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Akárhogy is nézzük, a hazai felárak a legmaga-
sabbak, a régiós átlag 1,5–2-szerese. Ha nem-
zetközi összehasonlításban vizsgáljuk a sta-

tisztikákat, törekednünk kell arra, hogy almát almával 
hasonlítsunk össze, tehát azonos módon vizsgáljuk az 
egyes országokat. Ebből adódóan, ha korrekciót kívá-
nunk végrehajtani egy ország adatain, akkor azt az 
összes esetében el kell végezni, különben hibás kö-
vetkeztetésre jutunk.

A 2017. májusi Pénzügyi stabilitási jelentésben az 
MNB kiemelt fi gyelmet fordított a lakáscélú hitelek 
árazására, különös tekintettel a verseny állapotára 
és a banki hatékonyság kérdéseire. A tünetek feltá-
rásnak egyik eszköze az aggregált kamatstatisztikák 
elemzése, amely nemzetközi kontextusban is rávilá-
gít az MNB által feltárt problémák jelentőségére. Az 
elmúlt hetekben több olyan cikk is megjelent, amely-
ben a hazai lakáshitelek átlagos felárát különböző kor-
rekciókkal kívánták értelmezni, ugyanakkor ezeket a 
módosításokat nem vezették át a referenciának tekin-
tett nemzetközi adatokon. Az alábbiakban szeretnénk 
hangsúlyozni, hogy csak a sztenderdizált, közös mód-
szertannal elkészített statisztikák alkalmasak a meg-
felelő és helyes következtetések levonására.

Nemzetközi összehasonlítás során a megfelelő fu-
tamidejű referenciakamatokat kell fi gyelembe venni 
a hitelek felárának kiszámításához. A nemzetközileg 
elérhető statisztikákat azonos metodika alapján és át-
látható módon tartjuk célszerűnek kezelni. A Központi 
Bankok Európai Rendszerében a jegybankok azonos 
tartalommal és azonos módszertan szerint gyűjtik a 
banki hitelkamatokat, és az ezekből készített aggre-
gált statisztikákat teszi közzé honlapján az Európai 
Központi Bank. Elemzéseinkkor erre, illetve az egyes 
országokra szintén azonos módszertan szerint elérhe-
tő bankközi referenciakamatokra (a Bubor és a BIRS 
„testvéreire”) támaszkodtunk.

A kamatadatok elérhetősége az éven belüli, vala-
mint az éven túl fi xált kamatozású hitelekre szorít-
kozik, így az előbbihez a három hónapos bankközi 
referenciakamatokat, míg utóbbihoz a hároméves 
bankközi kamatswapokat használtuk az összehason-
lítható kamatfelárak kiszámításánál. A sajtóban meg-

jelentek olyan kritikák, amelyek szerint a különböző 
futamidejű hitelekhez különböző referenciakamatokat 
kellene fi gyelembe venni: az ötéves hitelekhez ötéves 
IRS-, míg a tízéves hitelekhez tízéves IRS-értékeket. 
Ez elméletileg valóban pontosabb képet adhatna, ám 
arról sem szabad megfeledkezni, hogy az adatok ren-
delkezésre állása nem teszi lehetővé, hogy minden 
országra külön-külön kiszámítsuk 
a különböző futamidejű hitelek fel-
árait. Ha a szóban forgó korrekciót 
csak a hazai felárak esetében tesz-
szük meg és a többi ország eseté-
ben mellőzük, akkor hibás követ-
keztetésekre juthatunk.

E számítást, tehát a megfelelő 
futamidejű kamatok és referenciák 
párosítását, néhány, de nem minden 
országra kiterjedően elvégezhetjük, 
de kizárólag egy időpontra, kereszt-
metszeti összehasonlításban. Mind-
ez azonban nem változtat alapvető 
képünkön – így is Magyarországon 
a legmagasabbak a felárak.

Ha pedig idősorosan vagy széles 
körben kívánjuk vizsgálni a felára-
kat, akkor továbbra is célszerű az 
eredeti EKB-módszertan szerint el-
járni, tehát az éven belüli és az éven túli kamatfi xá-
lású hiteleket elkülöníteni. Ugyanis a becsült össze-
tételhatás lényeges torzítást eredményez az adatok 
értékelésében.

A nemzetközi összehasonlításhoz a kamatkedvez-
ményeket is fi gyelembe kell venni a felárak értéke-
lésekor.

