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Siker és kockázat

• Minden siker magában hordozza a jövőbeni sikertelenség kockázatát. 

• Az európai összehasonlításban viszonylag sikeresnek tekinthető magyar válságkezelés 
kapcsán a kockázatokra is figyelmeztetni szeretnék. 

• A sikertényezők mennyiben jelentenek a jövőre nézve kockázati tényezőt?

• Előadásom logikája: 

• bemutatom a Covid-19. járvány gazdasági hatásai sikeres hazai kezelésének a 
legfontosabb tényezőit, 

• majd rámutatok arra, hogy ugyanezek a tényezők miért hordoznak kockázatot a 
közeli jövőre nézve. 

• Miért tekinthetjük a koronavírus járvány gazdasági hatásainak magyar kezelését 
viszonylag sikeresnek?
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1. ábra: Az uniós tagállamok GDP-jének változása a 2020. évben (az előző 
év = 100 százalék)
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Kimagasló eredmények

• A magyar GDP-nek a 2021. II. negyedévi 17,7 százalékos növekedése a 2020. II.
negyedévi adathoz képest.

• A magyar válságkezelés az uniós átlagnál jelentősen kedvezőbb eredményeket a
foglalkoztatás és a beruházások területén ért el.

• 2021. I negyedévében a foglalkoztatási ráta már teljes két százalékponttal meghaladta
a 2019. évi foglalkoztatási rátát, miközben az EU 27 tagállamai közül 16 országban a
foglalkoztatási ráta 2021. I. negyedévében tovább mérséklődött, az uniós átlag 0,6
százalékponttal csökkent.
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4. ábra: A beruházási ráta alakulása a 2016-2020. évek időszakában 
Magyarországon, valamint az EU27 és a V3 országok átlagában
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5. ábra: A nemzetgazdasági beruházások folyó áron számolt 
teljesítményértékének volumenváltozása a 2020. évben (előző év azonos 

időszaka = 100,0%)
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1. táblázat: A kormányzati szektor átfogó fiskális jellemzőinek változása 2019 és 
2020 között Magyarországon és az EU-27 országok átlagában (a GDP %-ában)
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A kormányzati szektor jellemzője 2020-2019 változás

magyar EU átlag

Egyenlege -6,0 -6,5

Összes adó- és járulékbevétele 0,1 0,4

Összes kiadása 5,9 6,8



A költségvetési reziliencia érvényesülése

• E fejleményeket úgy értékelhetjük, hogy érvényesült a költségvetési reziliencia
sokkhatások esetén alkalmazandó receptje: gazdasági sokkok esetén kormányzati
túlköltekezéssel célszerű csökkenteni a gazdaság visszaesését.

• E recept alkalmazása abból a szempontból bevált, hogy az adóbevételek nem
zuhantak be, annak ellenére sem, hogy széles körben vezettek be adókönnyítéseket
Magyarországon és más EU-tagállamokban is.

• A fiskális politika főbb mennyiségi jellemzőinek a magyar és az EU országok átlaga
közötti nagyfokú hasonlósága azt jelzi, hogy a magyar válságkezelés EU-átlaghoz
viszonyított nagyobb sikeressége nem e tényezőkön múlott.

• Célszerű vizsgálódásunkat a fiskális politika strukturális jellemzői változásának
elemzésével folytatnunk.
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2. táblázat: A kormányzati szektor fontosabb strukturális jellemzőinek változása 2019. és 
2020. között Magyarországon és az EU-27 országok átlagában (a GDP %-ában)

11.

A kormányzati szektor jellemzője

2020-2019 változás

magyar EU átlag

Kamatkiadásai 0,2 -0,1

Kifizetett munkavállalói jövedelem 0,4 0,9

Folyó termelő felhasználás 0,1 0,6

Vállalati támogatások 0,3 1,3

Társadalmi juttatások 0,6 2,9

Folyó transzfer kiadások 0,6 0,4

Fizetett felhalmozási transzferek 2,7 0,6

Bruttó állóeszköz felhalmozása 0,2 0,3



A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok fontos szerepe

• „Fizetett felhalmozási transzferek”: azok a kiadások, amelyeket a költségvetés
fejlesztési célra közvetlenül nyújt a kormányzati szektorba nem tartozó szervezetek
részére.

