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A MAGYAR GAZDASÁG HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI (2014-2015) 

1. VILÁGGAZDASÁGI KERETFELTÉTELEK  

2014-ben a globális növekedés az előzetes adatok szerint minimálisan gyorsult 2013-hoz 

képest. Az elmúlt öt év tendenciái két markáns folyamatot jeleznek. Egyfelől lendületét veszti 

a feltörekvő, fejlődő régió, másfelől pedig a fejlett országok – bár összességében mérsékelt 

növekedésgyorsulást mutatnak – nem tudják dinamizálni a világgazdaságot. 2014-ben 2,4 

százalékos növekedési ütemmel az USA vált a világgazdaság motorjává. A fő piacunknak 

számító Európai Unióban 1,3 százalékos volt a növekedés, az eurózónában 0,9 százalékkal 

bővült a kibocsátás. Ez jelentős pozitív fordulat az előző két évhez képest, amikor az 

eurózóna gazdaságai még visszaestek. A német gazdaság, mind az eurózóna, mind az Unió 

átlagát meghaladva, 1,6 százalékkal nőtt. A feltörekvő, fejlődő országok dinamikája 2011 óta 

folyamatosan csökken, 2014-ben mindössze 4,4 százalékot tett ki. Kína már csak 7,4 

százalékkal bővült, ami kedvezőtlen hatással volt egész Ázsiára. Oroszországban drasztikusan 

romlottak a növekedési kilátások, a meredeken csökkenő olajárak, a fokozódó geopolitikai 

feszültségek, a kelet-ukrajnai háború kitörése és az embargó súlyos gazdasági visszaesést, a 

külkereskedelmi mérleg és a költségvetési bevételek összeomlását okozta – jelezve az orosz 

gazdaság sebezhetőségét és továbbra is monokultúrás jellegét. Bár 2014-ben a 

világgazdaságban továbbra is jelentős volt a pénzbőség, a fogyasztói áremelkedés üteme nem 

nőtt, sőt Európában a defláció réme fenyegetett a rendkívül gyenge kereslet és az átlagosan 

7,5 százalékkal csökkenő olajárak következtében.  

2015 világgazdasági folyamatait alapvetően az olajárak, a dollár- és euróárfolyam, a 

monetáris politikák, valamint a geopolitikai feszültségek alakulása határozza meg. E tényezők 

eredőjeként arra számítunk, hogy a globális növekedés a tavalyi évi ütemhez képest 

minimálisan, 3,5 százalékra gyorsul. A világgazdaság motorja az USA marad, de az eurózóna 

is 1,3 százalékra gyorsulhat. Németországban változatlan dinamikát valószínűsítünk. A 

feltörekvő régió világgazdasági növekedést támogató teljesítménye 2015-ben tovább 

csökkenhet. Kínában a GDP üteme 7 százalék alá eshet, s ennek tovagyűrűző hatásai az egész 

ázsiai régiót gyengítik. Oroszország gazdasági teljesítménye 3-3,5 százalékkal zsugorodhat. A 
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minimálisra csökkentett kamatok és a likviditásbőség ellenére 2015-ben is defláció fenyegeti 

a fejlett gazdaságokat. Az eurózónában az euró leértékelődését és a kissé növekvő keresleti 

hatást az olajárak – várhatósan 40 százalékot is meghaladó – csökkenése ellensúlyozza. Az 

Egyesült Államokban a gyorsuló növekedés inflációs hatását ugyancsak a csökkenő olajárak 

és a felértékelődő dollár mérséklik. 

2. A MAGYAR GAZDASÁG NÖVEKEDÉSE 

2.1. A GDP-növekedés alakulása 

A 2014-ben felmutatott, az unióban kiugrónak minősülő 3,6 százalékos növekedés sem volt 

elégséges arra, hogy elérjük a globális válság előtti (2008. évi) szintet. Versenytársainkhoz 

képest megkésett felzárkózásunk ráadásul a termelékenység csökkenése mellett indult meg. A 

gazdaság dinamizálódása a kedvező külső konjunktúrán túl köszönhető volt a jó 

mezőgazdasági terméseredményeknek, a beérő autóipari fejlesztéseknek, az uniós pénzek 

felpörgetéséből ráerősítő építőiparnak és szállítási, raktározási ágazatnak. A belső keresletet a 

választási évhez igazodóan fellazuló jövedelem-, monetáris, költségvetési és munkaerő-piaci 

politika fűtötte a már említett, felturbósított uniós forráskiáramláson túlmenően. Hosszú idő 

után volt példa először arra, hogy a GDP belföldi felhasználásának növekménye meghaladta 

termelésének ütemét, és hogy kiiktatódott a nettó export növekedési többletet eredményező 

hatása. 

2015-ben a gazdasági növekedés lendülete mérséklődik – elsősorban a beruházások 

ütemcsökkenése következtében. Folytatódik viszont a háztartások fogyasztásának bővülése a 

továbbra is laza jövedelempolitika, valamint a banki elszámolási törvény érvényesítése 

nyomán. Azzal számolunk, hogy elsősorban a középrétegek igyekeznek behozni hosszú évek 

óta elhalasztott fogyasztásukat. Az alacsony jövedelemkategóriák kereslete – ellentétben az 

előző (választási) évivel – viszont feltételezhetően mérséklődik a szociális rendszer 

átalakításával. A kieső szociális jövedelmeket ugyanis nem tudja pótolni a foglalkoztatás 

bővülése. A jövedelmi és vagyoni különbségek további szélesedése a társadalmi kohézió 

lazulásával rontja hosszú távú növekedési esélyeinket. 2015-ben a kedvezőbbé váló külső 

feltételek mentén 2,4 százalékos gazdasági növekedést tartunk lehetségesnek – szimmetrikus, 

felfelé és lefelé mutató kockázatokkal. 

