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1. Vezetői összefoglaló
Tovább a magyar úton? A kormányzat a kedvező 2014. évi és 2015. I. negyedévi adatokban
gazdaságpolitikája igazolását látja, figyelmen kívül hagyva azok részben átmeneti, részben más
területeken hozott áldozatokkal párosuló jellegét. Holott az eredmények inkább az alkalmazott
gazdaságpolitika ellenére születtek, főleg a hatalmas EU-támogatásoknak köszönhetően.
Magyarországon ugyanis a 2010. évi kormányváltás óta folyik a piacgazdaságot és a hatalommegosztás
intézményrendszerét mindinkább kiiktató modell kiteljesítése, a kedvezményezett társadalmi és üzleti
csoportok számára történő jövedelem-átrendezés céljából. A költségvetési egyensúly egy tisztességes
verseny nélküli gazdaságban való megteremtése, a lojalitásalapú gazdaságirányítás, a nagy ellátó
rendszerek lezüllése feléli a jövőt, perspektívátlanná teszik a magyar gazdaságot és társadalmat,
távozásra készteti a tőke és a munkaerő egy részét. Az EU szoros együttműködést tervező belső köréből
való tudatos kimaradás a jelenlegi kormány történelmi bűne lenne, ami évtizedekre reménytelenné teheti
a magyar felzárkózást.
Világgazdaság – dinamizálódás, politikai kockázatokkal. Görögország államcsődje egyelőre
viszonylag konszolidáltan zajlik, s várhatóan csak kevéssé veti vissza az EU fejlődését. Az euróövezetből
való esetleges kikerülése súlyosabb hatásokkal járna. A világgazdaság 2015-ben az előző évit alig
meghaladó ütemben nő, 2016-ban nagyobb mértékben gyorsul, s hasonló dinamika várható 2017-ben is.
A globális növekedés fő hajtóereje rövidtávon az alacsony világpiaci energiaár, aminek hatása a várható
korrekció nyomán fokozatosan eltűnik; továbbá középtávon a világgazdaság meghatározó régióiban a
laza (bár előbb-utóbb némileg szigorodó) monetáris és a zömmel semleges fiskális politika. A
világgazdasági dinamikát visszafoghatják a megnövekedett politikai kockázatok (a görög helyzet mellett
az orosz-ukrán konfliktus, a közel-keleti és az észak-afrikai geopolitikai feszültség eszkalálódása, az EU
belső megosztottsága), továbbá az amerikai és a kínai gazdasági dinamika lassulása.
Magyarország és az EU – fogd a pénzt és fuss. A magyar kormány 2010 óta a lehetséges
legalacsonyabb EU-integrációs szinten igyekszik tartani az országot, hogy a nemzetközi szervezetek
minél kevésbé szólhassanak bele törekvéseibe, s kedvében járjon a nemzeti populista jelszavakra
fogékony választóknak. A magyar kormány felfogása – gazdaságilag az EU-támogatások és
exportlehetőségek igenlése, az egységes piaci szabályozás és verseny elutasítása, mindez belpolitikailag
kiegészülve az illiberális állam eszményítésével, az európai értékek elvetésével, külpolitikailag pedig a
keleti, főleg orosz nyitás szövetségesi rendszert megkérdőjelező mértékével – növekvő feszültségek
forrása. Eközben Magyarország a 2014-2020-as időszakban 25 milliárd euró fejlesztési és további közel
10 milliárd euro agrártámogatást kap az EU-tól. Az előbbi Lengyelország után a második legnagyobb
összeg, de kisebb az előző ciklusénál.
Gazdaságpolitika – a hatalmi és kommunikációs érdekek fogságában. A beruházási klíma – a
jogbizonytalanság és a kiszámíthatatlanság miatt – a régióban nálunk a legrosszabb. Ez évek óta tart, s
hatása még egy esetleges változtatás esetén is éveken át érezhető lesz; részben az elmulasztott
fejlesztések, részben az új befektetések jövőjével kapcsolatos bizalmatlanság miatt. A gazdaságpolitika
közvetlen célja csak az EU-támogatások csapjának nyitva tartásához elengedhetetlen egyensúlyi
követelmények mechanikus teljesítése.
Jobb számok – romló perspektívák. A GDP 2014-re érte el a válság előtti szintet. A következő években
ugyan tavalyhoz képest markáns lassulás várható, de a 2015 és 2017 közötti, átlagosan évi 2,3%-os
növekedés így is gyorsabb lesz a 2006-óta tapasztaltnál, s egy hajszállal az EU várható átlagánál is.
Ugyanakkor az új tagállamok közül csak a szlovén, a horvát és a bolgár dinamika lesz ennél alacsonyabb.
Ezzel folytatódik régiós leszakadásunk, a visegrádi országok köréből a balkániak felé történő
sodródásunk.
Gazdasági struktúra – csak az export. A gazdasági növekedés a következő években – 2014-től
eltérően, amikor az EU-források által táplált beruházásoké volt a vezető szerep – ismét egyértelműen
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exportvezérelt lesz. Az áruk és szolgáltatások exporttöbblete folyamatosan emelkedik, a GDP arányában
2017-re 2010-hez képest több mint megduplázódik. Ez a gyors – mondhatni túl gyors - aránynövekedés
részben a kormány egyoldalú gazdaságpolitikájának következménye, mely támogatja az exportorientált
nagyvállalatok fejlesztéseit, miközben – és ez a hiba - különadókkal és különféle tiltásokkal,
jogbizonytalansággal sújtja a belföldi piacra termelő és szolgáltató cégeket.
Foglalkoztatás – látszat és valóság. A foglalkoztatottak számának bővülése a 2015-2017 közötti
időszakban éves átlagban nem éri el az 1%-ot, a munkanélküliségi ráta három év alatt 0,7 százalékponttal
csökken. A közmunka-program alig jelent átvezetést a munka világába, esetenként már kiszorítja a valódi
munkahelyeket. Ha az összes közmunkást munkanélkülinek tekintenénk (ami persze túlzás), akkor a
magyar munkanélküliség jóval az EU átlaga felett lenne.
Lakossági fogyasztás – emelkedik. A lakosság fogyasztása 2015-2017-ben átlagosan évi 1,8%-kal
emelkedik, ami messze a legkedvezőbb hároméves átlag 2006 óta. A 2015-ben 2,5%-os
fogyasztásbővülés azonban 2016-2017-ben 1,5%-ra csökken, előbb meghaladva, majd követve a
reálkeresetek és -jövedelmek bővülését. A lakossági hitelállomány szűkülése nagyjából 2017-ben ér
véget, de az új, főleg lakáshitelek már 2015-2016-ban is emelkednek.
Beruházás – hopp után újra kopp. A beruházásokba az EU-támogatások meghatározó szerepe és
évenként ingadozó lehívása erőteljes ciklikusságot visz, amit a tartósan gyenge befektetési környezet
sem a hazai sem a külföldi tőke számára nem képes kisimítani. A kiugró 2013-2014. évi beruházási
teljesítményt 2015-2017-ben összességében ismét visszaesés követi.
Innováció – nincs újság. Magyarország innovációs teljesítménye szerény, de megfelel a gazdasági
fejlettségének, sőt a régióban a jobbak közé tartozik.
Bankrendszer – lassú javulás fordulat nélkül. A pénzügyi szektor GDP-termelése egy évtizede szűkül,
s ez várhatóan csak 2016-ban áll meg. Az összehúzódás a fenntarthatatlan mértékű eladósodás
következménye, elhúzódása azonban összefügg a bankellenes, üzleti környezetet rontó
gazdaságpolitikával. A hitelportfoliók minősége javul, a hitel/betét arány már 100% körüli, a bankrendszer
tőkemegfelelése, likviditása rendkívül jó. A hitelezés fő korlátja azonban a szűk kereslet, ezért a bankadó
kivezetése nem hoz hitelezési fordulatot.
Külső egyensúly – szinte folyamatosan javulás. Magyarország folyó fizetési és tőkemérlege 2009 óta
egyre nagyobb többletet mutat, s 2014-ben elérte a 8 milliárd eurót. Ez 2015-ben lényegében nem
változik, 2016-ban azonban 7,5 milliárd euróra csökken, az áruk és szolgáltatások növekvő aktívuma
ugyanis ekkor már nem tudja ellentételezni a fejlesztési célú nettó EU-transzferek visszaesését. 2017ben viszont 8,5 milliárd eurós aktívum várható.
Külföldi működőtőke – inkább ki, mint be. Az elmúlt hét évben a magyarországi tőkeállomány a
nemzetközi mozgások eredőjeként nem változott, ami a hazai befektetési környezet kemény kritikája.
Ezen belül 2014-ben 1 milliárd euró nettó kiáramlás volt! A tőkehiány eddig azért nem okozott azonnali
nagy gondot, mivel annak helyébe az EU támogatások léptek. A régió más országai azonban az EU
támogatásokkal nem helyettesítették, hanem kiegészítették a külföldi tőkét.
Államháztartás – látványosan csökkenő, de elfojtott deficit. A GKI megítélése szerint 2015-2017-ben
egyaránt elérhető a költségvetés által előirányzott 2,4%-os, majd 2 illetve 1,7%-os GDP-arányos
államháztartási hiány, ha azt – illetve az ennek révén elérhető GDP-arányos államadósság-csökkentést
- a kormány elkerülhetetlennek tartja a túlzottdeficit-eljárás elkerüléséhez. Ennek megfelelően lehetséges
az államadósság/GDP arány évi 0,5-1 százalékpontos csökkentése is. Ha szükséges, ezt a kormány
kisebb kiigazításokkal, az év végi államadósság kreatív beállításával biztosítani fogja. Ugyanakkor
mindennek ára az „elfojtott”, vagyis egyszeri eszközökkel és manőverekkel kialakított deficit, a
növekedésellenes adórendszer. A nagy államháztartási rendszerek lezüllése nemcsak a gazdasági
növekedés lehetőségét szűkíti be, s okoz nagy társadalmi feszültségeket, de pótlólagos terheket hárít a
következő nemzedékekre.
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Infláció, kamat, árfolyam – a mélypont után lassú ár- és kamatemelkedés jön, a forint tovább
gyengül. 2014-ben és 2015 első felében átmenetileg megszűnt az áremelkedés, az alapkamat pedig
egészen minimális lett. A második félévtől a diktált rezsicsökkentés és az olajár zuhanásának
következményei kifutnak, így áremelkedés kezdődik. 2015-ben 0-0,5%-os, 2016-ban 2,5%-os, 2017-ben
3% körüli áremelkedés várható. A görög válság okozta forint-gyengülés miatt az alapkamat valószínűleg
1,5%-on marad, majd főleg a Fed kamatemelését követve 2016 végén 2,5%-os, 2017 végén 3% körül
lehet. A forint tovább gyengül, 2015-ben 310 forintos, 2016-ban 320 forintos, 2017-ben 325 forintos éves
átlagos euró-árfolyam várható.
Magyarország adós-besorolása – javulni fog. A 2014 végi és 2015 első félévi javulás ellenére
mindhárom nagy hitelminősítő bóvli, vagyis befektetésre nem ajánlott kategóriában hagyta a magyar
adósságot, bár megkezdődött a pozitív kilátások jelzése. Az év második felében – a görög válság ellenére
– valószínűleg minden minősítő pozitív kilátással látja el a magyar besorolást, de a befektetésre ajánlott
kategóriába való átsorolás akár mindegyiknél 2016-ra csúszhat. A viszonylag alacsony cds-felárra ez
feltehetőleg kevéssé fog hatni, de olyan szereplők is vásárolhatnak majd magyar állampapírt, akiknek
belső szabályzata ezt eddig tiltotta.
Cégvilág – göröngyös úton. Az elkövetkező három évben sokkal kevesebb külső forrás áll majd
rendelkezésre, mint az elmúlt három évben. Profitból lehet növekedni, de nehéz lesz profitot csinálni.
Aligha szűnik meg a „csókosok” világa. Viszonylag jobb fejlődési esélyeik vannak a járműipari cégeknek,
az ingatlanpiaci szereplőknek, a multinacionális cégek kiszolgáló központjainak és a turizmushoz
kapcsolódó szolgáltatóknak.
Az előrejelzés kockázatai – a lassulási trend nem változott, csak üteme kisebb. Idén a magyar
növekedési előrejelzések minden intézménynél emelkedtek, az inflációs prognózisok pedig csökkentek.
A GKI 2014 decemberében készített, 2016-ig szóló előrejelzéséhez képest most a GDP esetében 2015re 0,7 százalékponttal, 2016-ra pedig 0,3 százalékponttal emelte növekedési prognózisát, míg az infláció
esetében 2015-re 2 százalékpontos, 2016-ra 0,5 százalékpontos csökkentést hajtott végre. A 2016. évi
előrejelzéseknél végrehajtott sokkal kisebb korrekció azt jelzi, hogy a GKI korábban mindenekelőtt az
átmeneti tényezők erejét és időbeli elhúzódását becsülte alá, miközben a folyamatok trendjét illetően nem
változott a megítélése. Bár az a tény, hogy mások növekedési prognózisai jellemzően optimistábbak a
GKI előrejelzésénél, azt valószínűsítené, hogy a magasabb növekedésnek nagyobb az esélye, mint az
alacsonyabbnak, az egyes keresleti és termelési tényezők elemzése ezt nem támasztja alá.

