a Brexit sorsát érdemes kiemelni. A német gazdaság a negyedik 

negyedévben éves alapon a szezonálisan kiigazított adatok szerint mindössze 

0,6 százalékkal nőtt, míg az előző negyedévhez képest teljesítménye nem változott. 

Kérdés, hogy a gyengélkedés átmenetinek vagy tartósnak bizonyul majd. A Brexit 

kapcsán továbbra sem tudni, hogy mikor és milyen formában történik meg, ami így 

további bizonytalanságot jelent a szigetország gazdasági szereplői számára. 

Előrejelzésünk alapján az infláció 2019-ben 3,0, 2020-ban pedig 3,1 százalékot tehet 

ki. Ezzel párhuzamosan – figyelembe véve az adószűrt maginfláció emelkedését és a 

Magyar Nemzeti Bank alelnökének ezzel kapcsolatos nyilatkozatát – várhatóan 

elkezdődik a monetáris politika szigorítása. Ez első lépésben a swapállomány 

csökkentését és a kamatfolyosó módosítását jelentheti, míg az alapkamat emelésére 

csak a későbbiekben, 2019 második felében kerülhet sor. 

 

Idén és jövőre is 

3 százalék feletti lehet a 

gazdaság növekedése 
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Századvég előrejelzés1 

13. ábra 2019. I. negyedévi előrejelzésünk 

 
2018 2019 2019 20209 2020 

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

Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,9 4,1 4,3 3,8 3,4 3,9 3,9 3,4 3,2 3,4 3,5 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 5,3 5,7 5,4 3,8 3,9 4,7 4,5 4,4 4,8 6,2 5,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 16,5 13,8 10,9 7,3 7,3 9,8 5,2 4,5 3,4 2,4 3,9 

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

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 7,1 5,9 5,5 6,8 6,1 6,1 5,5 5,0 5,1 5,3 5,2 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 5,6 1,6 1,4 0,4 0,6 4,0 1,7 1,5 0,4 0,6 4,3 

Fogyasztóiár-index (%) 2,8 2,9 2,8 2,7 3,4 3,0 3,6 3,4 2,9 2,5 3,1 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,9 1,05 1,05 1,05 1,2 1,20 1,35 1,5 1,5 

Munkanélküliségi ráta (%) 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,4 3,2 3,1 3,1 3,0 3,1 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 11,3 9,9 10,0 10,8 10,3 10,3 8,7 8,5 9,7 11,5 9,6 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 0,5     0,3     0,6 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 3,3     3,1     3,3 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –1,7     –1,7     –1,3 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 2,0 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

14. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez 

képest 

 2019 

  
2018. 

december 
2019 

március 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 3,9 3,9 0,0 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,4 4,7 0,3 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 9,0 9,8 0,8 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,5 5,7 0,2 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

5,4 6,1 0,7 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

4,9 4,0 –0,9 

Fogyasztóiár-index (%) 3,0 3,0 0,0 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 1,2 1,05 –0,15 

Munkanélküliségi ráta (%) 3,4 3,4 –0,1 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 10 10,3 0,3 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

1,9 0,3 –1,6 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

4,6 3,1 –1,5 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–1,6 –1,7 –0,1 

GDP-alapon számított külső kereslet 1,9 1,8 –0,1 

Forrás: Századvég-számítás 

 

_ 

  

                                                        
1 Készítés dátuma: 2019 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. 