2.2. A növekedés forrásai 

(Beruházások) 2014-ben a beruházások 14 százalékkal nőttek a megkésve magára találó 

magyar gazdaságban. A fejlesztéseket elsősorban az uniós források felpörgetett felhasználása 

stimulálta. A versenyszektor beruházásait ösztönözhette a külső konjunktúra, és a főként a 

járműiparra koncentráló állami támogatási politika. Ám a továbbra is kiszámíthatatlan, 

hektikus gazdaságpolitika töretlenül rongálta befektetések üzleti környezetét, ami nettó 

tőkekiáramlásban csapódott le. Az MNB Növekedési Hitelprogramja – amely az eredetileg 

meghirdetett feltételekhez képest expanzívabbá vált – nem volt elégséges ahhoz, hogy széles 

körben vegyenek lendületet a cégberuházások. A lakásépítés ugyan emelkedett, de a 

használatba vett lakások száma nem érte el a válság kitörése előttinek (2008. évi) az egy 

negyedét sem. A lecsökkent banki kamatszint önmagában elégtelennek bizonyult a 
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háztartások és a vállalkozások beruházási keresletének széleskörű bővüléséhez. A beruházási 

és a bruttó állóeszköz-felhalmozási ráta a 2013-tól megindult javulás ellenére még így is 

kisebb volt a válság mélypontját jelentő 2009. évinél, és nem volt elégséges az állóeszköz-

állomány értékcsökkenésének ellensúlyozására. 

2015-ben – az előző évi magas bázisra és egyes nagyberuházások áthúzódására 

tekintettel – az állóeszköz-fejlesztések 3 százalék körüli növekedésére számítunk, de ehhez 

lefelé mutató kockázatokat kapcsolunk. Nagyobb, 5-6 százalék körüli bővülést csak az uniós 

források által támogatott területeken várunk, a politikailag preferált sportberuházásoknál 

pedig még ennél is nagyobbat. A fejlesztések stagnálását prognosztizáljuk a közigazgatásban, 

védelemben és a vendéglátásban. Az oktatásban, a villamosenergia-iparban, a 

kereskedelemben és a pénzügyi szektorban viszont a dezinvesztíció folytatódására számítunk. 

A – főként lakosságot érintő – ingatlanügyleteknél tíz százalékos növekedést 

prognosztizálunk. A feldolgozóipari fejlesztések csak akkor lendülnek be az általunk várt 3 

százalékánál nagyobb mértékben, ha az exportpiaci lehetőségek a vártnál is jobban bővülnek. 

(Keresetek) 2014-ben nemzetgazdasági szinten mind a bruttó, mind a nettó keresetek 3 

százalékkal emelkedtek. A közfoglalkoztatottak nélkül számolva azonban mindkét növekedés 

4,9 százalékos volt. Mivel a fogyasztói árszint éves átlagban 0,2 százalékkal csökkent, a 

reálkereset 3,2 százalékkal emelkedett. A versenyszférában a bruttó és a nettó keresetek az év 

egészében 4,3 százalékkal emelkedtek. A költségvetési szférában a közfoglalkoztatás 

alakulása továbbra is látványosan „torzította” a mutatókat. Az átlagosan 1,2 százalékos 

növekedés közfoglalkoztatottak nélkül számolva 5,9 százalék volt. 

2015-ben a versenyszférában 3,5 százalékos, a közfoglalkoztatottak nélkül számba vett 

költségvetési szektorban 3,7 százalékos átlagkereset-növekedést várunk – annak ellenére, 

hogy mintegy 2 százalékponttal alacsonyabb inflációval számolunk, mint a költségvetési 

törvény. Kérdés, hogy a közfoglalkoztatás 2014-es, választási meggondolások miatt 

mesterségesen felpumpált mértéke a költségvetés gondjai miatt módosul-e. Azt vélelmezzük, 

hogy 2015-ben a közfoglalkoztatottak száma mérséklődik, és a közfoglalkoztatás 

részarányának csökkenése a költségvetési szektor átlagkeresetében mintegy 0,5 százalékos 

további – technikai – csökkenést idéz elő, ezért ott 3,2 százalékos átlagkereset-növekedést 

valószínűsítünk. Nemzetgazdasági szinten az átlagkereset 3,4 százalékos emelkedését 

becsüljük, amiből – az árszínvonal 0,4 százalékpontos csökkenését feltételezve – a reálkereset 

3,8 százalékos növekedése adódik. 

(Foglalkoztatás, munkanélküliség) A KSH munkaerő-felmérésen (kikérdezésen) alapuló 

jelentése szerint 2014-ben a munkaképes-korú korosztályon belül 4.100,8 ezer főnek volt 

munkája, az előző évihez képest 208 ezer fővel (5,1%-kal) többnek. Az iparban 84,2 ezer 

fővel (6,7%-kal), a szolgáltatásokban 103,1 ezer fővel (3,9%-kal), a mezőgazdaságban ötezer 

fővel (0,3%-kal) nőtt a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatási ráta 51,2 %-ról 54,1 %-ra 

emelkedett. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak átlagos létszáma 53,5 ezer fővel, 

129,1 ezer főről 182,6 ezer főre emelkedett, ami 41,5 százalékos növekedés. A külföldön 

dolgozók (szezonálisan) átlagos száma 100,5 ezer fő, az előző évinél 1,8 ezer fővel (1,8%-kal) 

magasabb. 
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A cégek és intézmények munkaügyi jelentésében szereplő alkalmazotti létszám 2014-

ben 2823,1 ezer fő volt, 162,4 ezerrel, 4,6 százalékkal emelkedett, de a feldolgozóipar csak 

2,5 százalékkal. A versenyszférában alkalmazottak száma mindössze 49,3 ezer fővel, 2,6 

százalékkal nőtt. A költségvetési szektorban a növekedés 68,1 ezer fő (8,7%), 

közfoglalkoztatottak nélkül számolva azonban csupán 3,5 százalékot tett ki. A 

munkanélküliek száma 97,7 ezer fővel, 343,3 ezerre csökkent, így a munkanélküliségi ráta 2,5 

százalékponttal, 7,7 százalékra mérséklődött. 2008-hoz, az utolsó „békeévhez” viszonyítva 

azonban még mindig 17 ezer fővel több volt a munkanélküli, bár a munkanélküliségi ráta már 

elérte a válság előtti szintet. 