3

Üzleti előrejelzés 2017-ig

1. táblázat

Alapvető gazdaságfejlődési mutatók, 2006-2017

GDP
 Ipar
 Építőipar
 Mezőgazdaság
 Kereskedelem
 Lakossági fogyasztás
 Állóeszköz-felhalmozás
 Export (áruk és szolgáltatások)
 Import (áruk és szolgáltatások)
Áruforgalmi egyenleg
Külső finanszírozási igény
Külső finanszírozási igény /GDP
Foglalkoztatottak számának változása
Munkanélküliségi ráta (éves átlag)
Államháztartás deficitje (ESA)
Infláció
Bruttó kereset
Reálkereset
MNB alapkamat (év végi)
Euró átlagos árfolyama

2006- 2009- 20122008 2011 2014
Tény
%
101,8 98,6 101,2
%
102,9 97,8 100,1
%
93,6 96,3 104,5
%
104,4 92,1 100,1
%
103 94,5 103,2
%
100,2 97,4 99,9
%
102,1 93,3 104
%
114,0 101,7 104,3
%
111,7 99,4 104,0
md. euró 0,0
5,2
6,6
md. euró -6,3
2,0
6,7
%
-6,3
2,0
6,6
%
99,6 99,2 102,9
%
7,6
10,7
9,6
GDP %-a -6,0
-4,9 -2,5
%
106,0 104,3 102,4
%
107,9 102,3 103,7
%
99,8 100,6 100.9
%
8,5
6,2
3,7
forint 255,6 278,2 298,3

Forrás: KSH, GKI
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2015

2016

2017

102,7
105,5
105
95
105
102,5
100
108
106,5
8,5
8,0
7,4
101
7,4
-2,4
100,0
102,7
102,7
1,4
310

Prognózis
102 102,2
104
105
101
101
100
100
101
101
101,5 101,5
95
103
105,5 105,5
104
105
9,5
10,5
7,5
8,5
6,8
7,3
100,4 101,2
7,2
7,0
-2,0
-2,0
102,5 103,0
102,8 104,5
100,3 101,5
2,5
3
320
325

2015-2017
éves átlag
102,3
104,8
102,7
98,3
102,3
101,8
99,3
106,3
105,2
9,5
8,3
7,2
100,9
7,2
-2,1
101,8
103,3
101,5
2,0
318,3
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2. A magyar gazdaság mozgástere
2.1. Világgazdasági környezet

