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Kiinduló helyzet



Az 5 éves CDS alakulása az IMF-segítségre szoruló országoknál, 2010-2013 (pont) 

Forrás: Reuters

A bajba jutott országok kockázati megítélése

Nyomon 
követése 
megszűnt



Portugália növekedési üteme és államháztartási folyamata, 2007-2013 (%; GDP %-ában) 

Forrás: Eurostat, Európai Bizottság

Portugália nem tudott felzárkózási pályára állni



Forrás: Eurostat, Európai Bizottság

Írország növekedése továbbra sem fenntartható
Írország növekedési üteme és államháztartási folyamata, 2007-2013 (%; GDP %-ában) 



A pénzügyi válságnak súlyos ára van

Az állam és a magánszféra megugró
adóssága

A jegybanki alapkamat jelentős megemelése

Erős társadalmi és politikai bizonytalanság

Ellenőrizhetetlen gazdasági folyamatok 
beindulása

A felzárkózási folyamat elakadása  

A pénzügyi válság 
következményei 



Makrogazdasági 
eredmények



Finanszírozási kötelezettségek

Egyensúlyi folyamatok

Növekedési tényezők

Főbb területek



A magyar állam teljes finanszírozási igénye, 2013 (Mrd euró)

Különböző bontásokban az állam finanszírozási igénye

Forrás: ÁKK



Az Európai Unió néhány tagállamának finanszírozási igénye, 2013

Forrás: Európai Bizottság

GDP-arányos (%)

Mrd euró

Nemzetközi összevetésben magas Magyarország 
GDP-hez viszonyított finanszírozási igénye



A devizakötvények visszafizetési kötelezettsége

Forrás: ÁKK

Piaci szereplők 
részére (Mrd euró)

Nemzetközi szervezetek 
részére (Mrd euró)



A magyar jegybanki alapkamat és a 3 havi állampapírhozam alakulása, 2010-2013 (%) 

Forrás: MNB, ÁKK

A pozitív piaci hangulat fokozatosan jelent meg 
a csökkenő magyar hozamelvárásokban



Forrás: KSH

Az infláció alakulása, 2010-2013 (%)

… ebben szerepet játszott az áremelkedések 
ütemének történelmi szintre csökkenése is 



Forrás: ÁKK

A devizakötvény-kibocsátások összevetése

Kibocsátási összeg

Futamidő

Kamatozás

Magyarország devizakötvényei, 2010 és 2013

2010. jan. 29.              2013. febr. 19.

2 Mrd USD

10 év

6,25 %

2 Mrd USD

10 év

5,38 %



Finanszírozási kötelezettségek

Egyensúlyi folyamatok

Növekedési tényezők

Főbb területek



Forrás: Európai Bizottság

Túlzott deficit eljárás időtartama a közép-kelet európai országokban, ill. az EU-27-nél (év)

Magyarország hosszú idő után került ki
a túlzott deficit eljárás hatálya alatt



A strukturális egyenleg javulása 2011-14 között (%-pont)

Komoly szerkezet-átalakító lépésekre volt szükség
az ország fiskális helyzetének javítása érdekében

Forrás: Európai Bizottság, NGM



A drámai szintet elérő adósságráta elkezdett csökkenni

Forrás: Eurostat

Magyarország és az EU-27 bruttó államadóssága, 2000-2012 (GDP %-ában)



A külső egyensúly is szembetűnően javult

Forrás: MNB, Eurostat

Magyarország külső finanszírozási pozíciója, 2005-2012 (GDP %-ában)

Megjegyzés: A külső finanszírozási 
pozíció a folyó fizetési mérleg és a 
tőkemérleg együttes összege



Államháztartás

Lakosság

Vállalkozások

Külső
finanszírozási 
igény/képesség

2007 2012

Forrás: MNB

…. ez a folyamat azonban eltérően érintette 
az egyes jövedelemtulajdonosokat

A külső finanszírozási pozíció alakulása jövedelemtulajdonosok szerint (GDP %-ában) 

Összesen



Finanszírozási kötelezettségek

Egyensúlyi folyamatok

Növekedési tényezők

Főbb területek



Forrás: Európai Bizottság, Magyar
Konvergencia Program (2013)

Magyarország és versenytársainak növekedési üteme*, 2000-2014 (%)

Hosszú időn keresztül lemaradtunk a régiós növe-
kedési versenyben, de látszódnak már a bíztató jelek

Megjegyzés: Visegrádi országok, 
Bulgária, Románia, Szlovénia



Növekedési ütem és a hitelezés viszonya, 2006-2012

Forrás: MNB

A túlhitelezés jelentős szerepet játszott a növekedésben

A PKI növekedési üteme azt mutatja, 
hogy mennyi a bankrendszer hozzájá-
rulása a reál-GDP növekedési üteméhez



Forrás: MNB, Eurostat

Mérlegalkalmazkodás folyamata lassan a végéhez ér, 
ami a beruházási ráta emelkedésének irányába mutat

A hitel/betét mutató
(%)

Beruházási ráta
(%)



A foglalkoztatottak aránya a közép-kelet európai országokban, 2012 (%, 15-64) 

Forrás: Eurostat

Bár a magyar foglalkoztatottsági ráta továbbra is 
az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban …



Forrás: KSH

… a munkahelyek száma a válság ellenére bővül
A foglalkoztatottak száma (15-74 korosztály, ezer fő) 

+ 205 ezer fő

+ 65 ezer fő

- 155 ezer fő

+ 155 ezer fő



A foglalkoztatottság változásának összetevői 2010.Q2-2013.Q2 között (15-74 korosztály, ezer fő) 

Forrás: KSH

… és ez döntően a versenyszektorhoz kötődik 

* Az állami szektor a közfoglalkoztatot-
takat értelemszerűen nem tartalmazza



A gazdaságpolitika 
mélyebb folyamatai



Forrás: Európai Bizottság

Néhány ország államháztartási egyenlege és újraelosztási rátája az Európai Unióban, 2012 (GDP %-ában)

Államháztartási modellek

Államháztartási 
egyenleg 

Államháztartási 
kiadások



Forrás: Eurostat

Demográfiai folyamatok

2010-ben 4 aktív 
korúra jutott egy 
idős 

2030-ban 3 aktívra 
jut egy idős

2050-ben már csak 
2 aktívra jut egy 
idős

Magyarország esetében az aktív (15-64 éves) korosztály és a 65 év feletti korosztály aránya



Forrás: KSH

Gyermekszám csökkenése 

1978-ban 10 anyuka 
még 21 
gyermeknek adott 
életet

2012-ben 10 
anyuka kevesebb, 
mint 13 gyermeket 
szült

A szülőképes korú (15-49) nőkre számított gyermekszám



Forrás: Szlovák Adóhivatal, NAV, Eurostat

Ezer fő
Lakosság
Magyarország: 9,9 millió fő
Szlovákia: 5,4 millió fő

Foglalkoztatottak
Magyarország: 3,8 millió fő
Szlovákia: 2,3 millió fő

Havi munka-
jövedelem,

ezer Ft

A magyar és a szlovák munkajövedelem eloszlása, 2012

Kultúra szerepe az adózásban



Forrás: OECD

Az oktatás szerepe a felzárkózásban 
A szövegértési feladatok iskolák közötti eltérése a PISA felmérésben*, 2009

Megjegyzés: a PISA felmérést 
15 évesek körében végzik el

az átlagtól való
eltérés %-ában



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


