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1. Meghatározó hazai trendek



1. Meghatározó hazai trendek
Lendületes növekedés

Forrás: KSH



1. Meghatározó hazai trendek
Csökkenő munkanélküliség

Forrás: KSH



1. Meghatározó hazai trendek
Gyors bérnövekedés, feszes munkaerőpiac

Forrás: KSH



1. Meghatározó hazai trendek

Visszafogottan emelkedő infláció

Forrás: MNB,  KSH



1. Meghatározó hazai trendek

Tartósan laza monetáris politika

Forrás: MNB



2. A gazdaság ciklikus helyzete



2. A gazdaság ciklikus helyzete

Magas kapacitáskihasználtság

Forrás: OECD, KSH



2. A gazdaság ciklikus helyzete
Munkaerőhiány, mint a termelést korlátozó 
tényező (a vállalatok százalékában)

Forrás: OECD, Eurostat



2. A gazdaság ciklikus helyzete

• Magas kapacitáskihasználtsági mutatók

• A gazdaság túlfűtött, a kibocsátás meghaladja 
a potenciális szintjét 

• Kibocsátási rés 2016 óta tartósan nő és 2018-
ra 2 százalékra becsüljük

– A jövőben a kibocsátási rés záródására számítunk

• Az uniós forrás beáramlás a potenciális 
növekedésre is hatással van

– Az EU források mérséklődése a potenciális 
növekedést lassíthatja

• A GDP növekedésében korrekcióra számítunk
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3. Államháztartási mutatók



3. Államháztartási mutatók–Alacsony 
költségvetési hiány, laza fiskális politika

Forrás: KSH, OGResearch becslés



3. Államháztartási mutatók – Tovább 
csökkenő adósságráta és devizaarány

Forrás: KSH, OGResearch számítás



3. Államháztartási mutatók – Növekedés és a 
reálkamat is támogatja az adósság kinövését

Forrás: KSH, OGResearch számítás

A reálkamat, a reálárfolyam és a reálnövekedés hatása az adósságra



4. A modell



2. A modell - Standard új-keynesi 
negyedéves makromodell

• Reálváltozókat hosszabb távon a kínálati oldal 
határozza meg, amitől rövidtávon átmeneti 
sokkok téríthetik el a gazdaságot

• Ragadós árakat, várakozásokat és ezekkel 
konzisztens monetáris politikát feltételez

• A modell adatokra illesztéséhez használt ún. 
Kálmán szűrő segítségével a

– rövid és középtávú ingadozások szétválasztjuk

– azokat különféle sokkokra bontjuk 

• Megvizsgálhatjuk, hogy a különféle folyamatok 
milyen hatások eredői 
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5. Makrogazdasági 
előrejelzésünk



5. Makrogazdasági előrejelzésünk
Külső feltevések

• Kereskedelmi konfliktusok, Brexit, strukturális 
problémák

• Lassuló globális és euroövezeti növekedés

• Eurozóna: 

– Enyhe negatív kibocsátási rés 2019-ben tovább 
nyílik és 0,5 százalékra emelkedhet, majd 2020-
ban záródik

– Infláció jelentős mérséklődésére számítunk

– Irányadó kamat 2022-ben is 1,5% alatt maradhat
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5. Makrogazdasági előrejelzésünk
Külső feltevések



5. Makrogazdasági előrejelzésünk
Növekedési kép

• Rövidtávon lendületes növekedés

– Gyors beruházás és fogyasztásbővülés

– Laza gazdaságpolitika

– Kibocsátási rés 2019-ben tovább nyílik

• 2020-tól a túlfűtött gazdasági teljesítmény 
nem fenntartható

– EU transzferek mérséklődése 

– Kapacitáskorlátok elérése 

– Szigorodó monetáris & fiskális politika

• GDP reálnövekedési üteme 3,2 százalékra, 
majd 2021-re 2,5 százalékra lassulhat 
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5. Makrogazdasági előrejelzésünk



5. Makrogazdasági előrejelzésünk

GDP növekedés előrejelzések összevetése



6. Költségvetési előrejelzés



6. Költségvetési előrejelzés
Költségvetési hiányt meghatározó 
tényezők - 2019

• Kormányzati intézkedések

– 2019-ben irány váltás: keresletélénkítő 
intézkedések hatását ellensúlyozzák a pénzbeni 
transzferek lassabb ütemű emeléséből valamint a 
gazdaság fehérítéséből eredő megtakarítások

• Kamatkiadások a GDP 0,2 százalékpontjával 
tovább csökkenhetnek

• Ciklikus hatások

– adóbevételek gyorsabb/ciklusfüggő kiadások 
lassabb növekedése miatt a ciklus hatása a GDP 
0,4 százalékával javítja az egyenleget
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6. Költségvetési előrejelzés
Költségvetési hiányt meghatározó 
tényezők – 2020

• Óvatos gazdaságpolitika: az intézkedések és 
alapfolyamatok a GDP 0,3 százalékával 
csökkentik a hiányt

– az EU transzferek visszaesése mellett nem 
számítunk arra, hogy a kormányzat fenntartja a 
magas beruházási szintet 

• Kamatkiadások enyhén csökkennek

• De a kibocsátási rés fokozatos záródása 
mellett a ciklus a GDP 0,2 százalékával növeli 
a hiányt 
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6. Költségvetési előrejelzés
Költségvetési hiányt meghatározó 
tényezők – 2021-22

• Közel semleges költségvetési politika

• GDP-arányos kamatkiadások már nem 
mérséklődnek tovább

– az adósság átárazódásával az implicit 
kamatköltség már emelkedik, 

– amit nem tud ellensúlyozni az államadósság 
csökkenéséhez köthető kamatmegtakarítás

• A ciklikus komponens a hiány növekedése 
irányába hat 
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6. Költségvetési előrejelzés - 2020-tól 
emelkedő költségvetési hiánypálya



6. Költségvetési előrejelzés 

Hiányelőrejelzések összevetése



6. Költségvetési előrejelzés 

Csökkenő államadósság
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