Görögország államcsődje egyelőre viszonylag konszolidáltan zajlik, s várhatóan csak kevéssé veti vissza
az EU fejlődését. Az euro övezetből való esetleges kikerülése súlyosabb hatásokkal járna. A
világgazdaság 2015-ben az előző évit alig meghaladó ütemben nő, 2016-ban nagyobb mértékben
gyorsul, s hasonló dinamika várható 2017-ben is. A globális növekedés fő hajtóereje rövidtávon az
alacsony világpiaci energiaár, aminek hatása a várható korrekció nyomán fokozatosan eltűnik; továbbá
középtávon a világgazdaság meghatározó régióiban a laza (bár előbb-utóbb némileg szigorodó)
monetáris és a zömmel semleges fiskális politika. A világgazdasági dinamikát visszafoghatják a
megnövekedett politikai kockázatok (a görög helyzet mellett az orosz-ukrán konfliktus, a közel-keleti és
az észak-afrikai geopolitikai feszültség eszkalálódása, az EU belső megosztottsága), továbbá az amerikai
és a kínai gazdasági dinamika lassulása.
A világ összevont GDP-jének növekedési üteme a kőolaj
alacsony világpiaci ára nyomán a 2015. évi 3,5%-ról 2016ban 3,9%-ra, 2017-ben 4%-ra gyorsul. Összességében a
világgazdasági növekedés földrajzi vetületben széles
alapokra támaszkodik, mindegyik fő régióra kiterjed.
Kisebb-nagyobb
differenciálódás
a
jövedelmek
kőolajtermelőktől kőolaj-felhasználók javára történő
átcsoportosulása, a több jegybank által alkalmazott
mennyiségi lazítás és a különféle árfolyammozgások miatt
lesz. A világkereskedelem 2015-ben 3,9%-kal, 2016-2017ben évi átlagban 5,5%-kal növekszik. Az USA GDP-je az
erős munkaerőpiac, az alacsony energiaárak, ennek
nyomán a magánfogyasztás felfutása és a laza monetáris
politika hatására a 2014. évi 2,4%-kal szemben – a 2015.
I. negyedévi átmeneti visszaesés ellenére - 2015-2017-ben
közel 3%-kal, de 2015-ben csak 2,5% körül nő. Japán
GDP-dinamikája a 2014. évi stagnálással szemben az
alacsony energiaárak és a monetáris lazítás hatására idén
1,1%-ra, 2015-2017-ben 1,4-1,5%-ra gyorsul.
Az EU összevont GDP-je 2015-ben várhatóan 1,8%-kal,
2016-2017-ben 2,2%-kal, az euróövezeté az idén 1,5%-kal,
2016-2017-ben 2%-kal növekszik. Az alacsony
energiaárak mellett a növekedést segíti a laza közös
monetáris politika, a gyenge euró, a tagállamok semleges,
illetve enyhén expanzív fiskális politikája és az Európai
Bizottság beruházási terve (Juncker-terv). A növekedés fő
forrása az idén a magánfogyasztás élénkülése, 2016-2017ben a beruházások várható növekedése. Az Európai
Központi Bank az idén év elején bejelentett
eszközvásárlási programja segítségével és egyéb
eszközeivel várhatóan képes mérsékelni a várható
görög államcsőd, illetve az euróövezetből való kiválás
tovagyűrűző hatásait.
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1. ábra

Világgazdasági régiók növekedése,
2000-2017 (előző év = 100)

Forrás: Európai Bizottság, GKI
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A tagállamok GDP-dinamikái közötti különbségek a
szerkezeti
reformok
végrehajtásának,
az
adósságleépítésnek és a mérlegalkalmazkodásnak az
eltérő üteméből adódnak. Németország növekedése
elsősorban az erős munkaerőpiac és a magánfogyasztás
bővülése nyomán a 2014. évi 2,6%-ról 2015-ben 1,9%-ra,
2016-2017-ben 2%-ra dinamizálódik. Franciaország és
Olaszország növekedési üteme erőteljesen gyorsul a
prognózisidőszakban.

2. táblázat

GDP-prognózisok, 2015-2016
(előző év = 100)
OECD* IMF**
Világ összesen
OECD-országok
GMU

2015
2016
2015
2016
2015
2016

3,1
3,8
2,0
21,8
1,4
2,1

3,5
3,8
2,4
2,4
1,5
1,6

* 2015. június
** 2015. április
*** 2015. április
Forrás: OECD, IMF, Európai Bizottság

Európai
Bizottság***
3,5
3,9
2.3
2,5
1,5
1,9

A válságkezelés jegyében hosszabb ideig folytatott fiskális
megszorítások sok EU-tagállamban visszafogták a
gazdasági növekedést, és az EU-val szemben szkeptikus,
sőt ellenséges politikai erők megerősödéséhez vezettek. E
felismerés alapján tették rugalmasabbá a stabilitási és
növekedési paktumot ez év elején, és enyhítettek a fiskális
restrikciókon. Így az EU egészében 2015-2017-ben
jellemzően semleges fiskális politika várható.
Összességében a GDP-arányos államháztartási deficit a
2015. évi 2,5%-ról 2016-2017-ben 2%-ra csökken az EUban, 2%-ról 1,7%-ra az euróövezetben. A GDP-arányos
államadósság 2015-ben 88% körül tetőzik az EU-ban,
94% körül az euróövezetben, 2016-ban 87%, illetve 92,5%,
2017-ben további enyhe csökkenés várható.
Az
európai
uniós
intézmények
működését
bizonytalanságban tartja a legutóbbi parlamenti
választásokon abszolút többséget szerzett brit konzervatív
párt törekvése Nagy-Britannia EU-hoz fűződő
kapcsolatainak az újratárgyalására (ezek egyik eleme az
EU-ból származó munkavállalók számának korlátozása,
illetve jogi státuszának újraszabályozása), illetve a brit EUtagságra vonatkozó népszavazás terve, ami egyszersmind
pótlólagos muníció az EU-val szemben szkeptikus politikai
erők számára. E széttartó trendek is szerepet játszottak
abban, hogy újból előtérbe került a két- vagy
többsebességes EU koncepciója, ami egyébként több
vonatkozásban (Gazdasági és Monetáris Unió, Schengen
stb.) már realitás, a további változás bizonytalan. Miközben
számos tagállamban erősödik a nemzeti keretek EU-val
szembeni megerősítését követelő politikai erők hangja,
napirenden vannak az EU-n belüli együttműködés
erősítését, egy a jelenleginél sokkal erősebb közös
intézményi rendszert óhajtó elképzelések is; az európai
gazdaság hatékonyabb működése és az európai értékek
egyértelmű védelme érdekében. Ezek lényege az erősebb
fiskális integráció érvényesítése; az EMF (European
Monetary Fund) létrehozása; a bankunió kiteljesítése
mellett egy egységes európai tőkepiac kialakítása; egy
közös adó kivetése legalább az euróövezeti tagok
számára; közös európai szociális rendszer és energiapiac
6
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megteremtése; az EU önálló védelmi politikájának és
ehhez kapcsolódó hatékony hadseregének kialakítása;
megoldás a menekültekkel és a bevándorlókkal
kapcsolatos problémák kezelésére; az Európai Unió vagy
az eurózóna egyértelmű képviselete a nemzetközi
szervezetekben. Magyarország érdeke a szoros
együttműködésben való részvétel lenne.
Kína GDP-dinamikája a gazdaságpolitika szándékaival
összhangban a 2014. évi 7,4%-ról 2015-ben 7%-ra, 20162017-ben éves átlagban 6,7%-ra mérséklődik. India GDPje a 2014. évi 7,2%-kal szemben 2015-ben 7,6%-kal, 20162017-ben 8,1%-kal, vagyis a kínainál gyorsabban bővül.
A külföldi működőtőke fő célpontja jelenleg India. Kínában
az ingatlan-, részvény- és hitelpiaci buborékok kidurranása
bármikor vezethet pénzügyi krízishez, amelynek hatására
lassulhat a GDP növekedési üteme, számottevő negatív
globális hatásokkal.
Az orosz-ukrán konfliktus intenzitása az utóbbi időben
mérséklődött, de a megoldás még távol van. Az Ukrajna
elleni háború és a nyugati szankciók nyomán Oroszország
GDP-je 2015-ben 3,5%-kal csökken, 2016-2017-ben éves
átlagban 0,6%-os növekedés várható. Ukrajnában az
állam szétesett, a gazdaság hanyatlik, a GDP 2014-ben
7,5%-kal esett vissza, 2015-ben 5,5%-os visszaesés,
2015-2016-ban 0,8%-os növekedés prognosztizálható. Az
ukrán kormány egyelőre képtelen kidolgozni és a
társadalommal elfogadtatni olyan programot, amely
lehetővé tenné az ország finanszírozását, beleértve egy, az
IMF-fel kötendő hitel-megállapodást. Az államcsőd
bejelentése idő kérdése.
Az amerikai jegybank, a Fed kommunikációja és a
pénzügyi piacok várakozásai szerint a jelenleg nulla körüli
irányadó kamatláb emelésére legkorábban 2015 őszén
kerülhet sor. Az USA sem politikai, sem gazdasági
szempontból nem érdekelt abban, hogy tetemes
államadóssága után más országoknak (különösen
Kínának) fizessen kamatot, ami a kamatlábemelés további
elhúzódását valószínűsítheti.
Az Európai Központi Bank - miután korábban mérsékelte
irányadó kamatlábát és negatív kamatlábat vezetett be a
nála elhelyezett betétek után - a deflációs nyomás
mérséklése, az euró fő devizákkal szembeni árfolyama
gyengítése, a növekedés serkentése érdekében márciustól
mennyiségi lazításba kezdett; 2016 szeptemberéig havi
60 milliárd euró összegben vásárol különféle
eszközfedezetű értékpapírokat. Az EKB ezzel középtávú
inflációs célkitűzésének (2% alatti, de ahhoz közeli inflációs
ráta) elérését kívánja előmozdítani. Az EU inflációs rátája
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2. ábra

Néhány közép-európai EU-tagállam
növekedése, 2000-2017
(1999=100)

Forrás: Európai Bizottság, GKI
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a 2014. évi 0,6% után 2015-ben 0,1%-ra, 2016-ban 1,5%ra, 2017-ben 1,6%-ra prognosztizálható. A deflációs
nyomás megszűnt.

