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1. Világgazdasági kilátások, bizonytalanságok

2. Makrogazdasági alappálya 

3. Költségvetési projekció 

4. Főbb külső-belső kockázatok

Dia címsor

2021. 09. 28.

Helyzetkép, kitekintés, kockázatok
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Az egy főre jutó 
GDP vásárlóerő-
paritás alapján 

[USD], 

2004-2020
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A COVID ellen 
teljes 
védettséggel 
rendelkezők  
aránya (%), 
2021. szept. 27. 

Forrás: Our World in Data
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Az COVID ellen legalább egy
oltást kapott emberek aránya
(%)

Forrás: Our World in Data, 2021. szept. 26.
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2021 vége és a 40%...
(a legalább egy oltást kapott
emberek aránya (%))

Forrás: Our World in Data, 2021. szept. 26.
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Az OECD a 
világgazdaság 
alakulásáról 



8

A GDP szint 
várható 

alakulása a 
2019. IV. 

negyedévi 
teljesítmény 

%-ában

Forrás: European Economic Forecast, 2021. július 
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Az OECD leading indikátora is bizakodó…
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A negyedéves GDP alakulása az EU-ban, 2021. II. negyedév
(az előző negyedévhez képest, szezonálisan kiigazított adatok)

A világgazdaság várható alakulása, 2021-2022, %

2021 2022

Világ 6 5

EU 4,8 4,6

Euróövezet 4,8 4,6

Németország 3,6 4,6
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2020. év

• 5%-os GDP visszaesés és a háztartások fogyasztási kiadásainak 2,5%-os csökkenése

• Külkereskedelmi forgalom: az export 6,7%-os, az import 4,5%-os csökkenése

• 7,3%-os bruttó állóeszköz-felhalmozás visszaesés

• 2.3% GDP-arányos EU tőketranszfer

• Jelentős bruttó/nettó keresetnövekedés mind a vállalkozásoknál (9,8%), mind a

költségvetési szektorban (10,4%)

• Magas maradt a foglalkoztatás szintje: 4603 ezer fő, egy év alatt, 41 ezer fő csökkenés,

197,6 ezer munkanélküli.

• Az államháztartás hiánya pénzforgalmi szemléletben 5 549 Mrd forint, ami a GDP 11,6%-a,

az eredményszemléletű hiány (az EDP jelentés szerint) 3870 Mrd forint, ami a GDP 8,1%-a;

a kormányzati szektor adóssága 80,4%-ra nőtt az év végére.

2021. 09. 28.

Összefoglaló helyzetkép a magyar gazdaságról
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2021. I. félév:

• 7,6%-os a féléves GDP növekedés és 2,6%-os fogyasztási kiadás-bővülés

• Külkereskedelmi forgalom: export 21%, import 16% körüli növekedés

• 4,8%-os bruttó állóeszköz-felhalmozás dinamika

• További jelentős, 8,4%-os keresetnövekedés, a vállalkozásoknál 8,1%-os, a költségvetési

szektorban 9%-os volt dinamika

• Továbbra is magas a foglalkoztatás: május-július hónapokban 4 646 900 fő, 1,3%-os

dinamika, 197,4 ezer munkanélküli

• A központi alrendszer hiánya 2 165 Mrd forint, előzetes becslések szerint a GDP 8,7%-a

Dia címsor

2021. 09. 28.

Összefoglaló helyzetkép a magyar gazdaságról
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A főbb 
makrogazdasági 
mutatók várható 

alakulása, 
2021-2023

2021 2022 2023

GDP (volumen, %) 6,5% 5,5% 3,9%

Háztartások tényleges 
fogyasztása (volumen, %)

3,9% 4,2% 3,3%

Közösségi fogyasztás 
(volumen, %)

3,5% 1,0% 3,2%

Bruttó állóeszköz-
felhalmozás  (volumen, %)

7,1% 6,2% 5,2%

Export (volumen, %) 11,2% 6,5% 4,8%

Import  (volumen, %) 9,0% 5,5% 4,2%

Munkanélküliségi ráta (%) 4,0% 3,8% 3,8%

Fogyasztói árindex (%) 4,6% 4,2% 3,5%

A folyó fizetési mérleg 
egyenlege  (M EUR)

104,9 1368,2 1564,8

Az államháztartás ESA 
egyenlege a GDP %-ában 

-7,4% -5,9% -3,2%

Bruttó államadósság a 
GDP %-ában 

79,2% 78,0% 75,3%
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A konvergenciaprogramban tervezett növekedési 
és költségvetési pályák 
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A főbb
költségvetési 

mutatók várható
alakulása, 
2021-2023

2021 2022 2023

Pénzforgalmi egyenleg a 

GDP %-ában
-6,9% -5,5% -2,7%

ESA egyenleg a GDP %-

ában
-7,4% -5,9% -3,2%

Strukturális egyenleg a 

GDP %-ában
-6,6% -6,0% -3,6%

Bruttó államadósság a GDP 

%-ában
79,2% 78,0% 75,3%



16

Rövid távú (közvetlen) kockázatok

Erőteljes nyomás a költségvetés kiadási oldalán

• A pótlólagos kiadások jelentős része áthúzódó természetű, a
későbbi években is terheli a költségvetést

• A választások közeledtével tovább erősödhet

Jelentős bérnyomás

• Költségoldali (ár-versenyképességi) kockázat a vállalkozásoknál

• Inflációs kockázat

• Viszont a nominális GDP-t is növelheti
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Hosszabb távú kockázatok

Nemzetközi kamatszint, globális infláció, a válságkezelés hatásai

• Már a krízis első szakaszában a válságkezelési intézkedések
részeként olyan erőteljes likviditásbővítés valósul meg
világszerte, amely rögtön felvetette a jövőbeli árszintnövekedés
kérdését

• Állami és magánadósságok felgyülemlése – a kamatok és az
infláció várható emelkedése, árfolyamok változása

A nemzetközi termelési láncok átalakulásának hatásai

• A távoli lokációból a gyártási tevékenységek visszahelyezése
esélyeket is teremthet térségünk számára

• A nagyértékű termelések Magyarországra településének fontos
feltétele a jól képzett munkaerő
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Hosszabb távú kockázatok

Az EU helyreállítási eszközeihez való hozzáférés

• A támogatás folyósításának bizonytalanságai, elfogadása, 
ütemezése

• A források felhasználásának hatékonyságától nagyban függ a
későbbi évek gazdasági-társadalmi fejlődésének sikeressége –
abszorpció képesség

A gazdasági-társadalmi keret változásai

• Humán tőkeveszteség

• Kulcsszakmákban tartós munkaerőhiány alakulhat ki

• Kedvezőtlen demográfiai trendek



Köszönöm 
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