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Kockázatok és 
lehetőségek











Csak némileg javul a nemzetközi környezet, az Európai 
Unió továbbra is lemaradásban más régiókhoz képest

Növekedési ütem alakulása, 2011-2018 (évi átlagos, %-ban)

Forrás: IMF

Kína Európai 
Unió

Egyesült 
Államok              



Gazdaságpolitikai 
teendők



Területek

Feketegazdaság

Foglalkoztatottság

Bankszektor

Önkormányzatok

Demográfia



Forrás: Johannes Kepler Egyetem

A feketegazdaság mértéke az Európai Unióban, 2013 (GDP %-ában)

Magyarországon a különböző becslések alapján 
nagyon jelentős a feketegazdaság mértéke

Északi államok: Svédo., Dánia, Finno.
Déli államok: Spanyolo., Portugália, 
Olaszo., Görögo.



Forrás: NGM

Pénztárgépek száma, 2013-2014 (állomány, ezer db)

A pénztárgépek bevezetésével pontosabb adatokra 
tehetünk szert a gazdaság működéséről 
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Forrás: Eurostat

Magyarország, illetve a vele hasonló népességszámú országok foglalkoztatottsága, 2013 (millió fő)

Magyarországon lényegesen kevesebben dolgoznak, 
mint a hozzánk hasonló népességszámú országokban



Forrás: NGM

Munkahelyvédelmi Akcióterv  keretében érintett foglalkoztatottak száma, 2014. július (ezer fő)

Célzott kedvezmények nyújtásával jelentősen 
csökkennek a vállalkozások munkaterhei

Szakképzetlen

25 év alatti

55 év feletti

Tartósan 
álláskereső

Kisgyermekes 
munkavállaló

ÖSSZESEN



Forrás: KSH

Közfoglalkoztatottak száma, 2010-2013 (ezer fő)

A közfoglalkoztatás keretében esélyt kapnak az 
érintettek, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra  



Forrás: Eurostat

A foglalkoztatás alakulása az Európai Unióban, 2009-2014 (2009=100%)

Magyarország élen jár a foglalkoztatás-bővülésben

*2014 az első negyedév
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A bankszektor hozzájárulása a növekedéshez 

Forrás: MNB

A vállalati hitelezés alakulása a pénzügyi válság kitörését követően, 2008-2013 (2008. szept.=100%)
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Forrás:: MNB

Önkormányzatok adósságállománya, 2000-2013 (Mrd Ft)

A szerkezetváltás nélküli költségcsökkentés 
az adósságállomány felhalmozásához vezetett



Forrás:: MNB

Önkormányzatok adósságállománya, 2002 és 2010 (Mrd Ft)

Az adósságkonszolidáció komoly vállalásokkal párosult

• Működési hiány nem 
tervezhető

• Beruházásokhoz (uniós 
fejlesztések kivételével) 
kormányengedély 
szükséges

• Kötelezően ellátandó
feladatok szigorú
meghatározása és 
finanszírozása
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Magyarországot különösen, de a többi uniós 
országot is mélyen érinti a demográfiai probléma

Forrás: Eurostat

Egy szülőképes korú nőre jutó gyermekek száma, 2012 



A rossz demográfiai helyzet miatt számottevően többet 
költünk a családok támogatására, mint más országok

Forrás: Magyar Államkincstár

Babakötvény-állomány havi alakulása, 

2010-2014 (ezer db)

• Munkavégzés korlátlan 
lehetősége GYED/GYES 
mellett

• Járulékból igénybe 
vehető családi kedvezmény

• Megújult babakötvény
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A fenntartható növekedés ütemének folyamatos emelése

Fiskális fegyelem tartása, azaz a ciklus egészében a GDP 3% 
alatt lévő államháztartási deficit

Államháztartás kiadási oldalának 45%-ra csökkentése

Az évi végi államadósság folyamatos mérséklése

A foglalkoztatottak számának emelése mellett a közfoglalkoz-
tatottak közül mind többnek versenyszférába integrálása

A beruházási ráta 20% fölé emelése

Az ország hitelminősítésének javítása



Az újraiparosítás kiemelt szerepet tölt be 
a kormányzat gazdaságpolitikai elképzeléseiben  

Forrás: NGM

Az újraiparosítás stratégiája

Jedlik Ányos Terv
Beszállítói kapcsolatok
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