2015-ben a versenyszférában a foglalkoztatás szerény (éves átlagban 1%-os) 

bővülésével számolunk. A költségvetési szektorban a bértömeg növekedése az intézményi 

létszám 7 ezer fős emelkedését sejteti. Kérdés, hogy a közfoglalkoztatás 2014. évi, választási 

meggondolások miatt mesterségesen felpumpált mértéke a költségvetés gondjai miatt 

módosul-e. A kormány korábbi – a költségvetési törvényben is lefektetett – szándékai a 

közfoglalkoztatás szerepének erősödésére utalnak, hiszen 35 milliárd forinttal tervezik 

növelni a közfoglalkoztatás támogatását.. Ugyanakkor az utóbbi időben egyre több hír érkezik 

arról, hogy Budapesten és számos vidéki településen csökkentik a közfoglalkoztatást. Azt 

vélelmezzük, hogy 2015-ben a közfoglalkoztatottak száma némileg mérséklődik. Mindez a 

foglalkoztatási szint stagnálását és a munkanélküliség kismértékű emelkedését valószínűsíti. A 

foglalkoztatottak átlagos száma 4,12 millió körül alakulhat, a munkanélkülieké pedig éves 

átlagban 350 ezer fő körül várható, ami 8 százalékos munkanélküliségi rátának felel meg. 

(Megtakarítások, hitelek) 2014-ben a csökkenő kamatok ellenére megállt a bankbetétek 

átáramlása a jobb hozamú állampapírokba és befektetési jegyekbe. Jelentősen megugrott 

ugyanakkor a készpénzállomány, részben az alacsony betéti kamatok, részben a tranzakciós 

illeték és a banki díjak emelkedése miatt. A hitelállomány apadása is folytatódott, bár lassuló 

ütemben. A két tényező eredőjeként a háztartások nettó pénzügyi megtakarítása 1882 milliárd 

forintra, a GDP 5,9 százalékára nőtt. 

A vállalati szektorban erősödött a betételhelyezés, ugyanakkor a hitelállomány szerény 

növekedésbe váltott, főként a kkv-szektorban hitelbővülést hozó Növekedési Hitelprogramnak 

(NHP) köszönhetően. A vállalatokat azonban továbbra is a GDP 0,4 százalékára rúgó nettó 

megtakarítói pozíció jellemezte. 

2015-ben a lakossági megtakarításokat és hiteleket döntően a bankok „elszámoltatása” 

alakítja. Az árfolyamrés és az egyoldalú kamatemelések „tisztességtelensége” miatti hitelezői 

visszatérítések 950 milliárd forintot hagynak a háztartásoknál, ami megnöveli a rendelkezésre 

álló jövedelmüket. A bruttó pénzügyi megtakarítások a GDP 5,4 százalékára emelkedhetnek. 

Bár a devizahitelek forintosítása miatt mérséklődő óvatossági motívum erősítheti a 

háztartások hitelfelvételét, ez várhatóan nem éri el a banki elszámolások állománycsökkentő 

hatását, így összességében folytatódik a lakossági hitelállomány leépülése. A háztartások 

nettó megtakarítása 2200 milliárd forintra, a GDP 6,6 százalékára emelkedhet. 

A vállalati szektorban a gyenge árfolyam és az alacsony olajárak növelik a cégek 

jövedelmét, ami a betéteiket is megemeli. A jegybank – az idei évre szánt 500 milliárd 

forintos keretösszegű NHP mellett – további 500 milliárd forinttal ún. NHP+ programot 
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indított, amelynek keretében az MNB átvállalja a hitelezési veszteségek felét a bankoktól. Az 

Erste Bank is hasonló összegű hitelkihelyezésre tett ígéretet a bankadó általános 

mérséklésének kormányzati ígéretéért cserébe. Mindez elsősorban a kkv-szektorban és az 

agrárágazatban erősíti a vállalatok hitelfelvételét. A bankokra az elszámoltatás mellett további 

terhet hárít a takarékszövetkezeti és brókercsődök miatt kiürülő betétbiztosítási és befektető-

védelmi alapok feltöltése, ami gyengíti hitelezőképességüket. A vállalati szektor így csak 

csekély mértékben kerülhet újra nettó hitelfelvevő pozícióba.  

3. AZ EGYENSÚLY ALAKULÁSA  

3.1. Külkereskedelem 

2014-ben exportunk mindössze 4,2, importunk 4,7 százalékkal nőtt, s a külkereskedelmi 

aktívum 6.402 millió euró (a 2013. évinél 153 millió euróval kevesebb) lett. A hazai kivitel 

csekély növekedése 2014-ben is szinte teljes egészében egyetlen árucsoport, a közúti 

járművek exportjának emelkedéséből származott. A Mercedes, majd az Audi termelésének 

felfutása egyre látványosabban mutatkozik meg: a közúti járművek kivitele közel 32 

százalékkal, 3.217 millió euróval emelkedett egy év alatt. E nélkül kivitelünk stagnált volna, 

mert a többi termékkör exportja meglehetősen kedvezőtlenül alakult. Az átlagot meghaladóan 

nőtt az Európai Unióba irányuló exportunk úgy, hogy a régi tagországokba 7,5, az új 

tagállamokba 1,2 százalékkal emelkedtek kiszállításaink. Fő piacunkra, Németországba 

rendkívül dinamikusan, 10,5 százalékkal bővült exportunk. A másik húzó piac az amerikai 

kontinens, az USA és Mexikó volt. Ázsiai kivitelünk ugyanakkor 10 százalékkal csökkent. 