• Elsősorban az állami tulajdonban álló, a kormányzati szektorba nem tartozó
gazdasági társaságoknak – tőkeemelés formájában – nyújtott fejlesztési célú
támogatások.

• Az ÁSZ 2019 júniusában publikált elemzése: „Használhatóak-e anticiklikus
gazdaságpolitikai eszközként az állami tulajdonú gazdasági társaságok
fejlesztései?”

• ÁSZ válasza: igen, de e gazdasági társaságoknál jellemzően szerény nyereség
keletkezik, ezért az ő fejlesztéseik is kormányzati támogatást tesznek szükségessé.

• A 2020. évi kormányzati intézkedések mindkét tekintetben igazolták az ÁSZ
elemzés következtetéseit.
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A hitelgaranciák és a hitelezés fontos szerepe

• A tőkeemelések egy másik jelentős részét a hitelgaranciát vállaló állami tulajdonú
gazdasági társaságok kapták, amelyek így szélesíteni tudták garanciavállalásaikat.

• Az állam által vállalt kezességek/garanciák állománya 2020. IV. negyedévében a
2019. IV. negyedévhez képest több mint 800 milliárd forinttal (mintegy 20
százalékkal) nőtt.

• A garantált hitelek komoly segítséget jelentettek a vállalkozások számára a
túléléshez, illetve az újrainduláshoz.

• Általában is elmondható, hogy a monetáris és a fiskális politika jó együttműködése
következtében (ennek legjobb példája a hitelmoratórium) a banki hitelezés bővült,
ami fékezte a gazdasági visszaesést, és pozitív hatással volt a beruházási aktivitásra,
valamint a foglalkoztatásra is.
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3. táblázat: Az államháztartás kiemelt konszolidált kiadásai 
(pénzforgalmi szemléletben) 
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Főcsoport, csoport neve

2020. évi teljesítés a 

2019. évi teljesítés %-

ában

2020. évi teljesítés a 2020. 

évi törvényi előirányzat %-

ában

Működési költségvetés 125,7 127,5

Felhalmozási költségvetés 168,9 198,1

Ezen belül:

Beruházások 170,8 299,7

Egyéb felhalmozási célú 

kiadások

172,4 167,5



A foglalkoztatási sikerek kockázatai

• A kialakuló munkaerőhiánynak jelentős bérfelhajtó hatása lesz.

• A termelékenység emelkedésénél nagyobb bérnövekedés inflációs hatásai mellett az államot
is – saját alkalmazottai tekintetében – olyan bérversenyre késztetné, amelynek a költségvetési
fedezetét nem lehetne biztosítani egy olyan időszakban, amikor évente 2-3 százalékponttal
kellene a kormányzati szektor GDP arányos hiányát mérsékelni.

• A béreknek a termelékenység emelkedését meghaladó növeléséből eredő inflációs nyomás
megelőzése a gazdaságpolitikának is feladata.

• Ha a gazdaság dinamizálása a vásárlőerő bővítését indokolja, akkor a nettó keresetek
emelésének lehetőségét lenne célszerű mérlegelni a személyi jövedelemadó további
mérséklése révén.

• A minimálbér jelentősebb emelése racionális lépés: a legalacsonyabb bérek növekedése
mellett hozzájárul a gazdaság kifehéredéséhez, és magasabb hatékonysági követelményt állít a
foglalkoztatással szemben.
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A beruházási sikerek kockázata a túlfűtöttség

• A vállalati beruházások járvány miatti drasztikus visszaesésének időszakában ésszerű
alternatíva volt azokat más szektorok beruházásainak elősegítésével részben pótolni.

