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Vizsgálati szempontok

• Makrogazdasági áttekintés, különös tekintettel az államháztartásra

• Gazdaság- és szociálpolitikai reakciók a válságra az EU-ban

• Versenyképesség
• Klasszikus makrogazdasági versenyképesség alakulása

• Hazai vállalati szektor válság előtti helyzetének elemzése

• Fenntarthatóság
• A globális értékláncoknak való kitettség

• Digitalizáció

• Környezeti fenntarthatóság



Makrogazdasági áttekintés

• Minden szakértő, nemzetközi szervezet állami beavatkozást sürgetett.

• Az EU felfüggesztette a SNP feltételeit.

• Az USA kormánya több, mint 5000 milliárd dollárt költött el.

• Az EU-ban az államháztartási hiányok 0,5%-ról 6,9%-ra emelkedtek.

• A GDP arányos kiadások jelentősen nőttek, a bevételek azonban alig 
változtatak 2019-hez képest.

• Egyetlen év alatt az EU átlagos GDP arányos államadósság állománya 
76%-ról 91%-ra emelkedett.



Az államadósság GDP-arányos rátájának a változása 
2020-ban 2019-hez képest (százalékpont)

Az ír „csoda” háttere:
Az export 10%-kal 
emelkedett, miközben az 
import 7%-kal csökkent.

A kivitel növekedéséhez 
hozzájárulhatott, hogy a 
Pfizer központja 
Írországban van.



Az államadósság ár- és volumenhatásokra 
való felbontása (2020)



A GDP változás felbontása ár- és 
volumenhatásokra (2020)



Milyen volt a hazai vállalati szektor a válság 
előtt?
• A válság alatt bekövetkezett felszámolási többlett legfeljebb nagyjából 

20 ezer vállalatot tett ki, főként a kkv-k köréből.

• Az hazai vállalati kötelezettségállomány egy év alatt a kétszeresére 
növekedett (jelenleg kb. 1600 milliárd forint).

• Ezen belül a hitelek növekedése 12% volt, ami egyébként beleillik a 
hosszú távú trendekbe.

• Átstrukturálódás ment végbe, a rövid hitelekből a hosszú hitelekbe 
kezdtek átmenni a vállalatok.

• Összességében a vállalati helyzet a válság előtt kifejezetten jónak volt 
mondható.



Néhány kötelezettség mutató

Nem pénzügyi vállalatok medián kötelezettségeinek 
záróállománya (millió forint)

Nem pénzügyi vállalatok üzemi eredményhez 
viszonyított medián eladósodottsága 



A kamatfizetési kötelezettség teljesítéséhez nem 
elegendő pénzeszközökkel rendelkező cégek 
aránya 2019-ben



Globális értékláncoknak való kitettség

• ICIO és WIOD adatbázisok

• Rugalmassági mutatók számítása:  a végső felhasználás hipotetikus 
1%-os csökkenése a multiplikátor hatásokon keresztül mekkora hatást 
gyakorol az alapáras magyar GDP-re -> keresleti sokk

• Hipotetikus eltávolítás: nem helyettesíthető inputok elmaradásának 
hatása a magyar kibocsátásra -> kínálati sokk



Néhány ágazat kódja (36-ból):
• 05T06: Energiahordozók bányászata
• 07T08: Nemenergiahordozók 

termelése
• 09: Bányászatot támogató szolg.
• 10-30: különböző feldolgozóipari 

ágazatok
• 45T47: Nagykereskedelem
• 49T53: Szállítás és raktározás
• 55T56: Szálláshelyszolg.



Digitalizáció

• Magyarországnak a digitalizáció valamennyi szegmensére van 
stratégiája (ezek egy jó része kötelező), a megvalósítás azonban 
rendkívül rossz.

• A digitális oktatás csupán a személyes kontaktus kiváltására irányuló 
pótcselekvés volt, mind az oktatói, mind a hallgatói állomány teljesen 
felkészületlenül állt neki.

• Az eszköztár, tartalom, felkészültség nagyon gyenge.

• Az átképzések során nagy hangsúlyt kellene kapni a digitális 
megoldásoknak, mind az oktástechnika, mind a tartalom terén.



Környezeti fenntarthatóság

• A globális felmelegedés gerjesztő folyamatok egyik fő (bár nem 
egyedüli) kiváltója.

• A Next Generation és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközön 
(RRF) belül kiemelt célként jelenik meg a klímasemlegesség.

• Ennek egyik eleme az energiatermékekre (kiváltképp a fűtésre és a 
közlekedésre) kivetett minimális adó.

• Másik eleme a karbonszivárgás megakadályozására bevezetett 
karbonvám 2026-tól.

• Az intézkedések kedvezőtlenül érinthetik az energiaimportőr 
országokat (pl.: Magyarország), valamint a járműiparra erősen 
támaszkodó gazdaságokat, valamint azokat a tagállamokat, amelyek 
az árversenyképességen keresztül kívánnak előnyre szert tenni.
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