3. ábra

A kőolaj (Brent) világpiaci ára
dollárban és euróban, 2000-2017

A vezető fejlett országok részvénypiaci indexei rekord
magasságokban, illetve azokhoz közel, állampapírhozamai pedig alacsony szinten vannak. A Fed monetáris
politikájának restriktívebbé válása a tőzsdei buborékok
kidurranását, illetve az állampapír-piaci hozamok
emelkedését válthatja ki, de ennek szélsőséges
megvalósulása nem valószínű. .
Az euró dollárral szembeni árfolyama 2015 egészében
jelentősen (15-20%-kal!) gyengül, a 2014. évi 1,33 dollárral
szemben 2015 átlagában 1,1 dollárra, 2016-2017-ben
viszont 1,2 dollárra prognosztizálható, jelentős rövid távú
volatilitás mellett.

Forrás: Világbank, Eurostat, GKI

4. ábra

Mezőgazdasági nyersanyagok és
élelmiszerek világpiaci árváltozása,
2000-2017 (1999 = 100)

Forrás: Európai Bizottság, GKI

A geopolitikai feszültségek közül eddig csak az árlenyomó
hatásúak épültek be a kőolaj világpiaci árába. A globális
túlkínálat fennmaradása nyomán a Brent típusú kőolaj
hordónkénti éves átlagára a 2014. évi 100 dollárról 2015ben 60 dollárra csökken, a kereslet bővülése és a kínálat
alkalmazkodása nyomán viszont 2016-ban várhatóan 80
dollárra, 2017-ben 85 dollárra emelkedik. A nemzetközi
konfliktusok eszkalálódása, illetve fellángolása nyomán
természetesen megugorhat a kőolajár is, ennek mértékét
és tartósságát azonban nem lehet előre jelezni. A
nyersanyagok világpiaci ára 2014-ben 4,3%-al
mérséklődött, 2015-ben további 8,1%-os csökkenés, 20162017-ben éves átlagban 4,8%-os emelkedés
prognosztizálható.
E világgazdasági prognózisnál kedvezőbb folyamatok
várhatók globálisan a kőolaj alacsony világpiaci árának
fennmaradása, illetve a további árcsökkenés, az EU-ban az
EKB mennyiségi lazításának és az Európai Bizottság
beruházási programjának a gazdasági növekedésre
gyakorolt, a vártnál jelentősebb hatása, illetve az euró
nagyobb mértékű leértékelődése esetén. Negatív hatású
lehet viszont a görög válság illetve, az orosz-ukrán háború
eszkalálódása,
az
iszlám
terrorizmus
okozta
bizonytalanság fokozódása; továbbá a dollár jelentős
erősödése esetén az amerikai, illetve más okok miatt a
kínai gazdasági dinamika lassulása. Ugyancsak
visszafoghatja a globális növekedést, ha az alacsony
kőolajárhoz a vártnál gyorsabban alkalmazkodik a
termelés, ezáltal a kőolajár a vártnál előbb és nagyobb
mértékben emelkedik, továbbá ha az amerikai monetáris
politika a vártnál korábbi és/vagy nagyobb mértékű
szigorítása nagymértékű tőkekiáramlást idéz elő a
felzárkózó országokból.
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2.2. Magyarország és az EU

A magyar kormány az EU-ban 2010 óta a lehetséges
legalacsonyabb integrációs szinten igyekszik tartani az
országot, hogy a nemzetközi szervezetek minél
kevésbé szólhassanak bele törekvéseibe, s kedvében
járjon a nemzeti populista jelszavakra fogékony
választóknak. A kormány konfrontatív magatartása
elszigetelődéshez, az érdekérvényesítő képesség
romlásához vezetett.
A magyar kormány felfogása – gazdaságilag az EUtámogatások és exportlehetőségek igenlése, az egységes
piaci szabályozás és verseny elutasítása, belpolitikailag
kiegészülve az illiberális állam eszményítésével, az európai
értékek (például a menekültügy kezelése esetében)
elvetésével, külpolitikailag pedig a keleti, főleg orosz
nyitás szövetségesi rendszert megkérdőjelező mértékével
- növekvő feszültségek forrása. Bár a kormányzati
retorika időnként az EU-tagság értelmét is megkérdőjelezi,
a kormánynak nyilvánvalóan nem áll szándékában a
kilépés. Ez teljesen értelmetlen lenne, hiszen a
beruházások teljes 2011-2014-es növekménye az EUforrások emelkedéséből eredt.
Az Európai Bizottság számos, a piacgazdaság és a
jogállam elveivel szembemenő jogszabály - földtörvény,
plázastop, energiaszabályozás, reklámadó, stb. - miatt
indított kötelezettségszegési eljárást a magyar kormány
ellen, az esetek döntő hányadában sikerrel, aminek
nyomán a magyar kormánynak jelentős kártérítési
kötelezettsége keletkezett, illetve keletkezik. Több
strasbourgi perben is vesztésre áll a magyar állam
(börtönviszonyok, kisegyházak finanszírozása, stb.). Tiltott
támogatás (pl. Audi), a közbeszerzési visszásságok (pl.
aszfalt-ügy) miatt szintén elmarasztaló döntések
várhatók.
Az EU elveit és értékeit képező jogállamiság és a
demokrácia lebontásának szankcionálására azonban
kevés lehetősége van az európai intézményeknek az
európai uniós jog jelenlegi keretei között. A módosítás
valószínűsége csekély, mivel egyrészt az Európai
Néppártnak szüksége van az Európai Parlamentben a
Fidesz képviselőinek a szavazataira, másrészt számos
tagállam nem szeretné, ha adott esetben ellene is
megindítható lenne valamilyen új eljárás. Az európai uniós
intézmények vezetői számos kérdésben azért sem
vállalják a konfrontációt a magyar kormánnyal, mert az
sokkal fontosabb ügyektől (Görögország, a brit kormány
EU-val kapcsolatos törekvései, bevándorlás stb.) venné el
a figyelmet és az energiát. A konfrontáció kerülése
9

5. ábra

EU-tagországok GDP-növekedése,
2012-2016 (2011 = 100)

Forrás: Európai Bizottság, GKI

6. ábra

EU-tagországok beruházása,
2012-2016 (2011 = 100)

Forrás: Európai Bizottság, GKI
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azonban nem változtat az ország kitaszítottságán, ami
rövidtávon lehet, hogy nincs a kormány ellenére,
középtávon azonban tartósítja a leszakadást.

7. ábra

EU-tagországok fogyasztása,
2012-2016 (2011 = 100)

Az európai uniós költségvetési ciklus zárása kettős
kihívás minden tagállam számára: egyrészt 2015-ben
minél több, a 2007-2013 ciklusban allokált EU-forrás
lehívására kell törekedni, másrészt meg kell teremteni a
következő ciklus forrásai lehívásának a feltételeit. A KPMG
adatai alapján 2014 végén Magyarország a 2007-2013. évi
időszak fejlesztési célú EU forrásainak lehívása
szempontjából a régió 11 országa közül a támogatások
szerződéssel való lekötése és a meglévő források lehívása
tekintetében is a második helyen állt. Magyarország a
2014-2020-as időszakban 25 milliárd euróra számíthat. Ez
Lengyelország után a második legnagyobb összeg, de
kisebb az előző ciklusban elérhetőnél. A pályázatok egy
részének meghirdetése késik.

Forrás: Európai Bizottság, GKI

8. ábra

GDP, beruházás, fogyasztás,
1990-2017 (1989=100)

Forrás: KSH, GKI

Ami a két- vagy többsebességes Európai Unió koncepcióját
és sok tekintetben megvalósult gyakorlatát illeti, a magyar
kormány nem kíván az erősebb integrációt szorgalmazó
tagállamok közé lépni. A szorosabb együttműködésből való
kimaradás reális (bár aligha optimális) opció lehet egy nagy
és gazdaságilag fejlett EU-tagállam számára (Egyesült
Királyság), viszont elmaradt hasznot és tényleges
nemzetgazdasági veszteséget okoz egy nyitott, kis vagy
közepes fejlettségű tagállamok esetében.

