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2018. második negyedévében 4,8 százalékkal, 
az év első felében 4,6 százalékkal növekedett gazdaság

A NÖVEKEDÉS OKAI:
•hatéves bér- és
adómegállapodás
•a külső és belső egyensúlyi
folyamatok kedvezőek
•nincs túlzott hitelfelvétel
•a növekedés nagyobb része
szolgáltatás

EREDMÉNYEK:
•12,8%-os béremelkedés
•közel a teljes 
foglalkoztatottság (közel 4,5 
millió foglalkoztatott)
•a munkanélküliek száma 
harmadára csökkent
•a munkavállalók 1 100 mrd 
forintnyi többletbért vehettek
kézhez

NÖVEKEDÉST 
SERKENTŐ TÉNYEZŐK:
•CSOK
•kedvezményes lakásáfa
•kedvező bérdinamika
•belső fogyasztás
•az ipar teljesítményének
javulása
•uniós fejlesztési
források

*  forrás: Eurostat
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27 éves rekordon a foglalkoztatás

Forrás: KSH, NGM/PM

Dinamikusan bővül a magyar 
foglalkoztatottság

Csökkenő munkanélküliség: eredményes 
kormányzati intézkedések a veszélyeztetett
csoportok foglalkoztatására
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A hatéves bérmegállapodás eredménye a bérek emelkedése

A bruttó és nettó átlagkeresetek alakulása
a nemzetgazdaságban (Ft)

A hatéves bérmegállapodás céljai

* 6%-os reálkereset-növekedés esetén
Forrás: NAV, KSH
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Közép-Európában gyorsan emelkednek a bérek
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Növekednek a beruházások és az ipari termelés

Beruházások volumenindexe, 
szezonálisan kiigazított adatok (%)

Ipari termelés volumene (%)

*  forrás: KSH
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A 2019-es év: A biztonságos növekedés költségvetése

 a Kormány 2019-ben 4,1%-os gazdasági növekedéssel, 
1,8%-os GDP-arányos hiánnyal és 2,7%-os inflációval
számol

 19,5%-ről 17,5%-ra csökkenhet a szociális hozzájárulási
adó mértéke

 5 adófajta szűnik meg 2019-től: a 75 százalékos különadó, 
hitelintézeti különadó, a kulturális adó, a baleseti adó és az
eho

 20 ezer forintig minden lakossági átutalás mentesül a 
pénzügyi tranzakciós illeték alól

 az oktatásra 18 milliárd forinttal, az egészségügyre
101 milliárd forinttal, míg a közbiztonságra és a 
honvédelemre 156 milliárd forinttal több jut

 összességében 4 000 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat
meg jövőre

4,1%
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Eredményes adóügyi intézkedések

 A szülők nyolc év alatt nagyjából 1900 milliárd forinthoz jutottak a gyermek után járó adó- és 
járulékkedvezményekkel.

 Egy gyermek után havi 10 ezer, kettő után gyermekenként 20 ezer három és minden további 
gyermek után gyerekenként 33 ezer forinttal csökkenthető a fizetendő szja. 

 A Munkahelyvédelmi Akció mintegy 915 ezer hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását 
biztosítja. A járulékkedvezmények összességében 2013-tól 2018. júniusig mintegy 659 milliárd 
forintot hagyott a cégeknél. 

 Jövőre az adatszolgáltatás iránya is megfordul: a meglévő adatok alapján a NAV fogja értesíteni 
a vállalkozót, hogy melyik dolgozója után vehet igénybe adókedvezményt.

 A kormány gazdaságfehérítő intézkedései két év alatt több mint 487 milliárd forintot hozott a 
költségvetésnek az online pénztárgép és az EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalom 
Ellenőrző Rendszer). 

 A 100 ezer forintot, akkor kötelező lett az online-számla használata, eddig 8,7 millió online-
számlát adtak be eddig a cégek.

 2010-ben 25%-ra becsülték a feketegazdaság GDP-hez viszonyított arányát, a legutóbbi mérések 
szerint ez 20 %-ra csökkent.
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Csökkenő pályán az államadósság

*  forrás: KSH
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A nemzetközi hitelminősítők folyamatosan javítanak
Magyarország megítélésén

 A Standard & Poor's 2017. augusztus végén 
stabilról pozitívra javította a magyar 
államadós-besorolásra adott kilátását.

