Az MNB 2020. szeptemberi inflációs jelentéséről
Az MNB inflációs jelentése negyedévenként elemzi és megpróbálja előrejelezni a magyar
gazdaságban zajló folyamatokat. Az alábbi összefoglaló a legfrissebb, 2020 szeptember 24.-i
jelentést ismerteti és kommentálja.
Foglalkoztatás, munkahelyek
A vállalatok a gazdasági visszaeséshez elsősorban a munkaidő csökkentésével és a
részmunkaidősök számának emelésével alkalmazkodtak. A tömeges állásvesztés azonban nem
volt elkerülhető: 2020 2. negyedévében a foglalkoztatottak száma több, mint 100 ezer fővel
csökkent. Az érintett munkavállalók csaknem felének azonban - a lezárások és a munkaügyi
hivatalok túlterhelése miatt - még arra sem volt módja, hogy munkanélküliként regisztrálja magát,
így a regisztrált munkanélküliek száma „csak” mintegy 60 ezer fővel nőtt.

A szezonálisan igazított munkanélküliségi ráta 5,1 százalékos értékkel májusban érte el eddigi
csúcspontját. Júliusban 366 ezer regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván, ami 118 ezer fővel
haladta meg az előző év azonos időszakát. Az állásvesztés a feldolgozóiparban és a szolgáltató
szektorban dolgozókat egyaránt sújtotta.
A munkaerőpiac feszességét jelzi az a mutató. amely a munkanélküliek számát és az üres
álláshelyek számát hasonlítja össze. A mutató értéke 2020 2. negyedévében a korábbi 40% közeli
értékről 15% közeli értékre zuhant vissza (lásd az ábrát alább).

A járvány elhúzódása következtében a kedvezőtlen foglalkoztatási adatok továbbra is
fennmaradnak: a versenyszférában a foglalkoztatottak száma 2021 első felében érheti el a
mélypontját, ami több mint 100 ezer fős csökkenést jelent az idei év azonos időszakához képest.
A munkahelyvédelmi bértámogatási program kifutásával decemberben már minden munkavállaló
esetében véget ér a 3+1 havi támogatott foglalkoztatási időtartam. A program megszűnése, valamint a
járvány elhúzódása miatt a munkanélküliségi ráta várhatóan az idei évinél is jobban, 5,2-6,3 százalékig
emelkedhet 2021 első negyedévében.

Bérek, jövedelmek
A bérnövekedés tekintetében az MNB nem kellően átlátható adatokat közöl, mivel egybemossa a
teljes és a részmunkaidőben foglalkoztatottak bérére vonatkozó változást. Azzal, hogy -egyebek
mellett a munkahely védelmi program nyomán- sok tízezer munkavállalót részmunkaidőssé
soroltak át, a részmunkaidősök bére jelentősen megnőtt és ez felfelé húzza az átlagot, elfedve a
teljes munkaidősök körében bekövetkezett jelentős növekedés lassulást, sőt egyes ágazatokban
(lásd járműipar) csökkenést a béreket illetően. A munkavállalók valós jövedelmi helyzetét a
reáljövedelmek alakulása fejezi ki, amely 1,5-3,3% közötti mértékkel csökkenhet idén az MNB
várakozása szerint.
Még így, a felduzzadt részmunkaidős állományt tartalmazó béreket tekintve is, lassuló nominális
bérdinamika várható 2020-ban és az azt követő 2 évben. A versenyszféra bruttó átlagkeresete a
tavalyi 11,6%-hoz képest az idei évben várhatóan 7,8-8,5 százalékkal emelkedhet, majd 2021ben és 2022-ben még kisebb mértékben, várhatóan 6,6-7,3, illetve 6,2-6,9 százalékkal. Ezek a
nominális béremelkedési mértékek messze elmaradnak a 2016-ban megkötött 6 évre szóló
három oldalú bérmegállapodásban előirányzott évi 6%-os reálbér emelkedési követelménytől.

Infláció, árak
A reálbérek nagyságát erősen lefelé húzza az árak gyorsuló emelkedése. Az árak növekedési
üteme a második negyedév 2,5 százalékos átlagos értékről augusztusra éves összehasonlításban
3,9 százalékra gyorsult. A szezonális hatásoktól és az adóhatásoktól megtisztított – az energia,
élelmiszer, alkohol és dohánytermékek nélküli – un. maginfláció még ennél is jobban, 4 százalék
fölé emelkedett, augusztusban 4,2 százalékon alakult. Az idei évben az infláció 3,6–3,7 százalék
lehet.

Átlag feletti áremelkedést regisztráltak az élelmiszerek (például tej és tejtermékek, tojás, rizs,
kenyér, étolaj, sertéshús, zöldség-gyümölcs), néhány iparcikk (például új személygépkocsik,
mosógépek, háztartási berendezések), illetve a szolgáltatások (például étterem, vendéglátás,
turizmus, magán egészségügyi ellátás, lakás karbantartás, információs és infotechnológiai
szolgáltatások) esetében. A gyümölcsök esetében a második negyedévben az átlagos termelőiáremelkedés az előző évhez viszonyítva meghaladta az 50 százalékot.