2.3. Gazdaságpolitika

A kormányzat a kedvező 2014. évi és 2015. I. negyedévi
adatokban gazdaságpolitikája igazolását látja,
figyelmen kívül hagyva azok átmeneti és más
területeken hozott áldozatokkal párosuló jellegét.
Holott az eredmények inkább az alkalmazott
gazdaságpolitika ellenére, semmint eredményeként
születtek. Magyarországon ugyanis a 2010. évi
kormányváltás óta folyik a piacgazdaságot és a
hatalommegosztás intézményrendszerét mindinkább
kiiktató modell kiteljesítése, a kedvezményezett
társadalmi és üzleti csoportok számára történő
jövedelem-átrendezés céljából. A jövő felélése, így a
költségvetési egyensúly versenyképesség nélküli
megteremtése, a lojalitásalapú gazdaságirányítás, a
nagy ellátó rendszerek lezüllése perspektívátlanná
teszi a magyar gazdaságot és társadalmat, távozásra
késztetik a tőke és a munkaerő egy részét. Az EU
szoros együttműködést tervező belső köréből való
tudatos kimaradás a jelenlegi kormány történelmi bűne
lenne, ami évtizedekre reménytelenné teheti a magyar
felzárkózást.
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A magyar gazdaság 2014-ben kissé korrigálni tudta a
2010. évi kormányváltás óta szinte minden területen
tapasztalható romlását. A tavalyi 3,6%-os GDP növekedés
Írország után a legmagasabb volt az EU-ban. Kiugróan
nőttek a beruházások, zuhant a munkanélküliség, csökkent
a GDP-arányos államháztartási hiány és kissé az
államadósság is, megszűnt az infláció, a bankokra
rákényszerített „elszámolás” révén 2015-től kisebb lett a
lakosság hiteltörlesztési terhe, bővültek az alacsony
kamatozású hitelek, hatalmas aktívumot mutatott a folyó
fizetési és tőkemérleg egyenlege. A költségvetési politikát
dicséri a már 2013-ban megszüntetett túlzottdeficit-eljárás,
a monetáris politikát a jelentős kamatcsökkentés, a
fejlesztési politikát az EU-támogatások túlnyomó részének
év végéig várható lehívása. Mindezek alapján a
potenciális növekedés az EU számításai szerint a korábbi
0,5%-ról 2014-2015-re 1,5-2%-ra javult, ami azonban a
régióban csak a horvátnál és csehnél kedvezőbb.
Mégis, a gazdaságpolitika összességében kudarcos,
mivel a sikerek részben átmeneti tényezőknek
köszönhetők, részben más területeken hozott
áldozatoknak és tudatos mulasztásoknak, a jövő
felélésének a következményei, vagyis nem fenntartható
folyamatok eredményei. (A beruházások esetében az EUtámogatások csúcsát az elkövetkező években
szükségszerűen apály követi, a fogyasztás esetében a
világszerte csökkenő energiaárak „államosítása” nem
folytatható, az áldozatok és mulasztások pedig például az
egészségügy és oktatás leromlásában érzékelhetők
markánsan. Nagy kérdés, hogyan fognak működni a
versenyt teljesen kiiktató állami közszolgáltató
monstrumok. A távolabbi jövő szempontjából a magánnyugdíjpénztárak
kvázi
felszámolásával
fenntarthatatlanná vált a nyugdíjrendszer, az EU
perifériájára szorulás pedig az egyik legfontosabb
gazdasági-társadalmi dinamizáló erő kikapcsolásával
fenyeget.
Miként a kormány a politika alatt a pillanat feletti uralmat, a
hatalmat – nem pedig az egész ország társadalmigazdasági felemelkedését célzó stratégia megvalósítását –
érti, a gazdaságpolitika is kimerül a hatalmi és ennek
alárendelt kommunikációs szempontoknak; a pillanat
szülte kényszereknek való megfelelésben. Ez utóbbi
mindenekelőtt az EU-támogatások csapjának nyitva
tartásához elengedhetetlen egyensúlyi követelmények
mechanikus teljesítését jelenti.
A gazdaságpolitika kommunikációs szempontoknak
alárendelt meghatározása tükröződik a 2016. évi
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3. táblázat

Növekedési előrejelzések
Magyarországra, 2015-2016
(százalék)
Kormány (május)
MNB (június)
OECD (június)
EU (április)
Consensus (június)
IMF (április)
GKI (június)
Forrás: GKI gyűjtése

2014 (tény) 2015
3,1
3,3
3,0
3,6
2,8
2,9
2,7
2,7

2016
2,5
2,5
2,2
2,2
2,4
2,3
2,0

9. ábra

A GDP növekedése
negyedévenként, 2006-2017
(előző év azonos időszaka = 100)

Forrás: KSH, GKI
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10. ábra

GDP, 2008-2015
(2008. I. negyedév = 100)

Forrás: KSH, Európai Bizottság, GKI

11. ábra

A társas vállalkozások jegyzett
tőkéjének megoszlása, 2007-2013

Forrás: NAV (APEH) éves gyorsjelentései alapján
Pitti Zoltán számításai

költségvetési törvényjavaslat indokolásában is. Ez
ugyanis nem a gazdaságpolitika valódi lényegét foglalja
össze – mint ismeretes, a költségvetés sűrített
gazdaságpolitika – hanem leginkább populáris
szólamokat tartalmaz (az „adócsökkentés költségvetése”).
Így például nem tér ki olyan lényegi kérdésekre, mint az
állami tulajdon kiterjesztése okozta költségek alakulása, az
EU-támogatások apálya okozta problémák kezelése, az
önkormányzati cégek 1000 milliárd forint feletti
adósságállományának, vagy akár az egészségügyben és
oktatásban tapasztalható feszültségek kezelésének
konkrét programja.
A kudarcosság fő oka, hogy a beruházási klíma – a
jogbizonytalanság és a kiszámíthatatlanság miatt – a
régióban nálunk a legrosszabb. Ez évek óta tart, s hatása
még egy esetleges változtatás esetén is éveken át
érezhető lesz; részben az elmulasztott fejlesztések,
részben az új befektetések jövőjével kapcsolatos
bizalmatlanság
miatt.
A
kormányzat
részben
államosításokkal, részben az adózási és jogszabályi
környezet célzott átalakításával, esetenként az ellenőrző
szervezetek
felhasználásával
tömegesen
és
tisztességtelenül rendezi át a hozzá lojális csoportok
számára a piacokat, egyúttal ellehetetlenítve a
tisztességesen működő piaci szereplőket. Friss példa erre
a dohány-nagykereskedelem átszervezése, vagy az
állattenyésztésen és a húsiparon belül kizárólag a sertéságazatra kiterjedő áfa-csökkentés, ami nyilvánvalóan
súlyosan piaczavaró a többi húságazat, főleg a
baromfitermelők szempontjából, s feltehetőleg EUszabályokba is ütközik. Az átláthatatlan, egyedi
kapcsolatrendszerek kialakításának eszköze a különböző
cégekkel kötött stratégiai megállapodás, más cégek
illetve fejlesztések „stratégiailag kiemeltnek” minősítése,
s ezzel a normál piaci viszonyok alóli kivonása.
A tulajdon-átrendeződés a társas vállalkozások jegyzett
tőkéjének megoszlásában is tükröződik. A NAV adatai
szerint a külföldi tulajdon részaránya két év alatt több
mint 4 százalékponttal, a 2011. évi 45,2%-ról 2013-ra,
41,4%-ra csökkent. Csökkent az önkormányzati és belföldi
társasági tulajdon részaránya is (ez utóbbi a hitelintézeti
tulajdonban következett be), ugyanakkor 3 százalékponttal
emelkedett a belföldi magánszemélyek és 1,8
százalékponttal az állami tulajdon részaránya is. Ez az
arányváltozás nem a modern piacgazdaság jellemzője,
ráadásul azóta a közszolgáltató és a pénzügyi szektorban
folytatódott és folytatódik államosítás, részben
adásvétel, részben a magán-működés ellehetetlenítése
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útján. A külföldi tulajdonú cégek egy része pedig idén is
folytatta profitja hazautalását.
Az egymilliárd forintosnál nagyobb EU-támogatású
projektekről szóló döntések politikai szinten, az un.
Fejlesztési Kabinetben történő meghozatala tág teret nyit a
szubjektív
szempontoknak.
A
közbeszerzési
pályázatokon a „kirívóan alacsony ár” visszaélésszerű
alkalmazása szinte teljesen lehetetleníti, hogy az amúgyis
többnyire előre kiválasztott cég adottságainak megfelelően
kiírt pályázatokon más is sikeres lehessen. Az EU-források
felhasználásában aránytalanul nagy szerepe van a
pénzköltés lehetőségének, a beruházások hatékonysága
vagy hasznosulása háttérbe szorul. A hazai fejlesztési
források felhasználásánál pedig kifejezetten nagy szerepe
van a gigantomán presztízs-szempontoknak (pl.
stadionprogram),
miközben
a
különböző
intézményrendszerek szakmai alapon történő fejlesztési
stratégiája hiányzik. Mindez óriási pazarlást, ráadásul
megvalósulásuk után gyakran fenntarthatatlanul költséges
üzemeltetést eredményez. Az irracionalitást példázza a
2024. évi olimpia mögötti szinte össztársadalmi
felsorakozás (bár a rendezés elnyerésére szerencsére
semmi esély).
A kormányzati munka szakmai nívója drámaian romló például az internet- és reklámadó, autópálya-matrica,
vasárnapi zárva tartás ügyében -; részben a politikai
lojalitáson
alapuló
káderpolitika,
részben
a
jogszabályalkotás minisztériumokon kívülre (ügyvédi
irodákba és egyéni képviselői indítványokba) helyezése, s
nem utolsó sorban a politikai ötletekhez való kényszerű
alkalmazkodás miatt. Az átláthatatlan lobbi érdekeket
szolgáló törvényalkotás a korrupció melegágya. A valódi
politikai és szakmai, a közvetlenül érintettekkel és a
társadalom egészével való érdekegyeztetés szinte
teljesen hiányzik. A kormánypártokon belüli hatalmi harc az
apparátusok személyi állományának ismétlődő cseréjéhez
vezet, ami a lojalitás mögül már teljesen kiöli a szakmai
szempontokat. Az apparátusok egy része már nemcsak
nem meri, de ismerethiány miatt már igény esetén sem
tudná képviselni a szakmai megfontolásokat. Az
intézmények „emlékezete” sok helyen elhalt, már senki
sem tudja, hogy néhány éve milyen szempontok – érvek és
ellenérvek - alapján hozták meg a különböző döntéseket.
Magyarország külföldi megítélése mindezek miatt nagyon
kedvezőtlen. A keleti nyitás politikája eredmények helyett
politikai elszigetelődést hozott. Az Oroszországhoz
kapcsolódó energetikai fejlesztések jövője egyre
bizonytalanabb. A hazai energiaigény ezeket a jelenleg
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12. ábra

