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A válság és az előrejelzés

• A válság speciális, nem csak azért mert „nagy” 
változás.

• A sejtésünk az, hogy alapvető összefüggéseket 
is megváltoztatott.

• Hogyan kezeljük az adatokat? A válság óta is 
vannak már adataink,de persze kevesebb, 
mint a válság előttről. 



Az állam szerepének változása

• Foglalkoztatás

• Beruházások 

• Árszabályozás



„Távok” és makroökonómia

• Közgazdasági hagyomány: rövid, közép és 
hosszú távú hatások, amik az időben 
változhatnak

• Szokásos idősorelemzési módszerek: nem 
képesek ilyen különbségeket tenni

• Wavelet: közgazdaságtanban viszonylag új 
módszer, amely képes 



Mi a wavelet és mire jó?

• Nem-stacionárius (időben változó struktúrájú)

idősorok felbontása időben lokalizált és  
különböző időtávon ható tényezőkre

(Egyfajta „mikroszkóp”.)

Felhasználási területek: geológia, biológia, 
mérnöki tudományok, de egyre több pénzügy.



Wavelet irodalom

• Aguiar-Conraira, L. – Soares, M. J. [2014]: The 
Continuous Wavelet Transform: moving 
beyond uni- and bivariate analysis. Journal of 

Economic Surveys. Vol. 28. No. 2. pp. 344-375.

• Uliha, G. (2015) Az olajár és a makrogazdaság
kapcsolatának elemzése folytonos wavelet 
transzformáció segítségével, STATISZTIKAI 
SZEMLE 94: (5) pp. 505-534.





















Tanulságok

• Két fontos időpont: válság és EU csatlakozás, de 
az időtáv hatások különböztek

•
• Beruházás és fogyasztás:  ezek nem adnak hozzá a 

GDP-hez hosszú távon
• Fogyasztásban hosszú hullámok vannak
• Beruházás: kaotikus, magyarázhatatlan
•
• Külkereskedelem a GDP fő hajtóereje hosszabb 

távon



Makroelőrejelzés: rövid, közép, hosszú

• Rengeteg egyedi tényező függvénye.

• Pl. 2016: Magyarország: 

gyárleállás, EU források.



2014 2015

GDP 3,6 2,7

Fogy 1,7 3,0

Beruh 11,7 3,5

Export 8,7 6,4

Import 10,0 6,8

GDP defl 3,1 2,5

Fogl 5,3 1,1

2016-17 2018-19 2020-

GDP 2.9 2,4-2,6 2,2-1,8

Fogy 4,1 2,5-2,8 2,3-1,7

Beruh 1,7 1-3 0.4

Export 5,7 5,8-6,2 5-6

Import 6,1 5,7-6,3 5-6

GDP defl 1,9 2,2-2,6 2-3

K.hiány 1,8 1,9-2 2-2,2



Magyarország: rövid táv (2017 végéig)

• Fogyasztás alapú növekedés

• Gyorsuló infláció

• Magasan stabil foglalkoztatás

• Alacsony hiány, csökkenő adósságráta

• Kockázatok: Export, EU támogatás



Magyarország: hosszú táv

• Tovább csökkenő növekedés, és nagyobb 
ingadozás

• Az arányosság helyreáll, és a külkereskedelem 
a fő húzóerő

• Infláció várhatóan kicsit nő, és bizonytalanabb

• Bizonytalansági tényezők: export, árfolyam, 
tőkefelszereltség, munkaerő minősége.



Magyarország: közép táv

• Lassuló növekedés, egyre inkább 
kiegyenlítődnek a keresleti súlyok

• Nagyobb infláció

• Valamivel nagyobb hiány, de csökkenő 
adósságráta

• Bizonytalansági tényezők: politikai ciklus, EU 
alapok, export, árfolyam, olimpia.



Bizonytalansági tényezők

• Termelési tényezők:

tőke

munka

• EU transzfer kitettség

• Külkereskedelem



Lemaradás a beruházásokban 

• „A beruházások részaránya az aggregált
keresletben tartósan mérséklődött a fejlett 
régiókban, ami a termelékenység növekedését 
akár hosszú távon is lassíthatja.”

• (MNB, Növekedési jelentés, 2015 december)



2005 2010 2015

EU 21,3 20,1 19,6

Euróövezet 22,0 20,7 19,8

Csehország 28,3 27,0 26,3

Németország 19,1 19,4 19,9

Írország 29,8 17,6 21,2

Görögország 20,8 17,6 11,7

Magyarország 23,9 20,1 21,3

Ausztria 23,1 21,6 22,6

Lengyelország 18,9 20,3 20,1

Románia 24,3 25,9 24,4

Szlovákia 27,4 22,1 23,0

Beruházási arányok egyes EU országokban (%)



Munkainput

• „2010 óta nemzetközi összevetésben is jelentős 
mértékben emelkedett a hazai munkapiaci aktivitás. 
Az évtized végéig azonban a demográfiai tendenciák 
egyre effektívebb korlátokat okozhatnak.”

• „Az oktatás minőségi jellemzői szegmentáltságot 
mutatva többnyire elmaradnak a régiós átlagoktól.”

• MNB, Növekedési jelentés, 2015



EU kitettség

• „A tőketranszferek a régiós országok közül 
Magyarországon játszották a legnagyobb 
szerepet, mind az állami, mind a magánszektor 
beruházásaiban.”

• Boldizsár Anna – Kékesi Zsuzsa – Koroknai Péter – Sisak Balázs: 

• Hitelintézeti Szemle, 15. évf. 2. szám, 2016. június, 59–87. o.



Külkereskedelem

• Egyoldalú exportstruktúra: GDP kockázat

• ULC, bérek, forintárfolyam: inflációs kockázat.



2015/2000

Élelmiszerek,

italok, dohány

2,04

Nyersanyagok 1,60

Energiahordozók 2,04

Feldolgozott

termékek

2,90

Gépek és

szállítóeszközök

3,60

Összesen 3,17

Export árufőcsoportok szerinti volumenek aránya
Forrás: KSH



2001 2007 2015

Élelmiszerek,

italok, dohány

7,5 6,3 7,3

Nyersanyagok 2.0 1,9 2,3

Energiahordozó 1,9 2,9 2,3

Feldolgozott

termékek

31.0 26,5 31,0

Gépek és

szállítóeszközök

57,5 62,1 57,1

Euróban kifejezett export árufőcsoportok szerinti megoszlása (%)