2015-ben, az erősödő európai konjunktúrának köszönhetően, exportunk növekedési 

üteme – euróban számolva – várhatóan megegyezik a 2014. évivel. Importunk értékének 

alakulását döntően befolyásolja az energiaárak várható csökkenése, így az élénkülő fogyasztás 

ellenére a behozatal növekedési üteme némileg mérséklődik, s az export-import olló összeér. 

Összességében arra számítunk, hogy kivitelünk és behozatalunk is 4,2 százalékkal nőhet, a 

külkereskedelmi mérleg aktívuma pedig 6.670 millió euró lehet. Nem számítunk arra, hogy 

2015-ben lényeges elmozdulás lenne külkereskedelmünk relációs szerkezetében. Továbbra is 

meghatározó marad az Európai Unió, az itt várható kis keresletélénkülés is elég lehet ahhoz, 

hogy a térség részesedése ismét megközelítse exportunk 80 százalékát. Az ún. „déli nyitás” 

újonnan meghirdetett stratégiájának nagyjából annyi nyoma lesz kivitelünk szerkezetében, 

mint amennyi a keleti nyitásnak volt. 

3.2. Fizetési mérleg 

A fizetési mérleg statisztikai számbavételének új metodikája szerint 2008-tól a 

szolgáltatásokba és az áruforgalomba is új elemként bekerült az illegális termékforgalom 

(áruk) és az illegális tevékenységekhez kapcsolódó tranzakciók elszámolása (szolgáltatások), 

ami megnövelte az ország külső finanszírozási képességét. Az új metódus és az első 

háromnegyed év tényszámai alapján feltételezzük, hogy a folyó fizetési mérleg többlete 2014-

ben elérhette a 4,4 milliárd eurót, a GDP 4,4 százalékát. A tőkemérleg aktívuma kissé 

mérséklődhetett, de a külső finanszírozási képesség így is magas maradhatott: 7,7 milliárd 

euró, ami a GDP 7,7 százaléka.  
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2015-ben a nettó export volumenhatások miatti csökkenését ellensúlyozhatja az 

alacsony olajárak cserearányt javító hatása. A jövedelemkiáramlás tovább mérséklődhet, így a 

folyó fizetési mérleg aktívuma az idén is elérheti a 4,2 milliárd eurót, a GDP 4 százalékát. Az 

uniós transzferek az új költségvetési periódusban is viszonylag magasak maradnak, bár az 

utóbbi két évhez képest visszaesnek. Prognózisunk szerint a külső finanszírozási képesség 7,8 

milliárd euró lehet, ami a GDP 7,2 százaléka. 

3.3. Államháztartás egyenlege 

2014-ben a tervezettnél (2,9 százalék) jobb államháztartási hiány- és eladósodottsági mutatók 

kialakulásában a kedvezőbbé váló külső körülmények és a feléledő belső kereslet egyaránt 

közrejátszott. A mutatókat az uniós statisztika rendszer felülvizsgálata is javította. A külső 

kereslet élénkülése és a bőséges uniós források, valamint választásokhoz kötődő kiadásnövelő 

kormányzati politika a vártnál magasabb növekedést eredményezett, ami a költségvetési 

bevételek teljesülését segítette. Az MNB a növekedési hitelprogrammal stimulálta a 

gazdaságot. Az ESA 2010 módszerre való átállás következtében pedig, elsősorban a GDP-t 

emelő revízió miatt, a bruttó államadósság GDP-hez mért aránya elmozdult a 2010 óta 

jellemző 80 százalék körüli szinttől. Az új adatok 2011-től folyamatosan és határozottan 

csökkenő adósságrátát mutatnak, a 2013. évi adat a korábbi 79,2 százalékról 77,3 százalékra 

módosult. 

Az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi szemléletű egyenlege 2014-

ben 826 milliárd forintos (a GDP 2,6 százalékára rúgó) hiányt mutatott, ami még az eredeti 

előirányzatnál (985 milliárd forint) is jobb eredmény, a módosított előirányzatnak pedig 

mindössze 72 százaléka. Ez akkor is jó eredménynek számít, ha figyelembe vesszük, hogy az 

év végén százmilliárdos nagyságrendű uniós támogatás érkezett váratlanul, ami néhány tized 

százalékponttal javította az elszámolást. Becslésünk szerint a 2014. évi (ESA 2010 

szemléletű) államháztartási hiány a GDP 2,2-2,4 százaléka lehet attól függően, hogy az 

önkormányzati szektor egyenlege kiegyensúlyozott lesz, vagy enyhe többletet mutat a végső 

elszámoláskor. 

A 2015. évi költségvetés 877,4 milliárd forintos hiányt irányzott elő, ami a kormány 

tavaly novemberi GDP előrejelzésének 2,6 százaléka. Az ebből származtatható 

államháztartási hiány (ESA 2010 módszerrel számolva) a tervek szerint 2,4 százalékos lehet. 

Az idei költségvetés teljesülésének azonban nem elhanyagolhatók a kockázatai. A növekedési 

pálya lassulásával már számoltak ugyan a költségvetés készítésekor, de a kedvező 

költségvetési hatással járó tavalyi tényezők jó része átmeneti volt, s kifutásukkal az adóalapok 

relatív szűkülése is várható. 

