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"Once one starts to think about them, it is hard to think about anything else."

— Robert Lucas, 1988 (a gazdasági növekedésről)
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Növekedési képesség (növelése) a közgazdaságtan szent grálja

"Once one starts to think about them, it is hard to think about anything else."

— Robert Lucas, 1988 (a gazdasági növekedésről)
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Növekedési képességet alakító fundamentális tényezők

 Szakirodalom bőséges, ugyanakkor a 
magyarázatok sok esetben 
anekdotikusak, az empirikus magyarázó
erejük rendszerint alacsony

 Sala-i-Martin (1997) agnosztikus 
megközelítése is megerősíti ezt

 Hausmann-Pritchett-Rodrick (2005)
110 ország gyorsítási epizódjai alapján:
Nem kötődnek nagy politikai, intézményi 
vagy külső környezet változáshoz
A fenti tényezők igen alacsony 
magyarázó erővel rendelkeznek
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Változó Minimuma Maximuma
Gépberuházások -0,040 0,527
Nyitott gazdaságban töltött évek -0,003 0,044
Konfuciánusok aránya 0,004 0,127
Jogállamiság -0,012 0,060
Muszlimok aránya -0,016 0,037
Politikai jogok -0,013 0,008
Latin-Amerika dummy -0,035 0,011
Szubszaharai Afrika dummy -0,038 0,017
Civil szabadságjogok -0,011 0,013
Lázadások és puccsok -0,038 0,036
Bányászat aránya a GDP-ben -0,165 0,136
Fekete piaci prémium szórása -0,0001 0,0000
Nyersanyag export (1970) -0,045 0,017
Kapitalizmus mértéke -0,004 0,009
Háború dummy -0,017 0,013
Nem gépberuházások -0,063 0,247
Távolság az Egyenlítőtől -0,0004 0,0009
Árfolyam torzítások -0,0003 0,0001
Protestánsok aránya -0,048 0,017
Buddhisták aránya -0,014 0,055
Katolikusok aránya -0,031 0,012

Becsült együttható



Kitérő: a múltbeli növekedési képesség megállapítása is 
bizonytalan…

 Megjegyzés a növekedési képesség (=potenciális növekedés) fogalma is bizonytalan

 Illusztráció: Európai Bizottság Magyarországra vonatkozó potenciális növekedés-

becslései

2008. tavaszán

2013. tavaszán

2017. tavaszán

2018. tavaszán

5



A Bizottság becslése szerint 2008 tavaszán Magyarország 
dinamikus növekedési képességgel rendelkezett…
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Forrás: Európai Bizottság, saját számítás



…válságot követő időszakban a Bizottság becslése szerint 
Magyarország növekedési képessége szinte eltűnt…
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Forrás: Európai Bizottság, saját számítás



…a kibontakozó növekedési fordulat fordulatot hozott a 
Bizottság Magyarország növekedési képesség-becslésében is…
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Forrás: Európai Bizottság, saját számítás



…a magas növekedési teljesítmény egy év alatt is jelentősen 
felülírta a korábbi számításokat
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Forrás: Európai Bizottság, saját számítás



…a magas növekedési teljesítmény egy év alatt is jelentősen 
felülírta a korábbi számításokat
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Forrás: Európai Bizottság, saját számítás

Ha a múltbeli növekedési képesség becslése ennyire 

bizony-talan, van-e fogódzó várható alakulásának 

felméréséhez?



Támpontok a növekedési képesség felméréséhez

 Termelési függvény (kínálat) alapú megközelítés:
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A közelmúlt munkaintenzív növekedési szakaszát ismét 
tőkeintenzív szakasz váltotta fel

12

A potenciális növekedés tényezői, százalékpontban mért növekedési hozzájárulás

Forrás: PM számítás

Munkaintenzív növekedés

Tőkeintenzív növekedés



Növekedési képesség kilátások: kulcs a tőkefelhalmozás

 Tőke és a kibocsátás hányadosa hosszabb időszakra vonatkozóan közel állandó
(Káldor Miklós, 1957 stilizált ténye a növekedésről)

13

Forrás: Penn World Table 9.0, PM-számítás

A gazdasági fejlettség és a tőkeállomány kapcsolata
(2014 évi adatok, 2011-es árakon, USD)



Az aktuális beruházási ráta dinamikus növekedést alapoz meg

 Az elmúlt közel két évtizedben nem volt ilyen magas a beruházási ráta
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Forrás: KSH, Európai Bizottság előrejelzés



A korábbi időszakoknál magasabb beruházási ráták másutt is 
gyors növekedési periódusokat eredményeztek
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Forrás: Világbank

Beruházási ráta alakulása Magyarországon, Írországban, Észtországban és Dél-Koreában
(beruházások a GDP százalékában)



