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gyorstájékoztatóiból származó adatok alapján
megállapítható, hogy a 2022-es év I. negyedévében a
magyar nemzeti össztermék 8,2%-kal emelkedett
az előző és azonos időszakához képest. A
szezonálisan
és
naptárhatással
kiigazított,
kiegyensúlyozott index tekintetében az előző
negyedéveshez mérten 2,1, az előző év azonos
időszakához képest 8%-os növekedést lehetett
mérni.
A 8,2%-os bővüléshez a legnagyobb mértékben a szolgáltató szektor járult hozzá 5,3%-kal, mely 0,7
százalékpontos javulás az előző negyedévhez képest. Ennek főbb oka, hogy az előző év során a korlátozások
által sújtott szektorok erőteljes növekedésbe kezdtek.1
A háztartások tényleges fogyasztása a nyers adatok szerint 11,5%-os emelkedést mutatott az előző év
azonos időszakához képest.
A kiskereskedelmi üzletek forgalma márciusban 16,2%-os bővülést mutatott mind nyers, mind
pedig a naptárhatástól megtisztított adatok szerint az előző év azonos időszakához képest. A januármárcius időszakban a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 10,3%-os növekedés figyelhető meg az
előző év azonos időszakához viszonyítva. Az élelmiszer és az élelmiszer jellegű vegyes kereskedelemben
nem állt be számottevő változás a forgalom volumenét tekintve, a vegyes üzletek értékesítési volumene
0,3%-kal csökkent, míg az ital-dohányárú szaküzleteké 2,4%-kal nőtt. A nem élelmiszer-kereskedelem
forgalmának volumene összességében 29,7%-kal nőtt. Az üzemanyag kiskereskedelemben elsősorban a
hónap közepi többletvásárlások miatt a forgalom volumene 51,4%-os növekedést produkált.2
2022 márciusában az export volumene 4,4%-kal csökkent, az importé pedig 2,2%-kal nőtt az előző
év azonos időszakához képest. A kivitel értéke euróban kifejezve 8,8%-kal az importé 25%-kal nőtt. A
termék-külkereskedelmi egyenleg 1,6 milliárd euróval romlott. A január-március időszakot nézve az
előző évhez képest 0,5%-ot növekedett az export, 6,2%-ot pedig az import volumene. A forint
ugyanebben az időszakban az eurohoz képest 0,9, a dollárral szemben 8,3%-ot vesztett értékéből. Mindkét
oldali forgalomváltozáshoz nagy mértékben a gabona és gabonakészítmény, valamint a hús és húskészítmény
járult hozzá.
A beruházások volumenének növekedése folytatta az előző negyedév bővülő tendenciáját és az
előző év azonos időszakához képest 8,7%-os javulást ért el, mértéke pedig meghaladja az eddig
legmagasabb, 2021 III. negyedévében mért szintet. A beruházási tevékenység volumene 8,7%-kal
emelkedett, ezen az építési beruházásoké, melyek a teljesítményérték 58%-át adják, 10%-ot növekedtek, a
gép és berendezésberuházásoké, melyek pedig a teljesítményérték 41%-át teszik ki, 7%-kal bővültek. Utóbbi
beruházások héttizede importból származott. A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozásoknál a fejlesztések
volumene 11%-kal emelkedtek, a költségvetési szerveknél ugyanakkor 13%-os csökkenés figyelhető meg a
fejlesztések terén. Hasonló módon csökkenés figyelhető meg a közigazgatás terén is, 5,2%-ot esett ebben a
szektorban a beruházások volumene. A feldolgozóipar fejlesztései terén közel 20%-os növekedésről
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lehet beszámolni, az ingatlanügyletek 11%-kal bővültek, a szállítás, raktározás területén lassuló
volumennövekedés figyelhető meg 2,1%-os szinttel, mely elsősorban az állami infrastrukturális fejlesztések
mérséklődése magyaráz. A mezőgazdaság terén 20%-os növekedést lehet megfigyelni, melynek oka
elsősorban a mezőgazdasági épületfejlesztések nagymértékű bővülése.3
2022 márciusában az előző év azonos időszakához képest 25,9%-kal, az előző hónaphoz viszonyítva
4,8%-kal nőttek az ipari termelői árak. A feldolgozóiparban 27,3%-os, az energiaiparban 70,9%-os
drágulást lehetett megfigyelni. Az exportértékesítési árak 19%-kal nőttek, a 96%-os súlyt képviselő
feldolgozóiparban az áremelkedés 12,9%-ot tett ki. A 2022-es év I. negyedéves adatai szerint a belföldi
értékesítés árai 36,9%-kal, az exportértékesítési árak 16,7% az ipari termelői árak összességében
pedig 23,6%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest.4
A 15-74 évesek közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 2022 márciusában 4 millió 697 ezer főt
volt, ugyanez az érték a 15-64 éves korcsoportban 4 millió 569 ezer fő. A január-március időszakban
az átlagos létszám 4 millió 674 ezer fő volt, ebből a hazai
elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 4 millió 509
ezer főt számlált. A férfiaknál a foglalkoztatási ráta értéke
78,5%, nők esetében pedig 69,4%. Valamennyi
régióban növekvő foglalkoztatási rátát lehetett
mérni. A legnagyobb mértékűt Budapesten (3,9
százalékpontos növekedés), ahol a foglalkoztatási ráta
79,9% a legkisebbet pedig a Dél-Alföldön (0,7
százalékpont). A legalacsonyabb foglalkoztatási ráta
Észak-Magyarországon van a maga 67,7%-os értékével.5
2022
márciusában
a
teljes