Beruházás, 2008-2015
(2008. I. negyedév = 100)

Forrás: KSH, GKI

13. ábra

Háztartások végső fogyasztása,
2008-2015
(2008. I. negyedév = 100)

Forrás: KSH, GKI
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tervezett mértékben nem teszi szükségessé, miközben
homályos a fejlesztések forrása, s ráadásul gyakran
beleütközik az EU energiapolitikai elveibe és valószínűleg
szabályaiba (különösen a tenderkiírás hiánya és a tiltott
állami támogatás lehetősége).
14. ábra

GDP, fogyasztás, beruházás, export,
2008-2015
(2008. I. negyedév = 100)

Forrás: KSH

A magyar kormány deklaráltan a forintot, nem pedig az
eurót tekinti pénzügyi stabilitása előfeltételének. A forint
létét az Alaptörvény is tartalmazza, noha az EUcsatlakozás egyik feltétele volt az euró bevezetésének elvi
elfogadása (az ahhoz szükséges előfeltételek
megteremtésére való törekvés). Ugyanakkor 2014-ben a
magyar gazdaság az öt un. maastrichti kritériumból
háromnak már megfelelt. Inflációja és államháztartási
hiánya kellőképpen alacsony volt, államadóssága pedig
csökkenő. A hosszú lejáratú hitelek kamata azonban még
magas, s Magyarország nem vesz részt az ERM II.
árfolyam-rendszerben, mivel lebegteti devizáját. (Belépése
esetén azonban 2013-2014-ben ennek a követelménynek
(+/-15%-os árfolyam-ingadozás) is meg tudott volna felelni.
Az euró bevezetése természetesen a kritériumok
teljesítése után is körültekintő döntést, gondos árfolyamkialakítást igényel. A fő gond az, hogy sok más kérdéshez
hasonlóan a kormány az euró bevezetését sem a
gazdasági racionalitás, hanem saját hatalompolitikai
megfontolásai alapján kezeli, ami a többsebességű EU-ban
zárvánnyá teheti Magyarországot.
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3. Reálgazdaság
3.1. A gazdasági növekedés üteme, ágazati és piaci szerkezete

A GDP termelése 2014-re érte el a válság előtti szintet. A következő években ugyan tavalyhoz képest
markáns lassulás várható, de a 2015 és 2017 közötti, átlagosan évi 2,3%-os növekedés így is gyorsabb
lesz a 2006-óta tapasztaltnál, s egy hajszállal az EU várható átlagánál is. Ugyanakkor az új tagállamok
közül csak a szlovén, a horvát és a bolgár dinamika lesz ennél alacsonyabb. Ezzel folytatódik régiós
leszakadásunk, a visegrádi országok köréből a balkániak felé történő sodródásunk.
A növekedés a következő években – 2014-től eltérően,
amikor az EU-források által táplált beruházásoké volt a
vezető szerep – ismét egyértelműen exportvezérelt lesz.
Az áruk és szolgáltatások exporttöbblete szinte
folyamatosan emelkedik, 2010-ben még csak a GDP 5,4%át tette ki, s ez 2013-ra 7,6%-ra emelkedett, majd 2014-ben
7,4%-ra csökkent. Aránya 2017-re megközelítheti a 11,5%ot (vagyis a 2010. évi arány több mint dupláját). Ez a gyors
– mondhatni túl gyors - aránynövekedés részben a
kormány
egyoldalú
gazdaságpolitikájának
következménye, mely támogatja az exportorientált
nagyvállalatok fejlesztéseit, miközben – és ez a hiba különadókkal és különféle tiltásokkal sújtja a belföldi piacra
termelő és szolgáltató cégeket. A magyar gazdaság egyre
jobban függ az exportpiacokon elért eredménytől, a belföldi
felhasználás csak egy-egy évben ad lökést neki, leginkább
kormányzati élénkítő intézkedések (pl. a beruházások
felpörgetése, a devizahitelesek pénzhez juttatása)
hatására, s ezek kifutásával a belföldi kereslet növekedési
hatása is elolvad.
A GDP-termelésben - a kormány meghirdetett
„újraiparosítási” koncepciójának megfelelően - növekszik
az ipar súlya. 2010-ben ez a nemzetgazdasági ág állította
elő a GDP 26,3%-át, 2014-ben már 27,2%-át. 2017-re ez
az arány előreláthatólag 28-29% közé nő. Az ipari
növekedés szerkezete meglehetős állandóságot mutat. A
húzó szektor a gépipar. Korábban ennek két alága, a
járműgyártás és az elektronikai ipar volt a növekedés
motorja. A járműipar azért vált a leggyorsabban növekvő
iparággá, mert itt a fajlagos szállítási költségek
magasabbak, mint az elektronikai tömegcikkeknél, s a nagy
autógyártó cégek nem törölték a válság előtt hozott
beruházási elképzeléseiket, így a 2010-et követő években
egy új autógyár, illetve több korábbi bővítése is termelésbe
lépett. A válságot követő autópiaci konjunktúra pedig mind
az saját, mind a Magyarországon működő és egész
Európába szállító járműipari alkatrész- és részegység
gyártó cégek számára bővülő piacot jelentett. Ezt a
piacbővülést újabban jelentősen megtámogatta a lezuhant
olajár is.
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15. ábra

GKI-Erste konjunktúra index,
2008-2015

Forrás: GKI

16. ábra

GDP-termelés három éves átlaga,
2006-2017
(előző három év százalékában)

Forrás:
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17. ábra

A feldolgozóipari termelés
megoszlása, 2006-2017

Forrás: KSH, GKI

18. ábra

A gazdaság és az energiaszektor
teljesítménye, 2001-2017
(2000 = 100)

Forrás: KSH, Eurostat, GKI Energiakutató Kft.

