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Fő üzenetek
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A magyar gazdaság elmúlt három évtizede dióhéjban

Reál GDP növekedés (éves változás)

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Előrejelzés
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Strukturális reformok nélkül nem tudott érdemben 
növekedni a foglalkoztatás a 2000-es években

Foglalkoztatási ráta (foglalkoztatottak száma a 15-64 évesek százalékában)
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Forrás: KSH



A kétezres években a költségvetés egyenlege jelentős 
hiányt mutatott, ami végül úgynevezett ikerdeficithez 

vezetett
Központi költségvetés egyenlege és folyó fizetési mérleg (a GDP százalékában)

Forrás: Eurostat
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Gazdaságpolitikai kihívások 2010-ben és az arra adott magyar válaszok
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Magas 
költségvetési 

hiány

Növekvő
államadósság

Intézkedések
•Adórendszer-átalakítása:

• termelési tényezők helyett a 
felhasználás adóztatása

• válságadók kivetése

• megújult családi adórendszer

•Fegyelmezett költségvetési 
politika

•Devizahitelek forintosítása

•Munkaerőpiaci reformok

•Lakáspiacot támogató
intézkedések

•Stratégiai partnerségi 
megállapodások

•Uniós támogatások hatékony 
becsatornázása

Foglalkoztatás-
barát 

adórendszer

Kiegyensúlyozott 
növekedési 
szerkezet

Tartósan csökkenő
adósságráta, masszív 
külső finanszírozási 

pozíció

Alacsony 
növekedési 
potenciál



A fegyelmezett fiskális politikának köszönhetően az 
államháztartási hiány fenntartható

Költségvetési egyenleg (GDP %-ában)

Forrás: KSH, NGM-számítás
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Konvergencia Program
2017. április



A felelős költségvetési politikának köszönhetően 
Magyarország élen jár adósságcsökkentésben

Államadósság (GDP %-ban)

Forrás: KSH, Eurostat, NGM-számítás
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Előrejelzés



Magas finanszírozási képesség a külső adósság csökkenésével 
párosult az elmúlt években

Nettó külső adósság (anyavállalati hitelek nélkül, a GDP %-ban, 2005-2021)
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Konvergencia Program
2017. április

Forrás: MNB, NGM számítás



A foglalkoztatás növekedésével párhuzamosan a 
munkanélküliség rekord alacsony szintre süllyedt
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Forrás: KSH, NGM-számítás

Főbb munkaerőpiaci mutatók alakulása (%, 2006. I. – 2017. II. negyedév)



Növekedett a hazai tulajdonosok aránya a bankrendszerben
A magyar bankrendszer tulajdonosi szerkezete a jegyzett tőke alapján (2006-1017)
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Forrás:: MNB



Jelentősen csökkent a nem teljesítő hitelek állománya mind a 
vállalati, mind pedig a háztartási szektorban

A magánszektor NPL rátájának alakulása a régi és az új definíció* alapján (%)

* A 90 napos késedelemmel nem rendelkező követeléseket is besorolhatják az NPL kategóriába, amennyiben bármi olyan információ áll 
rendelkezésükre, amely alapján feltételezhető, hogy az adós nem lesz képes rendezni tartozását. 
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Forrás: MNB



A devizahitelek forintosításának eredményeként a 
lakosságot korábban sújtó árfolyamkockázat megszűnt

Lakossági hitelek devizabontása (2003-2017, milliárd forint)

Forrás: MNB
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A bankrendszer jövedelmezősége a kedvező folyamatokkal 
párhuzamosan javulást mutat

A hitelintézetek második negyedéves eredménye (2011-2017, milliárd forint)

Forrás: MNB
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A bevezetett intézkedések eredményeként a magyar 
növekedés stabillá és fenntarthatóvá vált

GDP növekedés (év/év, %)
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Konvergencia Program
2017.április