A külső környezet alakulása sem egyértelműen pozitív. Az Európai Központi Bank 

elindította pénzbőséget teremtő programját, ami az euroövezetben kedvezően érintheti mind a 

kereslet alakulását, mind pedig a finanszírozás költségeit. Ám a magyar gazdaság lehetőségeit 

és finanszírozás költségeit más tényezők is érzékenyen befolyásolják (az eurozónán belüli 

események, a görög helyzet, a Fed monetáris politikája, a feltörekvő piaci események fertőző 

hatása). Az ebből adódó kockázatokat (kevésbé dinamikus kereslet, a hozamfelárak felfelé 

mozdulása) az egyre expanzívabb MNB-s hitelprogram sem képes ellensúlyozni. 
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Amennyiben a forint árfolyama gyenge marad, a kamatköltségek még az esetlegesen tovább 

csökkenő, nyomott irányadó MNB kamat ellenére sem csökkenhetnek érdemben, az 

államadósság pedig nőhet, nem csupán a devizaadósság átárazódása miatt, hanem azért is, 

mert a lejáró devizaadósságon realizált árfolyamveszteséget is fedeznie kell a kibocsátandó 

forintadósságnak. 

2015-re 2,6 százalékos ESA 2010 módszertan szerinti államháztartási deficit alakulhat 

ki. A 3 százalékos küszöb alatti hiány elérése nincs veszélyben, de a költségvetésben 

előirányzott 2,4 százalékos hiány eléréséhez az Országvédelmi tartalékok megtakarítása és a 

bevételi oldalon újabb intézkedések szükségesek, különösen, ha a kockázatok realizálódnak. 

3.4. Államadósság 

Az államadósság GDP-hez mért aránya 2014-ben az előzetes adatok szerint a GDP 76,9 

százalékára, az előző évihez viszonyítva 0,4 százalékponttal csökkent, ami elsősorban a 

magas nominális GDP-nek köszönhető. Az állami részesedésvásárlások a pénzforgalmi hiányt 

és így a finanszírozási szükségletet növelték, az ESA hiányban viszont nem jelennek meg. Az 

államadósság nagyságát ugyanakkor befolyásolja a devizaadósságnak az előző év végi szintet 

jelentősen meghaladó 2014 végi forintárfolyamra történő átárazásából fakadó különbözet. 

Az államadósság GDP-hez mért aránya 2015 végére a GDP 76,2 százalékára 

csökkenhet, amiben nem számoltunk a finanszírozási igényt esetleg tovább növelő váratlan 

különkiadásokkal. 

3.5. A fogyasztói árak alakulása 

2014-ben a fogyasztói árszínvonal 0,2 százalékkal alacsonyabb volt az előző évinél. A 

defláció érintette az élelmiszereket, a tartós fogyasztási és a ruházati cikkeket, a háztartási 

energiát valamint az egyéb cikkek, üzemanyagok árufőcsoportját is. A maginfláció – noha az 

előző évihez képest mérséklődött - ugyanakkor 2,2 százalékos árszintnövekedést jelzett. A 

defláció annak ellenére következett be, hogy a forint árfolyama számottevően gyengült, a 

kabinet pedig – az MNB-vel együtt – laza pénzügypolitikát és kiengedő jellegű 

jövedelempolitikát folytatott. Az infláció kiiktatódását elősegítette a külső és belső termelői 

árnyomás felszámolódása, valamint a kormány erőszakos rezsicsökkentő politikája. A 

háztartások fogyasztási kereslete ugyan élénkült, de annak árhúzó hatását tompította a 

továbbra is magas nettó megtakarítási ráta. 

2015-ben a defláció valamelyest fokozódik. Annak ellenére, hogy egyrészt a 

költségvetési politika jelentős költségnyomást erősítő tételekkel terhelte meg a gazdaságot, 

másrészt a háztartások fogyasztási kereslete is élénkül. Az előző évről áthúzódó negatív 

árhatás ugyanis rendre lefelé szorítja a havi indexeket, amit megtámogat az olajárak esése, a 

külső defláció és az erős piaci verseny. A defláció kiiktatódását csak az év második felére 

prognosztizáljuk, amikorra az áthúzódó hatás mérséklődik, a konjunktúra árhúzása pedig 

erőteljesebben fejeződik ki a külső és a belső piacok részéről. Az esztendő átlagában várt 0,4 

százalékos árszintcsökkenés ellenére az éven belüli drágulást (decemberi index) 1,5 

százalékosra tesszük. 
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3.6. A kamatok alakulása 

2014 nyarán, az alapkamat 2,10 százalékos szintjénél, az MNB átmenetileg lezárta két évig 

tartó kamatcsökkentési ciklusát, amely alatt az irányadó ráta 7-ről 2,1 százalékra 

mérséklődött. A pénzpiaci hozamok alakulása azonban csupán a rövidebb lejáratokon követte 

a jegybanki kamatvágásokat, és ehhez az is hozzájárult, hogy az MNB a kéthetes kötvények 

betétekké alakítása során a belföldi hitelintézetekre szűkítette a jegybanki instrumentumot 

igénybe vehetők körét, ami megnövelte a forintpiaci likviditást. 

Az alacsony kamatfelár labilissá tette a forinteszközök vonzerejét, amit a gyenge 

forintárfolyam is tükröz. További veszélyt rejt magában az, hogy a jegybanki vezetés az MNB 

nyereségessé tétele érdekében elkötelezte magát az alacsony kamat és a gyenge árfolyam 

mellett. Ám mivel ebből származó bevételeit a jegybanki feladatkörhöz nem tartozó célokra 

(alapítványok támogatása, ingatlanvásárlás) fordítja, a monetáris finanszírozás tilalmát 

áthágó, kvázi-fiskális tevékenységével még a költségvetés helyzetét sem javítja.  

