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Fő üzenetek

• 2016-ban az ESA-hiány a GDP 1,4-1,5 százalékos sávjában
várható, ami jelentős mozgásteret jelent a hiánycélhoz
képest.

• 2017-ben 2,1-2,3 százalékos ESA-hiányt jelzünk előre, ami
érdemi gazdaságélénkítő költségvetési impulzust jelent 2016-
hoz képest.

• 2016-ban és 2017-ben is folytatódik az államadósság
csökkenése és teljesülni fog az Alaptörvény adósságszabálya.
Teljesülnek a legfontosabb költségvetési szabályok, de a
strukturális egyenleg meghaladja a kitűzött középtávú célt.

• Az államadósságra vonatkozó hosszú távú kivetítésünk alapján
az adósságráta 2036-ra 45 százalékra süllyed.
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Költségvetési előrejelzésünk
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A kamatkiadások GDP arányos értéke tovább csökken 
előrejelzésünk alapján, ami segíti az alacsony 
költségvetési hiány fennmaradását

2017-ben jelentős impulzust ad a költségvetés a gazdaságnak

Magyar Nemzeti Bank 5 Forrás: KSH, Eurostat, MNB-előrejelzés

Megjegyzés: *A 2016-os és 2017-es adatok az MNB szeptemberi Inflációs jelentéséből származnak. 



Az alacsonyabb hiány következtében 2016-ban a vártnál 
alacsonyabb lehet a fiskális impulzus

Magyar Nemzeti Bank



Kibocsátási rés és a hiány ciklikus komponense
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A pénzforgalmi hiány rendkívül alacsony az elmúlt 
évekhez viszonyítva az első három negyedévben
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A központi államháztartás halmozott pénzforgalmi egyenlege



A nemzeti számlás adatok is historikusan alacsony 
hiányt mutattak az első félévben

Az államháztartás nettó finanszírozási képessége a GDP százalékában

Magyar Nemzeti Bank 9



Kiadási oldalon főként az uniós kifizetések csökkenése 
okozza az alacsony pénzforgalmi hiányt

Az uniós kifizetések kumulált mértéke (2015-2016)
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Az uniós támogatásokkal kapcsolatos idei kifizetések 
egy része vélhetően a költségvetési szerveknek 
fizetett előleg volt

Az uniós kiadások és a költségvetési szervek és fejezetek 
bevételeinek alakulása 2016-ban
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Az EU-forrásból finanszírozott állami beruházások 
elmaradhatnak a tervezettől

A kormányzati beruházások és az EU-tőketranszferek alakulása 2010-2017
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Az alacsony hiányhoz a gazdaság fehéredése is
hozzájárul

Az áfa-adórés változása 2013-ról 2014-re az EU tagállamaiban 
(százalékpont)
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Államadósság-prognózis a GDP felülvizsgálata 
előtt
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Államadósság-prognózis a GDP felülvizsgálata 
után

GDP revízió következtében kb. 0,7 százalékkal alacsonyabb 
adósságráta várható
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A magyar fiskális politika jogszabályi megfelelősége

2016-ban és 2017-ben átmenetileg magasabb lehet a strukturális
hiány, mint az erre vonatkozó középtávú cél.
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2015 2016 2017

MAGYAR SZABÁLYOK

      Alaptörvény adósságszabálya a a a
      Stabilitási törvény adósságképlete – a a
      3 százalékos hiány a a a
      Középtávú költségvetési cél* a X X
EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOK

      3 százalékos hiány a a a
      Átmeneti adósságszabály (MLSA) a – –
      1/20-os adósságszabály – a a
      Középtávú költségvetési cél (MTO) X X X
* 2016. áprilisi magyar konvergencia program alapján

EDP eljárás 
szempontjából 
releváns 
szabályok



Az államadósság 20 éves 
kivetítése
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Technikai kivetítésünk szerint folyamatosan csökkenő 
adósságpálya várható

18

A GDP-arányos bruttó államadósság technikai kivetítése
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Az államadósság hosszú távú pályáját számos tényező 
befolyásolja
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Az érzékenységvizsgálatok eredményei
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A társasági adókötelezettség 
megoszlásának vizsgálata 

mikro adatok alapján
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2004 és 2014 között közel 100 ezerrel nőtt a
társasági adóalanyok száma

Társasági adókötelezettség (2004-2014)
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2004 és 2014 között a társasági adókötelezettség
közel felét fizették a hazai tulajdonban álló
vállalatok

Társasági adókötelezettség (külföldi/ belföldi vállalat)
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2004 és 2014 között a társasági adókötelezettség 
több mint felét a KKV-k fizették

Adókötelezettség vállalatméret szerint (%)
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Az effektív adókulcs 2011-ben csökkent a
legnagyobb mértékben, követve a súlyozott törvényi
adókulcs változását

Törvényi és effektív társasági adókulcs
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Köszönöm a figyelmet!
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