Forrás: KSH, NGM-számítás



Azonban a sikerek új kihívásokat is eredményeztek:
egyre nagyobb mértékű probléma a munkaerőhiány

Munkaerőhiány, mint termelést korlátozó tényező az iparban
(említések százalékában, 2010. I. - 2017. II. negyedév)

Üres álláshelyek a munkanélküliek százalékában
(2011. I. – 2017. II. negyedév)

Forrás: KSHForrás:  Európai Bizottság
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Jelentős területi különbségek vannak a munkaerőpiacon
Munkanélküliek és közfoglalkoztatottak számának területi megoszlása 2016. IV. negyedévében

(zárójelben a közfoglalkoztatottak száma, ezer fő)

Forrás: KSH, BM, NGM-számítás
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Mobilitás elősegítése

•albérlet-támogatás 
kedvezőbb adóztatása

•a saját autóval történő
munkába járás 

költségtérítésének 
növelése 



A közfoglalkoztatottak száma ugyan csökken, de továbbra is 
magas, a Kormány célja, hogy minél többen az elsődleges 

munkapiacon találjanak állást
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Forrás: KSH

Közfoglalkoztatottak száma (ezer fő)

„Közfoglalkoztatásból a 
versenyszférába”

•munkavállalói képességek 
fenntartását, fejlesztését 

elősegítő képzési programok

- 54 ezer fő



A fiatalok, az idősebbek és a szülőképes korú nők esetén jelentősek 
a munkapiaci tartalékok
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Forrás: KSH

Férfiak Nők
Változás az aktívak 

számában 
(ezer fő)

Magyar aktivitási ráta eltérése 
a svéd aktivitási rátától

(ezer fő)

Változás az aktívak 
számában 
(ezer fő)

Magyar aktivitási ráta eltérése 
a svéd aktivitási rátától

(ezer fő)



A fiatalok, az idősebbek és a szülőképes korú nők esetén jelentősek 
a munkapiaci tartalékok
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Forrás: KSH

Változás az aktívak 
számában 
(ezer fő)

Magyar aktivitási ráta eltérése 
a svéd aktivitási rátától

(ezer fő)

Férfiak
Változás az aktívak 

számában 
(ezer fő)

Magyar aktivitási ráta eltérése 
a svéd aktivitási rátától

(ezer fő)

Nők

Fiatalok
•Ifjúsági Garancia

•szakképzés átalakítása
•„Út a munkaerőpiacra”

(GINOP és VEKOP)



2017-től jelentős pozitív lökést ad a gazdaságnak 
a hatéves adó- és bérmegállapodás
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Termelékenység 
növekedése

Hatékonyság 
növelése

Versenyképesség 
javítása

Kihívások

Az adó- és bérmegállapodás főbb elemei

A minimálbér  emelés mértéke 2017-ben 15%, 2018-ban 8%.

A garantált bérminimum emelés mértéke 2017-ben 25%, 2018-ban 12%.

A szociális hozzájárulási adó mértéke  hat lépésben 27%-ról 12%-ra csökken.

A társasági adókulcs  egységesen 9%-ra csökken 2017-től.



A vállalati szektorban pozitív folyamatok tapasztalhatóak, 
ami a gazdaság gyors alkalmazkodóképességére utal
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Forrás: Bisnode, KSH, NGM

A béremelkedések 
ellenére az idei évtől 
újra nőtt a 
vállalkozások száma

A vállalkozási 
hajlandóságra nem 
hatott negatívan a 
béremelkedés 

Működő vállalkozások száma Magyarországon, 2016-2017
(ezer darab)

Újonnan alapított vállalkozások száma Magyarországon, 2016-2017
(darab)

A profitkilátások is 
kedvezően 
alakulnak, amelyben 
a társasági adó
kulcsának 
csökkenése jelentős 
szerepet játszik

Versenyszféra bruttó működési eredménye, 2015-2017
(milliárd forint)

* Kivetítés a 2017 I. félévi adatok alapján



Köszönöm a figyelmet!
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