2015-ben várhatóan márciusban beindítja újabb kamatcsökkentő ciklusát az MNB, 

amiben az alacsony inflációs környezet mellett az EKB eszközvásárlási programja miatt 

bővülő likviditás is szerepet játszhat. A hazai pénzügyi szektorban felszínre került, hatalmas 

összegű veszteségeket és egyúttal jelentős állami kötelezettségvállalást előidéző csalások 

miatt azonban óvatosabbá válhat a jegybank. Az MNB kamatcsökkentésének mértékét a Fed 

második félévben várható kamatemelése is mérsékelheti. Arra számítunk, hogy az év végéig 

1,8 százalékra süllyed az alapkamat. A pénzpiaci kamatok követik a jegybanki alapkamat 

csökkenését, de a hosszabb lejáratokon csak lassúbb ütemben. 

A takarékszövetkezeti csődök és a brókercsalások miatt az OBA és a Beva is jelentős 

mértékű feltöltésre szorul, ami a bankok emelkedő költségén keresztül a kamatszpredet is 

növelheti. A kormánynak az EBRD-vel kötött megállapodása értelmében ugyanakkor 2016-

tól csökken a banki különadó, ami a jövedelmezőségi kilátások javulása révén már az idén 

megnövelheti a bankok hitelezési aktivitását. A két ellentétes tényező együttes hatásaként a 

banki kamatszpredek enyhe csökkenésére számítunk. 

3.7. Az árfolyamok alakulása 

2014 nyarán gyengülésnek indult a forint, az orosz-ukrán konfliktus háborús eszkalálódásának 

kezdetén megközelítette addigi történelmi mélypontját (316 forint közeli euró). A forint 

gyengülése jórészt a régiós valutákkal együtt ment végbe, ami mögött a háborús konfliktus 

mellett a Fed eszközvásárlási programjának leállása és a kamatemelési várakozások hatására 

erősödő dollár is meghúzódott, bár egyes hazai megnyilvánulások (pl. a devizahiteles 

intézkedések) is szerepet játszhattak benne. Éves átlagban 309 forintra erősödött az euró, az 

év végén pedig 315 forintos szintet ért el, noha a devizahitelek piaci árfolyamon történő 

forintosításának bejelentése inkább megnyugtatóan hatott a piacokra. A dollár euróval 

szembeni erősödése az amerikai valutához a képest még inkább meggyengítette a forintot: az 

év végére 259 forintra ugrott az árfolyama.  

2015. január 15-én minden árfolyamot megrázó hatást váltott ki a svájci jegybank 

váratlan lépése: eltörölte a frank túlzott megerősödésének megakadályozására bő három éve 

felállított az 1,20-es euró-frank küszöböt. Bár ettől a lépéstől a frank leértékelődését várták, 
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ám a svájci valuta jelentősen felértékelődött, és az euróval szemben azóta is a paritás 

közelében maradt (az euró frankárfolyama 1,05-1,08 között ingadozott). 

A Fed szigorító politikája és az amerikai gazdaság erősödése erősítette a dollárt az 

euróval szemben. A dollár vonzerejét az is növelte, hogy az EKB az újabb eszközvásárlási 

programjával és a nulla közeli kamattal tovább lazította monetáris politikáját, miközben a 

megoldatlan görög válság is aggasztja az euróba befektetőket. Az EKB-program elindulását 

követően, március közepére csaknem a paritásig gyengült az euró, és év végére sem várunk 

1,05 körüli szintnél erősebb euró/dollár árfolyamot.  

A svájci frank felértékelődése a magyar piacot is sokkolta: a forint új történelmi 

mélypontra esett az euróval szemben (326-os szintig), és a frank forintárfolyama is 300 fölé 

ugrott. Februártól kissé visszaerősödött a forint árfolyama az euróval és a frankkal szemben 

(288, ill. 306), de a rendületlenül izmosodó dollárhoz képest tovább gyengült. Minthogy 

Magyarország makrogazdasági és pénzügyi egyensúlyi mutatói az idén is viszonylag 

kedvezőek maradnak, a második félévben várhatóan sor kerül az ország felminősítésére, ami 

erősíti a befektetői bizalmat a forinteszközök iránt. Ez ellen hat ugyanakkor, hogy az MNB 

további kamatcsökkentése leszorítja a főbb valutákkal szembeni kamatfelárat. Ezért az idén 

sem számítunk a forint érdemi megerősödésére: az év végére 310 forintos euró-árfolyamot 

prognosztizálunk, és hasonló éves átlagot. Az euróval szemben tovább erősödő dollárhoz 

képest leértékelődik a forint: 2015 végére 295 forintos dollárt valószínűsítünk, éves átlagban 

pedig 290 forint/dollárt prognosztizálunk. 

4. A FŐBB ÁGAZATOK TELJESÍTMÉNYE 

4.1. Ipar 

2014-ben az ipari termelés 7,6 százalékkal nőtt, ami az elmúlt négy év legjobb eredménye, és 

az Európai Unió egészében is az élmezőnybe tartozik. A növekedést most is a kivitel húzta, 

közel 10 százalékos bővüléssel. A 2008 óta tartó folyamatos visszaesés után ebben az évben a 

belföldi eladások is elérték a bázis – alacsony – szintjét. 2014-ben a feldolgozóipar összes 

alágazatában emelkedett a termelés, de messze lemaradva a növekedés motorjának számító, 

20%-kal bővülő járműgyártástól. Hosszú évekig tartó zsugorodás után a még mindig 

viszonylag jelentős súlyú számítógép-elektronikai termékek gyártásának az indexe is a pozitív 

tartományba került. Visszaesett viszont a másik két nagy ipari ágazat, a bányászat és a 

villamosenergia-gázellátás kibocsátása, az utóbbi több mint 6 százalékkal.    

