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Fő üzenetek
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A gazdaságpolitika eredményei 2010 óta
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Kihívások Eredmények

Magas költségvetési hiány

Növekvő államadósság

Háztartások magas devizaadóssága

Magas külső kitettség

Alacsony foglalkoztatás és aktivitás

Alacsony potenciális növekedés

Fegyelmezett fiskális politika

Tartósan csökkenő adósságráta

Devizakockázat kiküszöbölése

Masszív külső finanszírozási pozíció

Foglalkoztatás-barát adórendszer 
bevezetése

Kiegyensúlyozott növekedési szerkezet



A 2010 óta meghozott kormányzati intézkedéseknek 
köszönhetően a magyar növekedés stabil és fenntartható

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

Forrás: KSH, NGM számítás
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A 2010 óta meghozott kormányzati intézkedések a munkaerőpiac 
strukturális problémáit kívánták kezelni

Effektív nyugdíjkorhatár 
emelése 

Munka Törvénykönyvének 
módosítása révén a rugalmas 
foglalkoztatási formák felé történő
elmozdulás segítése

Munkahelyvédelmi Akció keretei 
között nyújtott kedvezmények

Kisgyermekes anyák 
foglalkoztatásának elősegítése: 
rugalmas GYES, GYED bevezetése
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Adórendszer átalakítása: munkát 
terhelő adók csökkentése 
(egykulcsos SZJA) 

Álláskeresési támogatások 
átalakítása

Idősek munkapiaci aktivitásának 
növelése: korkedvezményes nyugdíj 
feltételeinek szigorítása, a 
nyugdíjkorhatár fokozatos növelése

Közfoglalkoztatási program
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Hatéves adó- és 
bérmegállapodás: minimálbér 
kb. 40%-os emelése, 
egységesen 9%-os TAO kulcs



A munkaerő-piaci reformoknak köszönhetően Magyarország 
érte el a legnagyobb aktivitás növekedést az EU-ban 2010 óta

Forrás: Eurostat
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Jelentősen csökken az adóék és a TAO kulcs, ezáltal javul az 
ország versenyképessége

Adóék az OECD tagállamaiban 2015-ben (%)

Forrás: OECD adatbázis
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Társasági adókulcs az OECD tagállamaiban 2016-ban (%)



2017-től újabb intézkedések csökkentik az adófizetéshez 
köthető adminisztrációt, javítva az adózási környezetet
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 A megbízható adózók adminisztrációjának csökkentése.

 A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallását a NAV készíti el.

 Kkv-k számára elérhető kedvezményes adónemekhez kapcsolódóan:



A 2013-ban bevezetett, kisvállalkozások számára elérhető
kedvezményes adónemek (KATA, KIVA) népszerűsége 

dinamikusan nő
KATA alanyok számának alakulása 

(ezer db)
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Forrás: NGM

KIVA alanyok számának alakulása
(ezer db)
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EU fejlesztési források hatékony felhasználása
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2007-2013 2014-2020

• Összesen kb. 25 Mrd EUR EU-s fejlesztési forrás érhető el 2014-2020 között 

(nem számítva a közvetlen agrártámogatásokat);

• ez évente a GDP kb. 3,5%-ának felel meg.

Infrastrukturális fejlesztések túlsúlya

Vissza nem térítendő támogatások

Centralizált intézményrendszer (NFÜ)

Túlzott adminisztratív terhek

60% gazdaságfejlesztésre; 
K+F+I növekvő súlya

Összes támogatás kb. 10%-a visszatérítendő

Programtervezés és irányítás a szaktárcáknál

Egyszerűbb, gyorsabb  eljárások



Az EU-s források lehívása 2017-2018 között fog tetőzni, 
gazdasági hatásuk pedig az előlegfizetések miatt várhatóan 

2018 és 2019 során jelentkezik majd
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Forrás:: EMIR, sajtó információk

EU-s támogatások lehívása a 2014-2020-as költségvetési időszakban (milliárd forint)
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Tavaszi ülésszak Őszi ülésszak

• Az üzleti szabályozási környezet 
rövidtávú javítása

• A versenyképes munkaerő
biztosításának feltételei

• Digitális szolgáltatások 
előmozdításának lehetőségei

• A hatéves bérmegállapodás gazdasági 
hatásainak értékelése

• A foglalkoztatás és felnőttképzés 
kihívásai – a megfelelően képzett 
munkaerő hiánya és az inaktív 
munkaerő-állomány visszavezetésének 
lehetőségei

Az NVT javaslatai nyomán elfogadott jogszabályok:

 A helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó esetében egyablakos rendszer jön 
létre - megszűnik a cégeknek a székhely szerinti önkormányzatnál történő
bejelentkezési kötelezettsége.