A kritikák másik fajtája, hogy a folyósítást követő 
kedvezményeket nem veszi fi gyelembe a jegybanki 
statisztika. Mint fentebb említettük, a nemzetközi ösz-
szehasonlításhoz használt hitelkamatokat azonos mód-
szertan szerint gyűjtik és aggregálják minden vizsgált 
ország jegybankjánál. Ideértendő a kamatkedvezmé-
nyek kezelése is, ahol fő szabály szerint csak a feltétel 
nélkül adott kedvezmények vehetők fi gyelembe. Tehát 
az „apró betűs”, sok feltételhez kötött kedvezménye-
ket, amelyeket az ügyfél vagy megkap, vagy nem, fi -
gyelmen kívül kell hagyni. Ezen esetleges kedvezmé-
nyek beemelése ugyanakkor átláthatatlanná tenné a 
statisztikákat, így a velük való korrekciót nem látjuk 
indokoltnak. Továbbá ez az információ nem elérhető a 
többi régiós ország esetében, így az egyoldalú korrek-
ció szintén hamis következtetéseket eredményezne.

Összességében elmondható te-
hát, hogy a kamatstatisztikák nem-
zetközi összehasonlítása során 
szükséges az átlátható, azonos 
módszertannal készülő, idősorosan 
összehasonlítható és az összetétel-
hatásokra kontrolláló adatok alkal-
mazása, amelyet nem terhelnek 
az egyoldalú korrekcióból adódó 
torzítások hamis következtetései. 
Mindazonáltal a becsült összeté-
tel alkalmazásával is azt láthattuk, 
hogy a hazai felárak változatlanul a 
legmagasabbak a régióban. Végül 
megjegyezzük, hogy a nemzetközi 
kamatok összehasonlítása csupán 
egy szelete a diagnózis felállításá-
nak. A hazai kamatok esetén ügy-
letszinten megállapítható az alkal-
mazott referenciakamat, ez alapján 

pedig elmondható, hogy az éven túl fi xált kamatozá-
sú lakáshitelek felárai kiugró mértékűek (Pénzügyi 
stabilitási jelentés, 2017. május, 68. o.). A minősített 
fogyasztóbarát lakáshitelekre vonatkozó MNB-aján-
lás célja, hogy az átláthatóság növelésével és az ár-
verseny élénkítésével mérséklődjenek a hazai lakás-
hitelfelárak.

OLÁH ZSOLT,  
az MNB 
munkatársa

KARSAI GÁBOR,
a GKI 
Gazdaságkutató 
vezérigazgató-
helyettese

A magyar gazdaság 2017 első 
negyedévében 4,2 százalékkal, 
senki által sem várt sebesség-

gel bővült. 2007 óta csak egyszer volt 
ennél gyorsabb növekedést mutató ne-
gyedév. Folytatódik-e ez a „dübörgés”? 
Mit mutatnak a GDP összetevői?

 A háztartások tényleges fogyasztá-
sa az első negyedévben 2,5 százalékkal 
bővült. Ez messze elmarad a kormány-
zat által az év egészére várt 5 százalék-
tól. A szerény ütem annyiban sejthető 
volt, hogy a kiskereskedelmi forgalom 
a tavalyinál is lassabban, 3,4 százalék-
kal bővült. Ha azonban mindezt szem-
beállítjuk a reálkeresetek 8 százalékos, 
a foglalkoztatottak 2,5 százalékos emel-
kedésével, akkor ez érthetetlenül ala-
csony ütem. Magyarázatként sokféle, 
egyenként apró okot lehet találni. Ké-
zenfekvő lenne az idei húsvét áprilisra 
esése, de a kiskereskedelmi forgalom a 
negyedik hónapban sem gyorsult. Csök-
ken a Magyarországon élők és ezzel az 
itthon fogyasztók száma – a természe-
tes fogyás és a külföldi munkavállalás 
következtében –, valamint emelkedik a 
külföldi vásárlások mennyisége. Példá-
ul az első negyedévben a vásárlási célú 
külföldre utazások száma 18 százalékkal 
emelkedett, míg a beutazásoké 4 száza-
lékkal mérséklődött. A dohánykereske-
delemben minden bizonnyal erősödik a 
feketepiac súlya. Mindez azonban nyil-

vánvalóan nem elegendő magyarázat. 
A fő ok az lehet, hogy a tényleges vásár-
lóerő a reálkereseteknél lényegesen las-
sabban bővül. Részben a nyugdíjak át-
meneti reálérték-csökkenése miatt, de 
még inkább annak következtében, hogy 
a kikényszerített minimálbér-emelés el-
lensúlyozása érdekében főleg a kisebb 
cégek körében csökkenhetett a „zseb-
be fi zetés”. Az érintettek jövedelme te-
hát valójában csak keveset emelkedhe-
tett. Jellemzően alacsony fi zetésűekről 
van szó, akik jövedelmüket alapvetően 
fogyasztásra fordítják, emellett, ha köz-
műdíj-hátralékuk van, mindenekelőtt 
azt törlesztik. A magas jövedelműek vi-
szont inkább megtakarítanak, befek-
tetnek. Mindezek ellenére az év során 
várhatóan gyorsulni fog a fogyasztás 
üteme, ha 1-2 százalékponttal elmarad 
is a korábban gondolttól. A fogyasztás 
tehát az első negyedévhez képest még 
gyorsíthat is a GDP növekedésén.