Az ipari növekedés hajtóereje 2015-ben is a kivitel, ezen belül az autógyártás és a 

hozzá kapcsolódó néhány terület lehet. A külső kereslettől, ezen belül Németországtól nem 

várunk jelentős pótlólagos lendületet, miközben az orosz kereskedelmi korlátozások 

kedvezőtlen befolyása fennmarad. A belföldi eladások – figyelembe véve az összes és 

különösen az új megrendelések gyenge mutatóit – legfeljebb a tavalyi szint körül 

alakulhatnak. Mindennek alapján az exportnak a 2014. évi értéknél valamivel visszafogottabb 

bővülésére és a hazai értékesítés szinten maradására, összességében 5 és 6 százalék közötti 

növekedésére számítunk.  
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4.2. Építőipar 

Az építőipar 2014-ben a megelőző év dinamikáját is felülmúlva 14,2 százalékos növekedést 

mutatott, de úgy, hogy a kibocsátás trendje a második félében végig lefelé lejtett. A fő 

hajtóerőt az egyéb építmények, elsősorban a közlekedéshez kapcsolódó beruházások adták, 

mégpedig részben a parlamenti és önkormányzati választások megszokott ciklusa, részben az 

uniós költségvetési periódus lezárulta miatt. Túljutott a mélyponton a lakásszektor is: az 

átadott lakások száma 15, az építési engedélyeké pedig 28 százalékkal nőtt. Mind a két adat 

elmarad azonban a 2012. évi értékektől, és alig több mint az ötöde a válság előtti, 2008-as 

szintnek.   

2015-ben az építőiparban lendületvesztésre számíthatunk. A magas bázis mellett ennek 

fő oka, hogy megszűnik, illetve gyengül a fő mozgatóerő, a politikai és az uniós támogatási 

ciklus hatása, amit a lakásépítések lassú regenerálódása nem tud ellensúlyozni. Erre utal, hogy 

az ágazat teljes rendelésállománya – a második félév folyamatos csökkenése után – 2014 

decemberében 17 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, az új megrendelések 

pedig alig haladták meg a bázis felét. Mindennek hatására 2015-ben az építőipar stagnálás 

közeli helyzete várható. 

4.3. Agrárgazdaság 

A mezőgazdaság 2014. évi helyzetét egyrészt az határozta meg, hogy az elmúlt hét év 

vidékfejlesztési támogatásainak mintegy fele a termelés korszerűsítésére irányult. Így olyan új 

ültetvények, illetve tehenészeti és sertéstenyésztő telepek jöttek létre, amelyek korszerű és 

igényes termelése ellensúlyozza, sőt a gyümölcstermelés esetében jelentősen meghaladja a 

hagyományosan termelők leépülő kapacitásait. A gyümölcstermelés kb. 30 százalékkal felette 

volt a pár év ezelőtti volumennek, a tejtermelés 2013 óta, a sertésnevelés pedig 2014-től 

meghaladta a korábbi alacsony szintet.  Másrészt, a 2014. évi napos, de szokatlanul esős 

időjárás a szántóföldi növénytermelésben minőségi gondokat, a kertészeti tevékenységekben 

pedig jelentős veszteségeket okozott. A mintegy 5 millió tonnás búzatermés lényegében a 

2013. évi volumennel egyezett meg. Kukoricából 9,2 millió tonna lett a termés, amely 

mintegy 36 százalékkal haladja meg a 2013-ban betakarítottat. A mezőgazdaság teljes 

termelési volumene 2014-ben mintegy 9 százakkal növekedett. A növénytermesztési és 

kertészeti termékek előállításának volumene 12 százalék fölötti mértékben emelkedett, az 

élőállatok és állati termékek előállításáé pedig több mint 5 százalékkal. A pályázati rendszer 

működése jóvoltából a beruházások emelkedtek. 

A megvalósult és még befejezésre váró uniós támogatással segített beruházások révén a 

mezőgazdasági termelés 2015-ben várhatóan tovább nő. Összességében a növények termelése 

volumenben 2-3 százalékkal, az élőállat termelés 1-2 százalékkal, a tejtermelés 4-5 

százalékkal bővül. A baromfiszektor enyhe szűkülését bőven kompenzálja a beruházások 

befejezése miatt a sertéságazat és a tejszektor várható növekedése. Így a teljes mezőgazdasági 

termelés 2-3 százalékkal, a mezőgazdasági jövedelem 3-4 százalékkal lehet nagyobb, mint 

2014-ben. A mezőgazdasági beruházások az első félévben még a 2014-es szinten maradnak, a 

második félévben azonban a pályázati rendszer hektikussága miatt valószínűleg csökkennek. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK 

A magyar gazdaságban beindult végre a növekedés, és közben a pénzügyi egyensúly sem 

borult fel, sőt a kiviteli többlet és a bőséges uniós transzferek magas szinten tartják az ország 

külső finanszírozási többletét. Magyarország mégsem került ki a befektetésre nem ajánlott 

besorolásból (erre az idén ősszel van kilátás), a közvetlen külföldi tőkebefektetések egyenlege 

pedig – a bankok kényszerű tőkeemelései nélkül – negatív. A forint gyenge és labilis 

árfolyama a pénzügyi befektetők értékítéletét tükrözi.  

A tavalyi kiugró gazdasági növekedést jelentős részben a kedvező külső környezet 

(beinduló konjunktúra, bő pénzpiaci likviditás, alacsony infláció, uniós transzferek, külföldi 

munkavállalási lehetőségek) és a választási évhez kapcsolódó gazdaságpolitikai intézkedések 

(uniós beruházások felpörgetése, közmunka növelése, béremelések, rezsicsökkentések, 

reálnyugdíj-emelkedés) alapozták meg. 

