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Relatív fejlettség – GDP/fő (vásárlóerő-paritáson; EU28 átlagának %-ában, folyó áron)

Egyensúlytalanságokkal 
terhelt növekedés

Korrekciós 
időszak

Pénzügyi egyensúlyt 
megőrző növekedés

FORRÁS: IMF, PM-számítás

Az elmúlt években fokozatos volt a felzárkózás az unió fejlettségi 
szintjéhez

előrejelzés
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Költségvetési egyenleg és államadóság alakulása (GDP %-ában)

FORRÁS: Eurostat

Folyamatosan csökkent a költségvetés hiánya és az államadósság
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A 2010 utáni gazdaságpolitika eredményeként a munkaerőpiaci mutatóink az 
EU-n belül a legnagyobb mértékben javultak
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A Munkahelyvédelmi Akcióterv eredményeként a foglalkoztatás nőtt a nehezen 
foglalkoztatható csoportokban

Munkahelyvédelmi Akcióterv főbb célcsoportjai V3 országaiban (foglalkoztatási ráta %) 

Forrás: NAV

55 év felettiek
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A termelékenység növelésének kiemelt eszköze a hatéves bérmegállapodás

FORRÁS: PM
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Minimálbér
Ft ´000

Garantált bérminimum
Ft ´000

Szociális 
hozzájárulási adó
százalék
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A 2016 novemberi bér- és adómegállapodás is a magas hozzáadott értékű, 
tőkeintenzív termelési struktúra felé való elmozdulást ösztönözte
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A hatéves bérmegállapodás munkapiacot érintő változásai az adó-
csökkentés ellenére kedvező hatással vannak a költségvetés egyenlegére

A foglalkoztatást érintő hatéves bérmegállapodás költségvetési 
hatása*

2017 2018

Mrd Ft

Szociális hozzájárulási adó 5 és 2,5%-pontos csökkentése -414 -584

Minimálbér 15%/8%-os, garantált bérminimum 25%/12%-os emelése 
(Versenyszféra)

243 333

Közszféra bérintézkedések a minimálbér és garantált bérminimum 
emelése miatt

-56 -66

Bértorlódás miatti piaci béremelés hatása 217 313

Minimálbérhez kötött ellátások emelkedése (Táppénz, GYED) -27 -32

Fogyasztási adókon visszafolyó bevételek (áfa, jövedéki adó stb.) 8 32

Közfoglalkoztatásra fordított kiadásokból megtakarítható összeg 49 64

Teljes költségvetési hatás 20 60

Forrás: PM számítás
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*Költségvetési hatás az intézkedés nélküli állapothoz képest



Eredmények a minimálbér emelése terén
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Forrás: PM számítás



A 2017-es 25%-os garantált bérminimum és 12%-os minimálbéremelések a 
magasabb fizetési kategóriákban is magasabb bérdinamikát eredményeztek...
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… amelyben szerepet játszott az egyre feszesebbé váló munkaerőpiac
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Bár a külföldi munkavállalás is mérsékli a belföldön foglalkoztathatóak számát, 
ennek mértéke – a kedvező munkaerőpiaci helyzetnek is köszönhetően –

Magyarországon kelet-európai viszonylatban alacsonynak számít
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A minimálbéremelések és a feszes munkaerőpiac egyaránt gyorsították a 
bérfelzárkózást, ugyanakkor költségalapon továbbra is versenyképes maradt a 

magyar gazdaság
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A magyar gazdaság bérhányada is megerősíti, hogy van tér a további bérfelzárkózásra
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Különösen igaz ez Európai Uniós összevetésekben, ahol a magyar bérköltség a 

legalacsonyabbak között van…
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Forrás: Eurostat



… miközben a relatív termelékenység a legjobbak között van
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Az élénk – béremelkedésektől is támogatott belső – konjunktúra és  a munkáltatói 

adóterhek csökkentése összességében dinamikus profitnövekedést is eredményezett
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Az elmúlt évek gazdaságpolitikájának sikerét jelzi a 25% feletti beruházási hányad, amely 

a projektek termőre fordulásával fenntartja a növekedés lendületét
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Forrás: Eurostat



Hosszabb távon a növekedési képesség megőrzésében kulcsfontosságúak a népesedési  

folyamatok: családtámogatások, a demográfiai intézkedések a növekedési képesség 

megerősítését is célozza
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Forrás: Eurostat, PM-számítás
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Köszönöm a figyelmet!