Az összes többi ipari alág súlya folyamatosan csökken a
GDP termelésben. Bár egy kis, nyitott gazdaság számára
természetes gazdasági stratégia a specializáció, a
magyar autóipari függés már aggodalomra ad okot.
Ugyanakkor a magyarországi cégek egyre erősebben
panaszkodnak a szakképzett munkaerő hiányára.
Az elektronikai ipar a válság következtében vesztette el
dinamizáló szerepét, mivel termelésének jelentős részét
egyszerű tömegtermékek összeszerelése tette ki, ami a
legkeményebb költségversenynek volt kitéve, így ennek
nagy részét vagy elvitték olcsóbb bérű országokba, vagy
gépesítették. Az ágazat tavalyi és idei javulása a
részegység, a fogyasztási cikk és az orvosi eszköz
gyártásnak köszönhető, vagyis a növekedést a
felhasználási területek változásai generálják, ami megfelel
az infó-kommunikációs forradalom jelenlegi szakaszának,
amikor már nem az új ITC eszközök megjelenése, hanem
az új alkalmazások a terjedése a növekedés forrása. Mivel
ezek tudásigényes tevékenységek, az említett
szakember-korlát itt is növekedési akadály.
Jóval kevésbé kedvező a helyzet az egyéb iparágakban.
Azok a részterületek, amelyek a járműiparhoz
kapcsolódnak, tartósan tudnak növekedni a jövőben is.
Ilyen például a vegyipar több alszektora, a gumiipar, az
üveggyártás, a textil-, vagy a bútoripar néhány szegmense.
Járműiparhoz nem köthető növekedést idén az
élelmiszeriparban látni, ezt a növényolajipar belföldi és a
húsipar külpiaci eladásai húzzák. Ez utóbbi tartósságát
még nehéz megítélni, hiszen a tavalyi húsipari áfa-változás
hatásai erősen befolyásolják az adatokat. A növényolajnál
a bio-üzemanyag üzlet felfutásáról van szó, ennek
tartóssága szintén erősen kérdéses, mert egyre több
támadás éri. Az élelmiszeripari növekedés tehát egyelőre
nem ígérkezik tartósnak, valószínű, hogy az iparág
visszatér a korábbi stagnálás közeli pályára.
Az utóbbi két-három évben, a magyar gazdaság teljes
energiaszükséglete szisztematikusan csökkent, noha a
fejlődés motorja a nemzetgazdasági átlagnál közel
kétszeresen nagyobb fajlagos energiaigényű ipar volt. Igaz,
az iparban az energiahatékonyság látványosan javult. Az
elmúlt években a villamosenergia-fogyasztás, s különösen
a gázfogyasztás mérséklődött (ez utóbbi a csúcsévekhez
képest csaknem megfeleződött).
2014-ben a
villamosenergia-fogyasztás szerény mértékben, 1% alatt,
az üzemanyag-fogyasztás látványosan, közel 10%-kal
emelkedett.
2017-ig az energiafogyasztásban ellentétes folyamatok
várhatók. 2015-ben a teljes energiafelhasználás várhatóan
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stagnál (de az üzemanyag-fogyasztás emelkedik); 20162017-ben viszont csökkenés várható, ismét csak az
üzemanyag-fogyasztás kivételével. A most elkészült, az
EU által előírt energiahatékonysági program 2020-ig évi
1,5%-os energia-megtakarítást ír elő. Bár az első években
a megtakarítás szerényebb lesz, összességében az
energiafelhasználásban a csökkenő trend tartóssá válása
várható. 2017-ig az energia szektorban számottevő
áremelkedés nem várható, a globális energiapiacot a
túlkínálat jellemzi. A hazai energiaköltséget esetleg a forint
további gyengülése növelheti, de ennek közvetlen hatása
mindenekelőtt az üzleti szférát érinti, miután a politikai
töltetű
rezsipolitika
a
lakossági
vezetékes
energiahordozóknál ennek igyekszik útját állni.
Az építőiparban 2013-ban és 2014-ben komoly fellendülés
következett be; s a kedvező trend 2015-ben is folytatódik.
Bár a céges beruházások alig nőttek, a lakásépítés pedig
2013-ban még tovább esett és 2014-ben is csak alig-alig
bővült, de a nagyrészt EU-, kisebb részt állami
forrásokból finanszírozott projektek jelentős termelésnövekedést generáltak. Az építőipari fellendülés felemás
módon érintette a termelőket: miközben a – jó
kapcsolatokkal rendelkező - nagyvállalatok komoly
megrendelésekhez jutottak, a kkv-szektorhoz tartozó
cégek jelentős része nem vagy alig érzi a piaci élénkülés
áldásos hatásait. Az ágazat finanszírozási problémái
(késedelmes vevői fizetések, körbetartozások) az elmúlt
időszakban enyhültek és a piac tisztulása is elindult. De
még korántsem ért véget, a magas és növekvő csődráta jól
jelzi az ágazat „lázas állapotát”. Az enyhülő gondok mellett
„örökzöldek” is akadnak: a tisztességtelen verseny és ezen
belül is a kiugróan alacsony vállalási árak alkalmazása.
Egyre több cég számára okoz gondot a szakképzett
munkaerő hiánya.
A közeljövőben a közbeszerzési szférában – az EUforrások erőltetett lehívása eredményezte boom magas
bázisa következtében – aligha fog érdemben bővülni az
építés iránti kereslet, erre csak 2017-ben van esély. A
lakásépítés túl van a mélyponton s az idén hatályba lépő
változások (ezen belül is a szocpol használt lakásokra
történő kiterjesztése) élénkítheti a lakáspiacot s ezen
keresztül az új otthonok építését. Így az átadott új otthonok
számában az előrejelzési időszakban évente 15-20%-os
növekedés várható. A vállalati beruházások –
elsősorban a továbbra sem befektető-barát üzleti klíma
miatt - ha egyes területeken bővülhetnek is, de általános
fellendülésre aligha lehet számítani. A 2017-ig tartó
időszakban az építőipar várhatóan növekedési pályán
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19. ábra

Az építőipar szerződésállománya,
2011-2015
(volumenindex, előző év azonos
időszaka=100)

Forrás: KSH

20. ábra

Az építőipari termelés volumene
építménycsoportonként, 2000-2017
(1999 = 100)

Forrás: KSH

21. ábra

Mezőgazdaság és építőipar,
2006-2017
(éves átlagos GDP-változás)

Forrás: KSH, GKI
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marad, de a bővülés üteme jócskán elmarad majd az elmúlt
két évben tapasztalttól.

22. ábra

A mezőgazdasági bruttó kibocsátás
megoszlása, 2000-2017

Forrás: KSH, GKI

23. ábra

Árutermelő és szolgáltató szektorok
GDP-termelése, 2006-2017
(hároméves átlagok)