• A piaci alapú beruházások gyors felfutása esetén a beruházási erőforrások piacain
túlkereslet alakulhat ki, amely a beruházások elhúzódását, megdrágulását és
importhányadának további emelkedését okozza.

• Az államon kívüli szereplők beruházási aktivitásának dinamikus emelkedés esetén
célszerű az állam beruházási és beruházás ösztönzési aktivitását visszafogni: az állam

• kevesebb beruházást indít el,

• kisebb mértékben előlegezi meg a többi szektorok beruházásának támogatását.

• Az így keletkező költségvetési megtakarítások hozzájárulnának az államháztartási
egyensúly gyorsabb helyreállításához vagy a gazdaság feléledését előmozdító SZJA
kulcs csökkentéséhez is.
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Az uniós források megelőlegezésének indokoltsága és kockázatai

• A kormányzat a megelőlegezést elsősorban az uniós forrásokat is felhasználó fejlesztések
esetében alkalmazta.

• A megelőlegezést a 2021. évi és a 2022. évi költségvetési törvény is tartalmazza.
• Az uniós intézmények politikai nyomásgyakorlása miatt bizonytalanná vált, hogy még ebben

az évben megszületik-e a megállapodás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
Magyarországot megillető részének a felhasználásáról.

• Amíg a megállapodás nem jön létre, addig uniós források terhére tervezett fejlesztésekhez
nyújtott költségvetési támogatások teljes mértékben hazai kiadásnak minősülnek, és növelik
a költségvetési hiányt és az államadósságot. Ezt a többletterhet azonban Magyarországnak
célszerű vállalnia:

• az előirányzott programok végrehajtása növeli Magyarország versenyképességét;
• ha a megállapodás jövőre megszületik, akkor nincs elvi akadálya annak, hogy a

megállapodásnak megfelelő, de még a megállapodás aláírása előtt indított
programoknak nyújtott hazai támogatást utólag az uniós forrás terhére számolják el.
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A magyar helyreállítási terv elfogadásának késleltetése az 
uniós alapelvekkel és célokkal is ellentétes

• Tisztességtelen versenyfeltételeket teremt az az eljárás, amely a többi EU tagállam
számára hamarább biztosítja a gazdaságuk újraindítását szolgáló forrásokat, mint
Magyarország számára.

• A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz felhasználásának az egyik legfontosabb
szempontja az Unió gazdasági fellendülésének összekapcsolása a klímasemlegesség
elérésével.

• A magyar Helyreállítási Terv megfelelt ezeknek a célkitűzéseknek.
Következésképpen a megvalósításának halogatása az uniós klímavédelmi célok
teljesítését is késlelteti.

• Minderre azt követően került sor, hogy 2021. júliusában megjelent egy új EU
rendelet, amely az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének 2030-ra
eredetileg kitűzött 40 százalékos célját 55 százalékra emelte
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Kulcskérdés a klímavédelem és a versenyképesség 
összekapcsolása

• Az üvegházhatású gázok 40 százalékos csökkentését a korábbi eredmények már
részben megalapozták, az újabb 15 százalékot viszont új fejlesztésekkel kellene
elérni.

• E kihívás teljesítését megkönnyíti a magas magyar beruházási hányad, mivel a GDP
25 százaléka feletti beruházási ráta mellett könnyebb a GDP 3-4 százalékát a
klímasemlegességét elősegítő beruházásokra fordítani. Mindehhez két fontos
feltételt kell teljesíteni:

• Az üvegházhatású gázok kibocsátást eredményező fejlesztéseknek egyúttal
versenyképességet eredményező fejlesztéseknek is lenniük kell,

• mérlegelni kell e fejlesztéseknek a máshol jelentkező negatív hatásait.
• A következő évek legnagyobb kihívása a fenntartható fejlődés feltételeinek

megteremtése lesz. Ennek során a fenntarthatóság három elemének (gazdasági,
társadalmi, környezeti) a szinergiák kihasználásával, mondhatjuk kéz a kézben kell
megvalósulnia.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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