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1. Bevezető, helyzetkép



1. Bevezető, helyzetkép - Magyar 
gazdaság nemzetközi kitettsége

• Kis, nyitott, nyersanyag importőr ország
• Mély pénz- és tőkepiaci integráció
• 2008 után sérülékenység csökkent, …

– Válság által kiváltott mérlegalkalmazkodás
– Kormányzati intézkedések

• … de adósságmutatók még relatíve magasak
 nemzetközi reálgazdasági/pénzpiaci folyamatok 
meghatározóak
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1. Bevezető, helyzetkép – Kedvező 
költségvetési pozíció

Forrás: KSH, OGResearch becslés



1. Bevezető, helyzetkép – Ciklikusan szűrt 
elsődleges egyenleg és adósság: nem 
lógunk ki a „sorból”

Forrás: AMECO, Európai Bizottság



1. Bevezető, helyzetkép –
4. éve csökkenő adósságráta

Forrás: KSH, OGResearch számítás

Az államadósság változásának dekompozíciója



1. Bevezető, helyzetkép – Adósság kinövését 
fékezi a magas implicit reál-kamatköltség

Forrás: KSH, OGResearch számítás

A dinamikus komponens



2. A modell



2. A modell - Standard új-keynesi, 
nyitott gazdaságos gap modell*

• Kis méretű makromodell
– Fiskális és külső blokkokkal kiegészítve

• 4 alapösszefüggés
– IS-görbe; Phillips-görbe; Taylor-szabály; 

Fedezetlen kamatparitás
• Dinamikus: perzisztencia / előretekintés

– Ragadós árak, várakozások

* A modell nagymértékben támaszkodik Kamenik és társai (2013) Csehországra kifejlesztett 
fiskális modelljére, illetve Baksa és társai (2015) középtávú fiskális fenntarthatósági modelljére
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2. A modell 
Rés (gap) modell

• Reálváltozókat trendre és résre bontja
• Nominális változók csak réstől függnek 

– az infláció csak a túlkereslettől (output 
gap) függ

– nominális változók nem hatnak a 
reálváltozókra 

– csak a reálkamatnak és a reálárfolyamnak 
van reálgazdasági hatása

12



2. A modell
Fiskális blokk
• Költségvetési politika hosszútávon is hat 
• Adósság  kockázati prémium  hozamszint 
 potenciális kibocsátás

• Makro és fiskális blokkot részben 
hozamgörbe kapcsolja össze

• Adósságfinanszírozási struktúra hatása is 
modellezhető

 Modell alkalmas a fiskális konszolidációk 
hatásának különböző időtávú vizsgálatára
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3. Alappálya



3. Alappálya
Külső feltevések
• Számos középtávon kockázatot jelentő 

világgazdasági jelenség
• Kiemelt kockázati tényezők: 

– Kínai modellváltás
– Alacsony olaj- és nyersanyagárak
– Brexit
– EU – tagországok adósságproblémája 

 Alappályában óvatos feltevésekkel éltünk
 Erősödtek az alacsonyabb EU növekedés 

irányába mutató kockázatok
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3. Alappálya
Külső feltevések
• Kínai-modellváltás – „smooth transition”
• Feltörekvő országok – tartósan lassabb 

növekedés (nyersanyagár  és Kína hatás) 
• Olajár – határidős áraknak megfelelő lassú 

emelkedés
• EU - elhúzódó kilábalás

– magas adósságállományok, 
– pénzügyi stabilitási feszültségek,
– strukturális reformok hiánya,
– Brexit miatt megnövekedett bizonytalanság 
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3. Alappálya - Külső feltevések

17 Forrás: OGResearch



3. Alappálya
Hazai feltevések

• EU-transzferek korrekciója
• 2016-2017-es költségvetési intézkedések
• Lakossági fogyasztás és beruházás élénkülés
• Vállalati beruházás visszafogott bővülése
• Feszesedő munkaerőpiac
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3. Alappálya – Fő makrováltozók
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Forrás: OGResearch

Rövidtáv:
visszafogott 
reálnövekedés 
(2016: 1,9 %, 2017:  
2,6 %) 
Középtáv:
Növekedési képünk 
bizakodó
• államadósság 

mérséklődése;
• tartós 

prémiumcsökke
nés; 

• potenciális 
növekedés 
gyorsul (2020-ra 
2,7 %)



3. Alappálya – Költségvetési mutatók
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Intézkedések :
• 2016 semleges, 

2017 lazítás
• 2019-től enyhe 

szigorítás (EU 
szabályok)

Ciklikus hatás:
• 2018-ig az 

egyenleg javító
Kamatkiadás: 
• Fokozatos 

átárazódás
• csökkenő 

adósságszint

Forrás: OGResearch



3. Alappálya
Államadósság – lendületes csökkenés
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• 10 százalékpontos 
kumulált adósságráta 
csökkenés (2015-21)