 A közműcsatlakozás (gáz, villany, ivóvíz és szennyvíz) időigénye csökken.

 Az építési beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások egyszerűsödnek 
(bevezették az ingyenes digitális földhivatali alaptérképet és adatszolgáltatást).

A Nemzeti Versenyképességi Tanács felállítása 2017. márciusban 
a versenyképesség javítását szolgáló intézkedések 

azonosítására, kidolgozására
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Az Irinyi-terv a kiemelt iparágak támogatása révén 
hozzájárul a gazdaság fejlesztéséhez és a hazai ipar 

versenyképességének megőrzéséhez

Az iparfejlesztés öt pillére és a kiemelt területek

Magas 
hozzáadott 

érték

Versenyképes 
ágazatok, 

tevékenységek

Erős szakképzés, 
felsőoktatás

Megtermelt érték 
nemzetgazdaság-

ban tartása

Gazdasági 
fejlődés

Belső piacot 
biztosító helyi 

gazdaság

Kiemelt területek:

•Járműipar

•Specializált gépgyártás

•Egészséggazdaság

•Élelmiszeripar

•Zöldgazdaság

•IKT szektor

•Védelmi ipar
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Az Irinyi-terv célja a magasabb hozzáadott értékű ipari termelés, 
a hálózatosodás és korszerű technológiák – például ipar 4.0 –

bevezetésének támogatása
Az Irinyi-tervben foglalt célokhoz rendelt eszközök finanszírozására az EU-s fejlesztési források mellett egyéb 

költségvetési előirányzatok is rendelkezésre állnak

Új, illetve digitális 
technológiák 
alkalmazása

Energia- és 
anyaghatékony 

eszközök és gyártási 
módok

Területi 
egyenlőtlenségek 

oldása

Foglalkoztatás 
bővítése, 

munkahelyteremtés

Erőforrások

Képzési programok indítása hazai kkv-k számára, Ipar 4.0

Automatizálás, elektromos energia felhasználás ösztönzése

Budapest-központúság oldása, hálózatosodás támogatása

Duális képzés és oktatás bővítése, családbarát munkahelyek

Szakmakultúrák közötti kooperáció ösztönzése
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A Digitális Jólét Program 2.0 a digitális infrastruktúra 
fejlesztésén keresztül a vállalatok versenyképességének 

javítását is szolgálja
A program céljai a kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése érdekében

• Kkv-k felkészítése a digitális 
transzformációra

• Cégek technológiai fejlesztése

• Kkv-k informatikus munkaerő-
igényének kielégítése

• Online értékesítés ösztönzése

• Exportképesség fejlesztése

• Kibervédelmi kapacitás javítása

Digitális infrastruktúra

Digitális 
kompetenciá

k

Digitális jólét

Digitális 
gazdaság

Digitális 
állam
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A devizahitelek forintosításának eredményeként a nemcsak 
a lakosság helyzete, de a bankrendszer stabilitása is javult
Lakossági hitelek devizabontása (2003-2017, milliárd forint)

Forrás: MNB
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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. 



Köszönöm a figyelmet!
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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 és Magyarország élen jár 

adósságcsökkentésben
Költségvetési egyenleg (GDP %-ában)

Forrás: KSH, NGM számítás

27

Konvergencia 
Program

2017. április

Államadósság (GDP %-ban)

Forrás: KSH, Eurostat, NGM számítás

Előrejelzés



A devizahitelek forintosításának eredményeként a lakosságot korábban 
sújtó árfolyamkockázat megszűnt, míg a magas finanszírozási képesség a 

külső adósság csökkenésével párosult az elmúlt években

Lakossági hitelek devizabontása
(2003-2017, milliárd forint)

Forrás: MNB
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Konvergencia 
Program

2017. április

Forrás: MNB, NGM számítás

Nettó külső adósság
(anyavállalati hitelek nélkül, a GDP %-ban)



A bevezetett munkaerőpiaci reformok eredményesnek 
bizonyultak, a fő mutatók a válság előtti értékeit is 

felülmúlják
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Forrás: Eurostat


