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• Európai Szemeszter: Éves Növekedési Jelentés-
középpontban a gazdasági növekedés, eszközök, 
prioritások

• Európai Beruházási Terv – European Fund for
Strategic Investment (EFSI)

• Országspecifikus ajánlások az Európai 
Szemeszterben

1. Az előadás tematikája
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• Éves Növekedési Jelentés (AGS) - az Európai Szemeszter éves
gazdaságpolitikai koordinációjának stratégiaalkotó
alapdokumentuma

• AGS kijelöli az EU stratégiai céljait: munkahelyteremtés és a 
gazdasági növekedés elősegítése

• A megvalósítás módja? – Európai Szemeszter stratégiai 
területei
• Beruházások újraindítása (Európai Beruházási Terv) 

• három pilléres stratégia

• Strukturális reformok a gazdaság modernizálására
• Benchmarking, makrokondicionalitás, Strukturális Reformokat Támogató Szolgálat

• Fegyelmezett költségvetési politika fenntartása
• SNE hatékonyabb működése, növekedésbarát adórendszer, demográfiai kihívások 

kezelése

• „In this context, policies should be directed at consolidating
recovery and fostering convergence towards the best
performers”. (AGS 2016, 3.oldal)

2. Éves Növekedési Jelentés – Fókuszban a gazdasági növekedés
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• Az Európai Beruházási Terv meghirdetésének okai:
• Az új Bizottság politikai ambíciói
• Általános gazdasági helyzetkép, beruházási rés
• Három pilléres stratégia 

• Forrás: Európai Bizottság, „Europe investing again”, DG ECFIN  számítása

3. Európai Beruházási Terv – okok és körülmények
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• Forrás: Európai Bizottság, „Investment Plan for Europe”, 2014

4. Beruházások újraindítása – a növekedésélénkítés szolgálatában
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EIB – 5 Mrd EUR
EIB saját forrása

EU garancia – 16 Mrd EUR
EU büdzsé mint garantőr

EFSI – 21 Mrd EUR

Finanszírozási eszközök
Hosszúlejáratú adósság, alárendelt 

kölcsöntőke, tőkejuttatás  

Finanszírozási eszközök
Kockázati tőke, garancia, 

értékpapírosítás

Infrastrukturális és 
Innovációs ablak –

240 Mrd EUR

Kis- és középvállalatok 
finanszírozása –

75 Mrd EUR

3x-os tőkeáttétel

5x-os tőkeáttétel

Lehetséges befektetők



• A Bizottság 2016. június 1-jei közleménye

• Az EFSI eddigi teljesítménye

• EFSI eddigi szektorális lefedettsége, következmények 
Magyarországra nézve

• EFSI eljárásjogi helyzete, folytatás?

5. Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) teljesítménye
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• Az Európai Szemesztert megalapozó dokumentumok:
• Bizottság Országjelentése
• Konvergenciaprogram
• Nemzeti Reformprogram

• Európai Szemeszter fő outputja:
• Országspecifikus ajánlások
• Cél: Az Éves Növekedési Jelentés prioritásainak 

érvényesítése a tagállamok gazdaságpolitikájában
• Elfogadásuk procedurális menete

• Országspecifikus ajánlások legfontosabb jellemzői, új elem a 
makrokondicionalitás

6.  Országspecifikus ajánlások 2016
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A Bizottság 2016 februárjában publikálta az Országjelentést, ami  

• Forrás: Európai Bizottság Országjelentése alapján, 2016

7. Országjelentés – Elismerések és kihívások
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Elismerések Kihívások

Növekedés alakulása, fenntarthatósága és szerkezete

kiegyensúlyozott,mérsékelt növekedési pálya 2016-ban a csökkenő EU-forráslehívás miatt lassul a növekedés

potenciális növekedés 1%-kal magasabb, mint az EU-átlag potenciális növekedés szintje 1%-kal alacsonyabb, mint 2008 előtt.  

2017-től a nemzetgazdasági beruházási hányad újra növekszik egyes gazdaságpolitikai intézkedések beruházásvisszafogó hatása, alacsony  FDI

Külső egyensúly mutatói

külső egyensúlyi mutatók jelentősen javultak, devizahitelek forintosítása 
csökkentette a külső sérülékenységet

bruttó külső adósságszint és a magyar gazdaság refinanszírozási igénye 
továbbra is magas

Belső egyensúly mutatói

fegyelmezett költségvetési politika, államadósság csökkenő pályán van. 
A gazdaság fehérítésére tett intézkedések sikeresek voltak

különadók jelentős szerepe,  magas az alacsony keresetűek adóterhelése 
(adóék), új típusú adókra lenne szükség, adóigazgatás hatékonysága

bankszektor kilátásai javulnak, NPL  arány csökkenő, NHP program pozitív 
hatása  a kkv hitelezésre, a háztartásoknak nyújtott hitelek újra 

növekedésnek indultak
vállalati hitelpiacon a negatív trend nem fordult meg, bankok hitelnyújtási 

hajlandósága alacsony a bankok alacsony profitabilitása miatt, magas NPL ráta

bővülő aktivitási ráta, csökkenő munkanélküliségi ráta, javuló 
foglalkoztatás, munka mint termelési tényező már emeli a potenciális 

növekedési rátát

közmunkaprogram , szociális és munkanélküli ellátások célzottsága, a 
munkanélküli ellátások folyósítási ideje , az oktatásban a szegregáció, hátrányos 

rétegek foglalkoztathatósága .



1. A középtávú költségvetési cél elérése érdekében – a jelentős eltérés nagy kockázatára
tekintettel – a szükséges strukturális intézkedések meghozatalával hajtson végre 2016-ban
a GDP 0,3 %-ának, 2017-ben pedig 0,6 %-ának megfelelő éves költségvetési
kiigazítást, kivéve, ha a középtávú költségvetési cél ennél kisebb kiigazítással is teljesül.

2. Folytassa az ágazatspecifikus adók csökkentését, és csökkentse az alacsony
jövedelműeket terhelő adóéket. A közbeszerzések terén e-közbeszerzéssel, a felhívások
nagyobb mértékű közzétételével és a korrupció elleni keret további javításával erősítse az
átláthatóságot és a versenyt. A korlátozó szabályozás korrigálásával és a kiszámíthatóság
biztosításával javítsa a szolgáltatási és a kiskereskedelmi ágazatra vonatkozó szabályozási
keretet.

3. Könnyítse meg a közmunkaprogramból az elsődleges munkaerőpiacra való áttérést,
és erősítse meg az egyéb aktív munkaerő-piaci intézkedéseket. Javítsa a szociális
segélyek és a munkanélküli ellátás megfelelőségét és a támogatottak körét. Hozzon
intézkedéseket az oktatás eredményeinek javítására és a hátrányos helyzetű csoportok,
különösen a romák inkluzív többségi oktatásban való részvételének növelésére.

8. Országspecifikus ajánlások 2016
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• A legfontosabb területek:

• Közpénzügyi ajánlás, fiskális politika

• Adóék és adózás

• Közmunkaprogram

• Egyéb ajánlások

9. Országspecifikus ajánlások kritikus területei
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