Gazdasági növekedés
A magyar GDP összességében várhatóan 5,1 és 6,8 százalék közötti mértékben esik vissza idén.
A gazdasági teljesítmény 2022 fordulóján érheti el a járvány előtti szintet. A koronavírus járvány
azokat az ágazatokat érintette elsősorban kedvezőtlenül, amelyeken a hazai gazdasági
növekedés jelentős része nyugodott az elmúlt években. A kivitel, ezen belül is elsősorban a
járműipari export és a turizmushoz köthető szolgáltatásexport, valamint a beruházások estek
leginkább vissza. A második negyedévben szezonálisan és naptárhatással igazítva hazánkban
13,6, Szlovákiában 12,2, Csehországban 11, Romániában 10,5, Bulgáriában 8,2, Lengyelországban
7,9 százalékkal csökkent a gazdasági teljesítmény éves indexe.

A rendelkezésre álló jövedelem csökkenése miatt kieső és a bizonytalan jövő miatt elhalasztott
háztartási fogyasztás miatt a lakossági fogyasztás 2,2-4,0 százalékkal csökken ebben az évben. Az
eddigi adatok szerint a profitjövedelmek is visszaesnek a vállalkozói jövedelmek jelentős
mérséklődésének köszönhetően. A munkavállalói jövedelmek csökkenését a munkahelyvédelmi
intézkedések tompították. Az alábbi ábrán az is látható, hogy a 2016 után nagyobb sebességre
kapcsolt bér növekedés sem eredményezte a tőke jövedelmek csökkenését, legfeljebb
kiegyensúlyozottabbá tette a két fél közötti jövedelem arányokat.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gazdaság kilábalása májusban megindult, ám júliusban a
folyamat megtorpant. A válságból történő kilábalás korábbi várakozásainknál lassabb lehet.
Külkereskedelmi partnereink növekedési kilátásai hirtelen és nagy mértékben romlottak az
elmúlt időszakban.
Költségvetési hiány, államadósság
2020-ban a költségvetés hiánya idén a tavalyi 2% helyett a GDP 7–7,5 százalékára emelkedhet. A
deficit növekedése egyrészt a gazdasági növekedés lassulásából, másrészt a költségvetés
egészségügyi célú és gazdaságvédelmi intézkedéseiből ered.

A járvány egészségügyi és gazdasági hatásainak kezelését célzó közvetlen költségvetési hatással
járó intézkedések a GDP 6,9 százalékát teszik ki. Az intézkedések jelentős részét
átcsoportosításokból, a tartalékok felhasználásából, adóemelésekből (kiskereskedelmi különadó,
pénzügyi szervezetek hozzájárulása), valamint az európai uniós források átcsoportosításából
fedezheti a kormányzat. Számításaink szerint így az intézkedések nettó egyenleghatása a GDP 2,8
százaléka lehet.

A GDP-arányos bruttó államadósság az előzetes adatok szerint a 2019. végi 66,4 százalékról
2020-ban 76 százalékra emelkedik. A ráta 9,7 százalékpontos emelkedése elmarad az unió
átlagától, amely az Európai Bizottság legfrissebb prognózisa szerint 12,5 százalékkal emelkedhet
2020-ban az előző évhez képest.

Az államadósság emelkedését fékezik az Európai Uniós támogatások. Magyarország 2018-as
árakon várhatóan több mint 50 milliárd eurónyi forráshoz juthat a következő hétéves
időszakban. A kohéziós és agrárpolitikai alapokat magában foglaló többéves pénzügyi keretből
hazánk 2018-as árakon mintegy 32,9 milliárd euro támogatásra lehet jogosult, a Next Generation
EU alapjaiból pedig további 7,7 milliárd forintnyi vissza nem térítendő forráshoz, valamint 10
milliárd eurónyi kedvezményes hitelhez juthat.

Az uniós támogatások felhasználása azonban 2020-at követő 2 évben még enyhén csökkeni fog.

o

Hitelezés
Emelkedtek a vállalati forinthitelek finanszírozási költségei a negyedév során, az átlagos
forinthitel-kamat 2,4 százalékot tett ki júniusban. A negyedév végére az eurohitelek átlagos
finanszírozási költsége 1,8 százalékra emelkedett.
A hosszabb távra kamatfixált lakáshitelek átlagos hitelköltsége csökkent. A negyedév során
kibocsátott lakáshitelek átlagos THM-szintje az 1–5 évre kamatfixált lakáshitelek esetében 4,5
százalék, míg az 5 évnél hosszabb időre fixált hitelek esetében 0,1 százalékpontos mérséklődést
követően 4,3 százalék.

Tovább szigorítottak viszont a bankok a lakás-, és a fogyasztási hitelek feltételein elsősorban a
minimálisan megkövetelt hitelképességi szint (a jövedelem/törlesztés ráta) emelése révén,
melyet az ügyfelek hitelképességének romlásával, és romló gazdasági kilátásokkal indokoltak