 2017. november 10-én a Fitch Ratings is 
stabilról pozitívra javította a magyar 
gazdaságra vonatkozó kilátását.

 a piaci befektetők jóval a hitelminősítők előtt 
járnak: a kötvényhozamaink egy ideje 
hasonlóak több magasabb besorolású ország 
hozamszintjéhez.

 az ország visszakerült a befektetésre ajánlott 
kategóriába, ami csökkenti az 
adósságfinanszírozás költségét
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Nemzeti Versenyképességi Tanács

 2017 tavaszán állította fel a Kormány, 
tagjai a gazdasági és tudományos élet

kiemelkedő szakemberei
 Célja a kihívások azonosítása és 

gazdaságpolitikai javaslatok megvitatása
 Eredményei: iparűzési és idegenforgalmi adó

egyszerűsítése, közműcsatlakozás
időigényének csökkentése, ingyenes digitális
földhivatali alaptérkép és adatszolgáltatás
bevezetése

 a Világgazdasági Fórum (WEF) tavalyi
értékelésében 9 helyet, a svájci IMD (Institute 
for Management Development) idei
értékelésében pedig 5 helyet léptünk előre
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Fejlesztési források hatékony felhasználása

Összesen 12 000 Mrd Ft EU-s fejlesztési forrás érhető el 2014-2020 között 

ez évente a GDP kb. 3,5%-ának felel meg.
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Az operatív programok előrehaladása

Forrás: MSTR, 2018.08.31.

OP

Indikatív 
OP keret 

2014-
2020 

(Mrd Ft)

Meghirdetés 
%

Támogatói 
döntés  %

Szerződés-
kötés  %

Kifizetés 
%

EFOP 952 109% 99% 96% 59%

GINOP 2499 106% 90% 89% 49%

IKOP 1216 100% 133% 129% 94%

KEHOP 1161 112% 102% 100% 65%

KÖFOP 290 109% 110% 109% 94%

MAHOP 16 100% 38% 19% 13%

RSZTOP 34 105% 105% 105% 101%

TOP 1200 120% 93% 89% 76%

VEKOP 258 115% 105% 97% 54%

VP 1297 105% 98% 91% 23%
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Jól haladnak a gazdaságfejlesztési programok

GINOP
•2 656 milliárd forint értékben meghirdetve
•353 milliárd forint helyett, mintegy 650 milliárd
forint jut innovációs célokra 2014-2020 között
•Több, mint 700 milliárd forint van meghirdetve 6 
hitelprogram, 5 kombinált hitelprogram és 6 
kockázati tőkeprogram keretében
•Támogatói döntés (kötelezettségvállalás): 2 258 
milliárd forint

TOP
•72 felhívás jelent meg  1 446 milliárd forint 
összeggel; a teljes forráskeret meg lett hirdetve
•a megyék számára 873 milliárd forint, a megyei
jogú városoknak 426 milliárd forint érhető el
•Támogatói döntés (kötelezettségvállalás): 1 118 
milliárd forint

Forrás: MSTR, 2018.08.31.

VEKOP
•105 felhívás jelent meg  297 milliárd forint 
összeggel; a teljes forráskeret meg lett
hirdetve
•Támogatói döntés (kötelezettségvállalás): 
272 milliárd forint

Nagyvállalati Beruházási Program

•15 milliárd forintos éves keretösszeg

•megnövekedett vállalati igények esetén felülről
nyitott

•68 támogatási döntés, 36,8 milliárd forint 
támogatás, 91,4 milliárd forint beruházás

•közel 2.000 új munkahely, jelentős
bérfejlesztések (kb. 94 milliárd forint)
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A Gazdaságstratégia sarokpontjai

TARTÓS NÖVEKEDÉSI 
FELTÉTELEK:

• vállalkozások tőkellátottságának 
javítása

• K+F tevékenységek ösztönzése

• vállalati innováció erősítése

• nemzetközi termelési láncokban 
történő feljebb lépés elősegítése

• szabályozási és igazgatási 
környezet javítása

MINŐSÉGI OKTATÁS ÉS JOBB 
MUNKAERŐPIACI KÍNÁLAT:

• a munkaerő
foglalkoztathatóságának 
javítása

• több munkahely helyett jobb 
munkahelyek teremtése

• munkát terhelő adóterhek 
alacsony szinten tartása

ERŐS MAGYAR 
VÁLLALKOZÁSOK:

• erős középvállalkozó réteg 
kialakítása

• a kkv-k exportképességének 
fokozása

• helyi lakosságmegtartó erő
fokozása