A gazdaság növekedési üteme az idén már mérséklődik, mivel 

 lelassul a beruházások növekedése, minthogy azt főként az uniós támogatások éltették, 

miközben – a kiszámíthatatlan és versenytorzító kormányzati beavatkozások mellett –a 

magángazdaság növekedési alapjai nem jöttek létre 

 a befektetői bizalom hiányában a kiterjesztett növekedési hitelprogram ellenére sem 

várható a magánszektor beruházási kedvének és a bankok hitelezési hajlandóságának 

érdemi erősödése 

 a bankok „elszámoltatása” miatt a háztartásoknál maradó többletjövedelem kissé 

fellendítheti ugyan a fogyasztást, de egyúttal rontja a bankszektor hitelezési képességét, 

amit a brókercsalások pénzügyi szektorra szétterülő terhe is visszavet 

 a versenyszférában továbbra is csak szerény mértékben nő a munkahelyek száma  

 mindezek, valamint a stagnáló termelékenység miatt továbbra is alacsony marad a 

magyar gazdaság potenciális növekedése  

Az ország külső finanszírozási többlete a kedvező konjunktúra mellett és az uniós 

transzfereknek köszönhetően 2015-ben is fennmarad, ami teret enged a gazdaságélénkítő 

kormányzati-jegybanki politikának. A járműgyártásra fókuszáló fejlesztések miatt mind 

inkább koncentrálódó ipar és export azonban növeli a gazdaság sérülékenységét.  

A belső egyensúly is megőrizhető, ám a kormány ezt változatlanul a gazdaság jövőjét romboló 

intézkedésekkel teszi. A költségvetési bevételeket a szolgáltató szektorok jövedelmének 

megcsapolásával, az oktatásból (főleg a felsőoktatásból) és az egészségügyből kivont 

forrásokkal teremti elő, amivel hosszabb távon is alacsony szinten konzerválja a 

termelékenységet és a gazdaság potenciális növekedését. A közszolgáltatók rentábilis 

működését veszélyeztető árszabályozással és a kiterjedt államosításokkal további 

veszteségforrásokat teremt a kormány. A költségvetési hiánycél fenntartását a jövőben a két 

éven át érvényesített reálnyugdíj-növekedés is nehezíti. A szociális kiadások 

megnyirbálásával, átalakításával pedig tovább romlik a társadalmi kohézió. Mindez 

megnehezíti a felzárkózást segítő növekedési pálya és az egyensúly fenntartását, miközben 

egyre nagyobb áldozatokat követel a magyar társadalomtól. 
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Összefoglaló számszerű előrejelzés 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015* 

Világgazdaság 

GDP-termelés (előző év=100) 103,5 103,2 103,4 103,5 

   Ebből    - Eurózóna  99,3 99,6 100,9 101,3 

                - Németország 100,9 100,5 101,6 101,6 

Infláció a fejlett országokban (%) 2,0 1,4 1,6 0,9 

Áruk- és szolgáltatások a világkereskedelemben 

(előző év=100) 
102,8 103,1 103,1 103,8 

Magyar gazdaság 

GDP-termelés (előző év=100) 98,5 101,5 103,6 102,4 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás a GDP-ben (előző 

év=100) 
95,8 105,2 111,7 103,0 

Háztartások fogyasztása (előző év=100) 98,0 100,2 101,6 101,8 

Beruházások (előző év=100) 94,8 106,9 114,0 103,0 

Háztartások nettó megtakarítása (a GDP %-ában) 5,3 5,2 5,9 6,6 

Vállalatok nettó megtakarítása (a GDP %-ában) 2,8 3,0 0,4 -0,3 

Reálkereset (előző év=100) 96,6 103,1 103,2 103,8 

Foglalkoztatottak száma – munkaerő-felmérés 

szerint, évi átlag (ezer fő) 
3 877,9 3 892,8 4 101,8 4 120 

Munkanélküliség rátája, évi átlag 10,9 10,2 7,7 8,0 

Kivitel (folyó áron, euróban) 100,0 101,7 104,2 104,2 

Behozatal (folyó áron, euróban) 100,5 102,0 104,7 104,2 

Külkereskedelmi mérleg egyenlege, millió euró 6 655 6 555 6 402 6 670 

Folyó fizetési mérleg egyenlege, millió euró 1 873 4 162 4 400* 4 600 

Külső finanszírozási képesség a GDP %-ában 4,5 7,8 7,7* 7,2 

Államháztartás egyenlege a GDP %-ában (ESA 

2010) 

-1,9 -2,4 -2,3 -2,6 

Államadósság a GDP %-ában 78,5 77,3 76,9 76,2 

Infláció, éves átlag (%) 5,7 1,7 -0,2 -0,4 

Infláció, év végén (%) 5,0 0,4 -0,4 1,5 

Jegybanki irányadó kamat, év végén (%) 5,75 3,00 2,10 1,80 

3 hónapos állampapír hozama, év végén (%) 5,3 2,9 1,4 1,8 

Forint/euró árfolyama, év végén 291,3 296,9 315 310 

Forint/dollár árfolyama, év végén 220,9 215,7 259 295 

Ipari termelés (előző év=100) 98,2 101,1 107,6 105,5 

Építőipari termelés (előző év=100) 93,4 108,5 114,2 100,0 

Mezőgazdasági termelés (előző év=100) 89,8 113,1 109,2 102,5 

* Pénzügykutató Zrt. prognózis 

 

A prognózis elkészítésében részt vett: Antalóczy Katalin, Herczog László, Mohácsi Kálmán, 

Neményi Judit, Petschnig Mária Zita, Várhegyi Éva, Voszka Éva.  

Szerkesztette: Várhegyi Éva 