• Elsődleges egyenleg 
többlete (kumulált 
hatás az adósságrátára 
a GDP - 6%-a)

• Dinamikus komponens: 
kamat-árfolyam-
növekedés összhatása

• EU transzferek 
finanszírozási hatása 
(stock-flow)

Államadósság dinamika dekompozíciója
(2015-től kumulált GDP-arányos változások, %)

Forrás: OGResearch



4. Alternatív forgatókönyvek



4. Alternatív forgatókönyvek

1. Kínai növekedés markáns lassulása, 
nyersanyagár-csökkenés (keresleti okokból)
2. Európai Unió elhúzódó válsága, tartós kockázati 
prémium emelkedés
3. Olajár-emelkedés – kínálati okokból
4. Koordinált strukturális reformok az Európai 
Unióban

Az egyes forgatókönyvek kalibrálásához IMF és EKB tanulmányokat/ 
elemzéseket vettünk alapul (hivatkozásokat lásd a tanulmányban). 
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4. Alternatív forgatókönyvek– I. Kínai 
növekedés markáns lassulása
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• Olajár 2017 
végére 35 
USD/hordó

• Külső infláció 
10%-os 
olajárcsökkenés 
hatására 0.3-0.4 
százalékponttal 
alacsonyabb

• EU adósság-
válságot mélyíti: 
alacsony 
infláció; lassabb 
növekedés



4. Alternatív forgatókönyvek– I. Kínai 
növekedés markáns lassulása
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• Költségvetési hiány: alacsonyabb kibocsátási rés miatt keletkező 
átmeneti adóbevétel-kiesés

• Államadósság: alacsonyabb elsődleges többlet; magasabb implicit 
reálkamat (alacsonyabb infláció, lassú átárazódás)

Forrás: OGResearch



4. Alternatív forgatókönyvek– II. EU válság, 
tartós kockázati prémium emelkedés

26

EU kilábalását lassítja:

túlzott eladósodás; 
strukturális reformok 
hiánya; alacsony 
beruházás; monetáris 
politika korlátai

+ negatív 
visszacsatolások:  
hiszterézis, erősödő 
óvatosság motívum

Kockázat: elhúzódó 
stagnálás, 
adósságválság 
elmélyülése, EU 
kohézió gyengülése

A magas adósságszinttel bíró euroövezeti országok 
államadóssága

Forrás: Európai Bizottság



4. Alternatív forgatókönyvek– II. EU válság, 
tartós kockázati prémium emelkedés
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• Lassabb külső 
növekedés

• EU 
bizonytalanság –
kockázati-
prémium 
emelkedés

• EU stabilitási 
problémák –
hitelezési 
aktivitás 
csökken

• EU források 
visszaesése



4. Alternatív forgatókönyvek– II. EU válság, 
tartós kockázati prémium emelkedés
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Hiány: Lassabb növekedés évente GDP 0,7 %-ával csökkenti az elsődleges 
többletet. Kamatterhek növekedése (kockázati prémium, magasabb 
adósság). Hiány a GDP 3 %-a körül ingadozik.
Államadósság: Alacsonyabb elsődleges többlet; prémium és alacsony 
infláció miatt emelkedő reálkamat-költség; lassabb növekedés is növeli az 
adósságot.

Forrás: OGResearch



4. Alternatív forgatókönyvek– III. Olajár-
emelkedés – kínálati okokból
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• Olajkínálat 
csökkenése

• Olajár 2017 
végére 100 
dollár/hordóra 
emelkedik

• Importált infláció 
emelkedik

• Cserearány 
romlás 

• Csökkenő külső 
kereslet



4. Alternatív forgatókönyvek– III. Olajár-
emelkedés – kínálati okokból

30
Forrás: OGResearch

• Hiány: Átmenetileg lassabb növekedés, növekvő kamatterhek. Hiány 
átmenetileg 3 % közelébe emelkedik.

• Államadósság: Alacsonyabb elsődleges többlet hatását nem 
ellensúlyozza az infláció emelkedése miatt csökkenő reál-kamatköltség. 
Adósságpálya enyhén emelkedik.



4. Alternatív forgatókönyvek– IV. 
Koordinált strukturális reformok az EU-ban
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2. Forgatókönyv 
elkerülése csak 
EU szintű 
strukturális 
reformokkal, EU 
keretek újra-
gondolásával 
lehetséges

• EU-kohézió 
erősödik

• Bizonytalansá
g csökken

• Növekedés 
tartósan 
élénkül



4. Alternatív forgatókönyvek– IV. Koordinált 
strukturális reformok az EU-ban
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Forrás: OGResearch

Hiány: Gyorsabb növekedés, elsődleges többlet 2019-től évi 0,5 százalék-
ponttal emelkedik. Csökkenő kamatterhek. Hiány 2021-re a GDP 1,3 %-a.
Államadósság: Minden tényező kedvezőbb adósságpálya irányába hat. 