munkaidőben
alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 511 400
forint volt, melynek nettó értéke a kedvezmények figyelembevételével 352 200 forintot tett ki. A bruttó
átlagkereset az előző év azonos időszakához képest 15,5%-kal nőtt Ezek az értékek rendre 17,5, valamint
18,1%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az első negyedéves adatok szerint
mind a bruttó, mind pedig a kedvezmények nélkül figyelembe vett nettó átlagkeresett 21%-os
növekedést produkált, a kedvezményeket is tartalmazó nettó átlagkereset az előző évhez képest 21,6%-kal
nőtt. A növekedés oka elsősorban a honvédelmi és rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménye
(fegyverpénz), valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, a magas nem rendszeres keresetek
(prémiumok, egyhavi különjuttatások).6
(Forrás: KSH gyorstájékoztatók)
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A magyar gazdaság teljesítményére vonatkozó várakozások
Az MNB 2022 márciusi inflációs jelentése szerint az év elején még egy infláció szempontjából mérséklődő
periódusra lehetett számítani, azonban ezt a számítást keresztül húzta az orosz-ukrán háború, valamint az
annak következtében tovább súlyosbodó energia, valamint élelmiszerválság, melyek következtében a
nyersanyagok áremelkedése széles körben beépülhet a fogyasztói árban. mindezen külső hatások
következtében számításuk szerint az infláció év első felében 8% feletti szintet érhet el, kedvezőtlen
esetben azonban nem kizárt a 10%-os szint meghaladása sem. A 4%-os toleranciasávba való
visszatérést a jegybank 2023 második felére várja.7
Virág Barnabás, az Infó Rádió Aréna című műsorában az extra profit kapcsán beszélt arról, hogy az ebből
származó várhatóan 800 milliárd forintos éves bevételnek nagyjából a háromnegyede fog az
energetikai szektorból, illetve a bankszférából származni, előbbi esetében azonban elmondása szerint
nem lehet szó áthárításról az üzemanyag ár stop miatt. A banki területen ugyanakkor még nem
körvonalazódott ki, hogy a különadók a kamatkondíciókban, vagy pedig a díjtételekben fognak-e módosulni,
előbbi esetében a hitelpiacon, utóbbinál pedig az inflációban fejtene ki hatást. Ugyancsak kihívásként
említette a folyó fizetési mérleg egyensúlyba hozását, ami jelen körülmények között az import oldaláról
történő megtakarításokkal érhető el, mivel az exportpiac Európa szerte befagyott. Emellett a jövő fő feladata
a munkaerő tekintetében az adott foglalkoztatotti létszám melletti termelékenység növelése, aminek kapcsán
elsősorban a hazai KKV szektorban van kiemelkedő potenciál8
Nemzetközi kitekintésben a Nemzetközi Valutalap (IMF) a korábbi 5,1%-os szintről magyar GDP 2022es növekedésével szembeni várakozását 3,7%-os értékre csökkentette, ami a régió országait tekintve
továbbra is az átlagnál magasabb várakozásnak mondható (Lengyelország 3,7%, Csehország 2,3%, Szlovákia
2,8%), valamint az eurózóna várható növekedését is meghaladja 0,9% ponttal (2,8%). Az inflációs
várakozásuk azonban az MNB pesszimista várakozásaival közel azonos mértékű 10,3%-os értéket tesznek
ki.9 Az Eurostat számításai alapján a 2022-es magyar GDP növekedés mértéke várhatóan 3,6% lesz,
emellett 9%-os inflációval és 76,4%-os GDP arányos államadóssággal kalkulálnak.10 Az OECD
előrejelzése szerint 2022-re a GDP növekedés 4%-os ütemben nőhet, ami 2023-ra 2,5%-os értékre
mérséklődhet. Elemzésük szerint továbbra is számottevő lehet a feszes munkaerőpiac. ami növekvő reálbér
tendenciát is előre vetíthet, ez azonban párosítva a növekvő élelmiszer és energiaárakkal az infláció
drasztikus ütemű emelkedésével járhat.11
A Pénzügyminisztérium 2022-2026-os időszakra vonatkozó Konvergencia Programja alapvetően azzal
kalkulál, hogy amennyiben továbbra is képes 4% fölött bővülni az éves nemzeti össztermék, úgy 2026ra az államháztartás hiánya GDP 1%-os mértékére mérséklődhet, az államadósság mértéke pedig
63,1%-os szintet és elérheti. Ugyanakkor minisztérium számításai szerint is meghaladhatja a jegybanki
célok mértékét az infláció.12
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Válogatás a legfrissebb aktuális cikkekből:
❖ Infójegyzet, Klímaalkalmazkodás
https://www.parlament.hu/documents/10181/63291245/Infojegyzet_2022_1_klimaalkalmazko
das.pdf/56ec0ead-e891-2355-62fe-e451088ed187?t=1653476105795
❖ Infójegyzet, Hiány a Munkaerőpiacon
https://www.parlament.hu/documents/10181/63291245/Infojegyzet_2022_3_hiany_a_munkaer
opiacon.pdf/c3f56c74-f5af-eee3-21ba-93a4a3d35fb8?t=1653476056305
❖ Infójegyzet, Zöld Közbeszerzések
https://www.parlament.hu/documents/10181/63291245/Infojegyzet_2022_5_zold_kozbeszerze
sek.pdf/8a771ea9-86b1-3c94-de74-8443a544baad?t=1653476073538
❖ Világgazdaság, Európa technológiai lemaradásának kezelése
https://www.vg.hu/velemeny/2022/05/europa-technologiai-lemaradasanakkezelese?fbclid=IwAR39XQvB8JCKMXNLpJYJw0AL7xqedF478hn1rNf31VHub0XC9ZutgGZ
8wU0