A beruházások szerkezete is a produktív termelést támogatja
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Forrás: KSH, PM-számítás



A már bejelentett nagyléptékű beruházási projektek magas 
hozzáadott értékű kibocsátás növekedését alapozzák meg

Elmúlt időszakban bejelentett nagy volumenű
beruházások (milliárd forint)
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A bejelentett főbb projektek beruházási és termelési fázisai

Forrás: HIPA, Sajtóinformációk Forrás: PM gyűjtés sajtóinformációk alapján

*Erbslöh (14), Hunent (13), Mondi (13), Alföldi Tej (12), Siemens (10), 
Le Bélier (10), ECM-Clean (10), GS Yuasa (9), Gyermelyi (9), Linamar 
(9), CooperVision (8), Shinheung (8), Árklub Kft. (8), SMR (8), Leier 
Hungária (7), SAPA Profiles (7), Ravaber (6), Qualitative Production 
(6), Bourgogne Gastronomie (6), Itron (6), Csaba Metál (6), ADA (5), 
Magnus Aircraft (5), Ten Pao (4), Zalaco Sütőipar (4)

A bejelentett projektek:
•Összértéke több mint 2200 
milliárd forint
•A kapacitások felfutása 
után átlagosan évente 7-11 
ezer milliárd forint többlet-
exportértékesítés valósul 
meg
•Egyszeri 6-8 
százalékpontos lökést adnak 
a GDP növekedésnek



A közelmúlt növekedéséhez a munkaerőpiaci részvétel történelmi 
léptékű bővülése is nagymértékben hozzájárult

18

Forrás: KSH, PM-számítás

Több százezer fős aktivitási tartalék, területi heterogenitás



Munkaerőpiaci tartalékok:
Aktivitás
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Az aktivitásban rejlő tartalékok (férfiak)
(Aktívak száma a 15-74 éves korú népesség arányában)

Az aktivitásban rejlő tartalékok (nők)
(Aktívak száma a 15-74 éves korú népesség arányában)

Magyar aktivitási ráta
(százalék)

Magyar aktivitási ráta eltérése 
a svéd aktivitási rátától

(százalékpont)

Magyar aktivitási ráta
(százalék)

Magyar aktivitási ráta eltérése 
a svéd aktivitási rátától

(százalékpont)

Forrás: Eurostat, NGM számítás



Munkaerőpiaci tartalékok:
Munkanélküliek és közfoglalkoztatottak

20

Forrás: KSH, PM-számítás

Munkanélküliek és közfoglalkoztatottak számának területi megoszlása 2018 II. negyedévében
(Munkanélküliek száma és zárójelben a közfoglalkoztatottak száma, ezer fő)

Munkanélküliségi ráta
1.0 - 2.0%

2.0 - 3.0%

3.0 - 5.0%

5.0 - 9.0%



Továbbra is jelentős mértékű munkaerőpiaci tartalékok 
azonosíthatók, amelyek egyben növekedési tartalékot is 

jelentenek
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JELENLEG IS AKTÍVAK

INAKTÍVAK

KISGYERMEKES 
ANYÁK

KÜLFÖLDÖN
MUNKÁT VÁLLALÓK

KÖZFOGLALKOZTATOTTAKMUNKANÉLKÜLIEK

FIATALOK 55 ÉV FELETTIEK

MUNKAERŐ-PIACI 

TARTALÉKOK 
ÖSSZESEN

300-600 ezer fő



Termelési tényezők adóját mérséklő fiskális politika
Rekord alacsony társasági adókulcs, versenyképes adóék

Adóék az OECD tagállamaiban 2016-ban (%)

Forrás: OECD , NGM számítás
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Társasági adókulcs az OECD tagállamaiban 2016-ban (%)

c

* Az ábrán a hatéves bérmegállapodás eredményeképp megvalósuló adóék nagysága került feltüntetésre.



Magyarország mélyen integrált a világkereskedelemben, így a 
külső feltételek is befolyásolják a növekedési lehetőségek 

kiaknázhatóságát
GDP-növekedés hazánkban és az unióban (százalék)

23

Forrás: IMF, PM-számítás



Összegzés

 Magyarország dinamikus növekedési képességgel rendelkezik:

 Beruházási ráta magas

 Munkaerőpiacon kiaknázható tartalékok

 Növekedést támogató fiskális politika

 A növekedés fenntarthatóságát a szilárd belső és külső pénzügyi 

pozíciók is támogatják

 Belső tényezők kedvezőek, növekedési kockázatot a külső környezet 

esetleges kedvezőtlenebbé fordulása jelenthet
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Várpalotai Viktor
viktor.varpalotai@pm.gov.hu
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Köszönöm a figyelmet!