(hiány; prémium; reálnövekedés).



5. Következtetések



5. Következtetések 
Összefoglaló

• Alappálya mellett négy alternatív szcenárió;
• Alappályánál kisebb valószínűségű, de nem 

válságszerű forgatókönyvek;
• I. kínai növekedés markáns lassulása; III. olajár-

emelkedés - átmeneti negatív sokkok hatását 
térképezi fel; 

• IV. Koordinált strukturális reformok az EU-ban; II. 
EU elhúzódó válsága - perzisztens hatásokkal járó, 
erősen optimista/pesszimista forgatókönyvet 
modellez.
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5. Következtetések 
Igen eltérő makro-gazdasági pályák 

• I. Kínai növekedés markáns lassulása: GDP növekedés 
átmenetileg lassul, infláció tartósan alacsonyabb;

• II. EU elhúzódó válsága: kockázati prémium tartósan 
nő; a GDP növekedés perzisztensen alacsonyabb; 
kibocsátási rés a negatív 

• III. Olajárak számottevő emelkedése: infláció nő; 
növekedés átmeneti visszaesése, majd korrekció;

• IV. EU koordinált reformja: kockázati prémium tartós 
csökkenése; GDP-növekedés markáns gyorsulása.
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5. Következtetések – Költségvetési mutatók
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Forrás: OGResearch

• Eltérő makro 
pályák mellett 
fiskális mutatók 
dinamikája is 
különböző

• Költségvetési 
hiány egyik 
forgatókönyvben 
sem haladja meg 
tartósan a 3%-ot 

• Mindegyik 
szcenárió az 
államadósság-ráta 
csökkenését vetíti 
előre 



5. Következtetések - Eltérő adósság-
dinamika mögött más-más tényezők

37 Forrás: OGResearch

Dinamikus komponens tényezőinek kumulált hatása az adósságráta 
változására (2016-2021, GDP-arányában, %)

• Infláció csökkenés - adósság csökkenését fékezi az adósságra fizetett 
reálkamat emelkedése (1. és 2.) 

• Infláció emelkedése kedvezően hat az adósságrátára (3. és 4.) 
• Lassabb növekedési pályák - alacsonyabb elsődleges többlet; 

alacsonyabb reálnövekedés; lassabb reálfelértékelődés is lassítja az 
adósság kinövését (1. és 2.). 



5. Következtetések 
Robosztus adósságcsökkenés

• Államadósság-ráta még az adósság „kinövését” kevésbé 
támogató környezetben is tovább csökken; 

• A pesszimista (de nem válságszerű) forgatókönyvek mellett 
is csökkenő adósságdinamika a folyamatok 
robusztusságára utal;

• Sérülékenység mérséklődhet, ami a kockázati prémium 
csökkenésén keresztül támogatja a potenciális növekedést 
és a hosszú távú gazdasági kilátásokat.
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Köszönöm a figyelmet!

Antal Judit
Vezető közgazdász

judit.antal@ogresearch.com

www.ogresearch.com



Kiegészítés



A modell
Új-keynesi: 4 klasszikus egyenlet

• IS-görbe: reálkamat nő  kereslet 
csökken 

• Phillips-görbe: túlkereslet növeli az 
inflációt

• Taylor-szabály: várt infláció meghaladja a 
célt  jegybank szigorít 

• Fedezetlen kamatparitás: nominális kamat 
nő  tőkebeáramlásárfolyam-erősödés
41



A modell 
Alapegyenletek

Keresleti oldal – IS görbe

Kínálati oldal és árak – Phillips görbe
Adószűrt fogyasztói árindex inflációjának céltól vett eltérésére felírva

Monetáris politikai szabály – Taylor szabály
A jegybank csak az (adószűrt) infláció céltól vett eltérésére reagál
A „policy kamat” az egy éves állampapírhozammal egyenlő

Nemzetközi tőkepiac – fedezetlen kamatparitás

Kibocsátási 
rés

Külső 
kereslet

Monetáris 
kondíciók

Fiskális 
impulzus

Infláció

Kereslet Importált 
infláció

FX-alul-
értékeltség

Alapkamat

Infláció Kereslet Semleges 
kamat

FX-
leértékelőd

.

Hazai 
kamat

Külföldi 
kamat

Kock. 
prémium



Alappálya

43
Forrás: OGResearch
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Forrás: OGResearch
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Alappálya
Államadósság – dinamikus komponens
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• Magas kiinduló implicit 
reálkamat

• Lassabb kezdeti 
reálnövekedés

• Dinamikus komponens 
az adósságot 
kezdetben növeli

• Teljes horizonton 
kumulált hatás már 
negatív (GDP -2%)

Dinamikus komponens
(2015-től kumulált GDP-arányos változások, %)

Forrás: OGResearch