Fordított a helyzet az állóeszköz-fel-
halmozással, ennek első negyedévi 28 
százalékos bővülése messze megha-
ladja a kormányzat által az év egészé-
re várt 10 százalékot. Itt az esztendő 
egészében markáns lassulás várható. 
Egyrészt feltételezhető, hogy a feldol-
gozóipari fejlesztések kiugró dinamiká-
ja egy-két beruházás befejeződése mi-
att csak átmenetileg volt 30 százalék 
feletti. Másrészt az EU 2014–2020-as 

programozási időszakában végrehaj-
tott eddigi, 2000 milliárd forintos ki-
fi zetés több mint kétharmada csupán 
előleg, ami a tényleges beruházási fo-
lyamatnak a kormány által tervezett-
nél sokkal lassúbb ütemét vetíti előre. 
Az állóeszköz-felhalmozás éven belüli 
megoszlása egyébként sem időarányos: 
az első negyedév részaránya csak 15 
százalék körüli szokott lenni. Végered-
ményben tehát 2017-ben a beruházá-
soknak a kormányzat által előre jelzett-
nél magasabb, de az első negyedévinél 
lényegesen alacsonyabb bővülése vár-
ható. A beruházások oldaláról tehát a 
GDP markáns lassulása valószínű.

A belföldi felhasználás gyors bővü-
lése már előrevetítette a behozatalnak 
a kivitelnél gyorsabb emelkedését. Az 
eddigi 0,6 százalékpontos ütemelté-
rés lényegesen kisebb a kormány által 
éves szinten várt 1,7 százalékpontnál. 
A fogyasztás várható gyorsulása követ-
keztében az első negyedévhez képest 
az olló minden bizonnyal nyílni fog (de 
aligha lesz 1 százalékpont felett). Ez 
kissé ugyancsak fékezni fogja a GDP 
emelkedését.

A termelési oldalon rendkívül bizony-
talan a mezőgazdaság GDP-hez való 
hozzájárulása. Figyelembe véve, hogy 
tavaly nagyon kedvező volt az időjárás, 
ami az idei évről már nem mondható el 
– miközben a magyar mezőgazdaság a 
fejletlenségéből adódóan átlagon felül 
kitett az időjárásnak, főleg a csapadék 
mennyiségének –, szélsőséges kilen-
gések is elképzelhetők. A hazai agrá-
riumban 2010 óta négy évben volt két 

számjegyű növekedés, két évben két 
számjegyű (több mint 20 százalékos) 
visszaesés, s mindössze egyszer 5 szá-
zalék körüli változás. Így idén akár két 
számjegyű csökkenés is elképzelhető, 
ami fékezi a GDP emelkedését.

Az ipari GDP első negyedévi közel 
7 százalékos üteme az esztendő során 
minden bizonnyal mérséklődni fog. Er-
re utal az ipar bruttó termelésének ápri-
lisi 3 százalékos csökkenése is (amiben 
a húsvét időpontjának is szerepe lehe-
tett). Összességében az első négyhavi 
bruttó termelés dinamikája 3 százalék-
ponttal elmaradt az első háromhavitól. 
Hasonló okokból várhatóan lassulni fog 
az építőipar növekedése is. Mindez szin-
tén lassítja a GDP növekedési ütemét.

Az első negyedévben a magyar nö-
vekedés (szezonálisan és naptárha-
tással kiigazítva 3,8 százalék) sokkal 
gyorsabb volt az EU 2 százalékos átla-
gánál, a régióban azonban nem számí-
tott kiugrónak. A magyarnál gyorsabb 
volt például a román, a lengyel, a lit-
ván és a lett növekedés. E 3,8 száza-
lékos GDP-dinamika éves szinten va-
lószínűleg a reálisan várható bővülés 
felső határát is jelenti, ennél inkább ki-
sebb ütem várható. A kormányzat által 
várt 4,1 százalékos növekedéstől való 
elmaradást főleg a fogyasztás lassúbb 
bővülése magyarázza. 2018–2019-ben 
az ideihez hasonló növekedés várható, 
ám ezt követően – változatlan gazdasá-
gi rendszer esetén – az EU-támogatá-
sok bővülésgyorsító hatásának kifutá-
sával ismét drasztikus ütemcsökkenés 
következhet.

Mégis drágák 
a lakáshitelek 

A nemzetközi 
kamatok 

összehasonlítása 
csupán egy 

szelete a diagnó-
zis felállításának
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