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 Aktuális makrogazdasági helyzetkép

 Világgazdasági kilátások, új típusú kockázatok 

 Makrogazdasági alappálya 2021-ig

 Költségvetési projekció 2021-ig

 Külső-belső kockázatok
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Makrogazdasági helyzetkép I. 
Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson mért GDP, 2017 (PPS, EU28 átlaga=100%)
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Makrogazdasági helyzetkép I. 
Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson mért GDP 2004, 2017 (PPS, EU28 átlaga=100%)

2004
62%

Forrás:

EUROSTA
T

2017
68%



Makrogazdasági helyzetkép II: a válság utáni évtized növekedési szerkezete 
(A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei, 2008 = 100,0%)
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Felhasználás
2017/2008                        

összes növekedés
2017/2008                               

éves átlagos növekedés

Háztartások fogyasztási kiadása 103,9% 100,4%

Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 100,5%

Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat 
segítő nonprofit intézményektől 

125,6%

Háztartások tényleges fogyasztása 103,9%

Közösségi fogyasztás 127,2%

Végső fogyasztás összesen 106,7%

Bruttó állóeszköz-felhalmozás 107,1% 100,8%

Bruttó felhalmozás összesen 92,7%

Belföldi felhasználás összesen 103,4% 100,4%

Export összesen 138,3% 103,7%

Import összesen 130,1% 103,0%

Bruttó hazai termék (GDP) összesen 110,4% 101,1%
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Folyó transzferek 1,1% 1,3% 1,4% 1,9% 1,6% 1,3% 0,7% 1,4%

Tőketranszferek 2,2% 2,4% 2,5% 3,6% 3,8% 4,7% 0,3% 1,2%

Transzferek összesen 3,3% 3,6% 3,9% 5,4% 5,3% 6,0% 1,0% 2,6%

Makrogazdasági helyzetkép III.
EU-transzferek a GDP %-ában, 2010-2017

Forrás: KSH, MNB, saját számítás
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Makrogazdasági helyzetkép IV: a válság utáni évtized munkaerőpiaca

A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, 2008-2018 

7Forrás: KSH, saját számítás
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Egyetemi prezentációs sablon
9Forrás: Eurostat
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Összefoglaló makrogazdasági helyzetkép
2017
•4,1%-os GDP növekedés és 4,7%-os fogyasztási kiadás-bővülés
•Külkereskedelmi forgalom: export 4,7%-os, import 7,7%-os növekedés
•18,2%-os  bruttó állóeszköz-felhalmozás dinamika
• 2,6% GDP-arányos EU transzfer
•Jelentős (12,9%-os) keresetnövekedés mind a vállalati (116%), mind a költségvetési szektorban (15,9%)
•Kiemelkedő foglalkoztatás (4421 ezer fő), 1,6%-os dinamika, 200.000 fő alá került a munkanélküliek 
száma
•Az államháztartás hiánya pénzforgalmi szemléletben erősen romlik, de az ESA  hiány a GDP 2,2%-a, a 
kormányzati szektor  adóssága 73,3%.

2018 I. félév: 

•4,6%-os a féléves GDP növekedés és 5,6%-os fogyasztási kiadás-bővülés
•Külkereskedelmi forgalom: export 4,8%, import 6,7% körüli növekedés
•16% körüli  bruttó állóeszköz-felhalmozás dinamika
•További jelentős (11% körüli) keresetnövekedés mind a vállalati (10,6%), mind a költségvetési 
szektorban (12,2%)
•Kiemelkedő foglalkoztatás (jún-aug: 4483,6 ezer fő), 0,9%-os dinamika, 173.000 fő alá került a 
munkanélküliek száma
•Az államháztartás hiánya pénzforgalmi szemléletben erősen romlik.
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A várható makrogazdasági feltételrendszer

 Alappálya: „no policy change”

 Világgazdaság: BOOM index képzése a legfontosabb 
exportpartnereink várható növekedése (OECD, IMF, EU 
előrejelzések) alapján, várhatóan  évi 2% körül 2021-ig

 EU transzferek (2014-2020): átlagosan a GDP 3-4% ,2021-
2027: kb. GDP 1,5 %

 Költségvetés
- a bevételi oldal jelentős hányada automatikusan   emelkedik
- a kiadások mérsékeltebben emelkednek
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A főbb 
makrogazdasági 

mutatók 
alakulása, 
2018-2021

Forrás: 
saját 
számítás
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A konvergenciaprogramokban tervezett hiánypályák 
2017-ben és 2018-ban
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A GDP gap alakulása (a potenciális GDP százalékában)

Forrás: KSH, saját számítás és előrejelzés
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A költségvetési projekció eredményei



A költségvetési bevételek előrejelzése 2021-ig (millió Ft)

Forrás: PM, saját előrejelzések



A költségvetési bevételek előrejelzése 2021-ig (millió Ft)

Forrás: NGM, saját előrejelzések



A költségvetési kiadások
előrejelzése 2021-ig

Forrás: PM, saját előrejelzések



A kormányzati szektor hiánymutatóinak és adósságának alakulása

Forrás: KSH, saját előrejelzés
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Az előrejelzések összefoglalása

 2018-ban 4% feletti, a következő években csökkenő dinamikát 
valószínűsítünk, középtávon  fokozatosan záruló output gap-pel.

 Az EU-források kimerülésével középtávon mérséklődik a beruházások 
üteme, a következő programozási időszak még kérdéses. 

 „No policy change” esetén az államadósság és a hiánymutatók csökkenő
trendje biztosítható, de a 1,5%-os strukturális egyenlegcél csak az 
előrejelzési időszak végére várható.

 A külkereskedelmi egyenleg az előrejelzési időszakban pozitív marad, de 
érezhetően romlik a cserearány kismértékű romlása mellett.

 A foglalkoztatási ráta csekély mértékben még tovább emelkedhet, a 
munkanélküliségi ráta várhatóan 4% alatt marad.

 Az infláció 2018-ban a vártnál erőteljesebben nő, és a további években is 
számolni kell az erősödő bér-,  árfolyam- és cserearányvezérelt inflációs 
nyomással.  
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Kockázatelemzés

 A külső konjunkturális tényezők alakulása

 A külső forrásbevonással kapcsolatos 
bizonytalanságok

 A munkaerőpiaccal kapcsolatos kockázatok 

 Az infláció és bérkiáramlás mint kockázati tényezők

 És hosszabb távon: szerkezeti, termelékenységi 
kihívások
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Kockázatelemzés: 
a külső konjunkturális tényezők

 Kereskedelmi protekcionizmus 

 Brexit  

 Olajárak - importált infláció
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Kockázatelemzés: a külső források felhasználásával 
kapcsolatos bizonytalanságok

 A transzferbeáramlás lassulása a programozási időszak végére 

 A szigorodó EU-s utófinanszírozási rendszerből fakadó költségvetési kockázatok

 A külföldi irányítású vállalatok jelentősége (kitettség):  

A külföldi irányítású vállalatok szerepének elemzése: 
arányuk a hozzáadott érték termelésben és a foglalkoztatásban, 2015
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Kockázatelemzés: A munkaerőpiac és a bérek mint 
kockázati és/vagy bizonytalansági tényezők

 Csökkenő népesség



 Területileg egyenlőtlen munkapiac

 Migrációs kihívások

 Részmunkaidős foglalkoztatás bővülése
nem kielégítő (5% alatt, EU átlag 20%)

327 ezer fő
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Kockázatelemzés: bérek, termelékenység

 A bérköltség emelkedésének hatása

a külföldi és magyar irányítású vállalatokra

 A közfoglalkoztatásból kikerülők jövedelmi 

és munkaerőpiaci helyzete:
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Köszönjük a figyelmet!