Forrás: KSH, GKI

Az agrárszektor nem tartozik a gazdasági sikertörténetek
közé. A nemzetgazdasági ág súlya a GDP termelésben
tartósan 4% körül ingadozik. A kiváló terméseredményeket
hozó 2013 és 2014 évi teljesítmény csak arra volt elég,
hogy a mezőgazdasági GDP elérje a 2012-es visszaesés
előtt szintet, így a 2012-2014 közötti GDP-termelés
stagnált a szektorban, ami még így is jó az előző időszak
évi 8%-os visszaeséséhez képest. A következő évekre is
borúsak a kilátások. A jó időjárás ugyan segíthet, de ez az
ágazat túlságosan is kitett ennek a változásnak. A
mezőgazdaság súlyos strukturális gondokkal küzd,
amelyek végső soron a földforgalom korlátozására
vezethetők vissza. Sajnos, különféle gazdaságon kívüli
okok miatt minden eddigi kormány szükségesnek tartotta,
hogy ideológiájának megfelelően egyes vevőcsoportokat
kizárjon a termőföldvásárlásból, vagy korlátozza a
birtoknagyságokat. Természetesen sem a külföldieket,
sem az agrárcégeket, sem a családi nagybirtokokat (ld.
oligarchák) nem sikerült elijeszteni, csak az általuk
alkalmazott eljárások tűntek el a jog uralma alól. A
helyzetet tovább rontja, hogy – a tartós tulajdon biztonsága
híján – nem igazán érdemes valódi beruházásokat
eszközölni, az agrárium fejlesztéseit az vezérli, hogy
éppen mire lehet támogatást felvenni. Az uniós termelési
támogatási rendszer hazai megoldása szintén nem a
tartós művelést – és különösképpen nem a munkaigényes,
nagy hozzáadott értékű ágazatok kialakításába történő
befektetést – támogatja. A földbirtokosok – kicsik és nagyok
egyaránt – főként abban érdekeltek, hogy minél kevesebb
anyagi és szellemi ráfordítással vehessék fel az
elérhető szubvenciókat, ebben viszont annyira, hogy az
újabb földpályázatokon számos munkaigényes ágban
gazdálkodót (elsősorban állattenyésztőt, bio- és
natúrgazdaságot) kiszorítottak az üzletből. Mivel az agrárszakképzettséggel
(nem
csupán
pár
hetes
gazdatanfolyammal) rendelkezők aránya is egyre
alacsonyabb, a Közös Agrárpolitika újabb változása esetén
komoly nehézségekbe ütközhet a gyors alkalmazkodás az
új agrotechnológiákhoz. Az élelmiszeriparban a 2014-2020
közötti ciklusban csak a kkv-szektor cégei kaphatnak
fejlesztési támogatást, ami ugyancsak nem a
versenyképes cégeknek kedvez.
A teljes szolgáltatási szektor GDP-növekedése 2015 és
2017 között éves átlagban 1,4% körül lesz, ami
alacsonyabb a 2012-2014. évi átlagnál és a
nemzetgazdasági átlagnál. Az üzleti szolgáltatók fejlődése
általában a szolgáltatási szektor átlaga felett lesz, egyes
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ágazatok – pl. kereskedelem - elérik a nemzetgazdasági
átlagot is, viszont a pénzügyi szektor várhatóan csak
stagnál. Ez utóbbi várható a költségvetési szektornál is.
A kereskedelem GDP-jének az ezredfordulót követő
években mutatott dinamikus, éves szinten 3-8% közötti
növekedése 2007-2010-ben csökkenésre váltott, s még a
2011-2013. évi átlag sem érte el a stagnálást. 2014-ben a
reáljövedelmek növekedése hatására – a késleltetési
hatást, a továbbra is óvatos lakossági magatartást és a
meglehetősen bizonytalan adatgyűjtést is figyelembe véve
– 5%-kal bővült, de még így is 3%-kal maradt el a 2008-as
szinttől. 2015-ben a tavalyival megegyező mértékű bővülés
várható, s a kiskereskedelmi forgalom ezzel meghaladja
a válság előtti szintet. 2016-2017-ben az egyszeri
hatások kifutásával a kiskereskedelmi forgalom volumene
2% körüli ütemben bővül.
2015. I. negyedévben a vendégéjszakák száma 40%-kal
haladta meg a 2010. év első negyedévit, ami elsősorban a
lényegesen több külföldi vendégnek köszönhető. Az
elmúlt két évben azonban a belföldiek által igénybe vett
vendégéjszakák száma valamivel dinamikusabban nőtt a
külföldiekénél, s ez a trend eddig idén sem változott. 2017re azonban ismét a külföldiek száma bővülhet gyorsabban
a vásárlóerő csökkenése és a forint gyengülése
következtében.
2014-ben az áruszállítás árutonna-kilométerben kifejezett
teljesítménye összességében 4%-kal növekedett az előző
év azonos időszakához képest, míg 2015 első
negyedévében csak stagnált. A vágányzárak 2015-ben is
komoly problémákat jelenthetnek a vasúti áruszállítás
számára, ami egyes esetekben Magyarországot elkerülő
útvonalakat, vagy közúti szállításra való módváltást
eredményezhet. A közúti fuvarozás számára az EKAER
jelenhet kihívást, bár néhány nagyvállalat számára idén
egyszerűsítették ezeket az adminisztratív terheket.
Felmerült a gondolat, hogy 2016-ban esetleg a vasúti
fuvarozásban is bevezetnek az EKAER-hez hasonló
rendszert, ami feltehetően tovább nehezítené a vasút
amúgy sem túl kedvező versenypozícióját. 2015-2017-ben
az áruszállítás teljesítményében évi 4% körüli növekedés
várható, méghozzá elsősorban a nemzetközi közúti
áruszállítás bővülésének köszönhetően.
A hírközlési szolgáltatások területén továbbra is a
hanghívások területének stagnálása, esetleg kismértékű
csökkenése, illetve emellett az adatforgalmi szolgáltatások
dinamikus fejlődése és terjedése lesz a meghatározó, ezért
a kiosztott frekvenciák hasznosítása kiemelt jelentőségű a
szereplők számára. Az egyre nagyobb mértékű mobiladat-
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24. ábra

Reáljövedelem és kiskereskedelmi
forgalom, 2000-2017
(előző év = 100)

Forrás: KSH, GKI

25. ábra

Vendégéjszakák száma
Magyarországon a vendég
származása szerint, 2008-2017

Forrás: KSH, GKI

26. ábra

Áruszállítás teljesítménye,
2007-2017 (2006 = 100)

Forrás: KSH
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forgalmat használó eszközellátottság, illetve a nagy
adatforgalom
igényű
(elsősorban
multimédiás)
szolgáltatások
terjedése
továbbra
is
jelentős
keresletnövekedést fog generálni.

27. ábra

Kihasználtsági ráták, 2008-2015
(százalék)

Forrás: BIEF

28. ábra

Magyar export- és importvolumen,
cserearány-változás, 2000-2017
(1999=100)

Forrás: KSH, MNB, GKI

Az ingatlanügyletek GDP-termelése 2013-ban 3,2%-kal,
2014-ben 0,5%-kal csökkent, az idei első negyedévben
viszont nagyon enyhén nőtt (0,5%-kal). Az üzleti
ingatlanpiac számára a tempós gazdasági növekedés
nyilvánvaló esélyt jelent a fejlődésre, ugyanakkor ez nem
jelent automatikus kereslet-élénkülést. A kiszámíthatatlan
gazdaságpolitika továbbra is a legjelentősebb fékező erő a
potenciális befektetők számára. Az irodapiacon némi
beruházási tevékenység érezhető, de a kihasználatlan
területek még mindig óriásiak. A bérleti díjak
stabilizálódóban vannak, az előrejelzési időszakban (annak
is inkább második felében) beindulhat a szerény
növekedés. A kereskedelmi ingatlanpiacot az állami
szabályozás különösen erősen sújtja, ezért a jövőben nem
várható érdemi kapacitás-bővülés, inkább a meglévő
létesítmények korszerűsítése lesz napirenden. A
logisztikai piacon valószínűek jövőbeni fejlesztések (itt a
kihasználatlanság kisebb, mint az irodapiacon), ezeket
részben EU-forrásokból finanszírozhatják. A közeljövőben
inkább a hazai szereplők mozgolódásai valószínűek,
semmint jelentős, külföldről érkező tőke beáramlása. Az
ingatlanügyletek ágazat a 2017-ig terjedő időszakban évi
átlagban várhatóan 2% körüli ütemben bővülhet.
A magyar kivitel volumene 2015-2017-ben az importénál
gyorsabban bővül, az áruforgalmi többlet a 2014. évi 6,4ről 2017-ben 10-11 milliárd euróra nő. A cserearányok a
prognózisidőszak átlagában nem változnak, a 2015. évi
javulást az olajárak emelkedésével némi romlás követi. A
szolgáltatások kivitelének 2014. évi 5,5 milliárd eurós
aktívuma 2017-ben 7 milliárd euróra emelkedik, főleg a
turizmus, a szállítás és egyes üzleti szolgáltatások (pl. call
centerek) révén.
Az export a 2014. évi 8,7%-ról 2015-ben 8%-ra, majd 20162017-re éves átlagban 5,5%-ra lassul. A lassulás oka a
bővülést megalapozó beruházások hiánya. Az import
dinamikája a prognózisidőszakban végig az exporté alatt
marad, a 2014. évi 10%-ról 2015-re 6,5%-ra, majd 20162017 átlagában 4,5%-ra mérséklődik a belföldi
felhasználás lassú emelkedése következtében.
A magyar kivitel fő felvevőpiaca továbbra is az Európai
Unió, azon belül is Németország. A keleti nyitás nem
hozta meg a kormány által várt eredményt, az orosz és az
ázsiai kivitel volumene 2014-ben még csökkent is. Igaz ez
utóbbiban az idei első negyedévben változás történt, az
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ázsiai export az átlagosnál gyorsabban bővült. A
februárban meghirdetett déli nyitás komolytalan (sokkal
komolytalanabb a keletinél is!).
A forint euróval szembeni fogyasztói árindex alapú
reálárfolyama 2015-2017-ben összesen kb. 12%-kal
értékelődik le Magyarországon. Ennél nagyobb mértékű
leértékelődés
Csehországban
várható,
míg
Lengyelországban a reálárfolyam minimálisan értékelődik
le, Szlovákiában pedig lényegében változatlan marad.
Magyarország
relatív
költség-versenyképessége
Szlovákiával és Lengyelországgal szemben javul.
3.2. Foglalkoztatás, képzés

A foglalkoztatottak számának bővülése a 2015-2017
közötti időszakban éves átlagban nem éri el az 1%-ot,
a munkanélküliségi ráta három év alatt 0,7
százalékponttal csökken. A közmunka-program
nemcsak hogy alig jelent átvezetést a munka világába,
de esetenként már kiszorítja a valódi munkahelyeket.
Ha az összes közmunkást munkanélkülinek
tekintenénk (ami túlzás), akkor a magyar
munkanélküliség jóval az EU átlaga felett lenne.
A foglalkoztatás bővülésében a közfoglalkoztatás magas
szintű és növekvő fenntartása lesz a meghatározó. A
kormányzat visszaszorítja a rendszeres szociális
segélyezés intézményét. Az időszak végére kilátásba
helyezte a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
megszüntetését, amivel minden segélyezettet bekényszerít
a
közfoglalkoztatásba.
A
közfoglalkoztatás
finanszírozására fordított keretek nőnek, 2015-re 270,
2016-ra 340 milliárd forint az e célra szolgáló előirányzat, s
nem valószínű, hogy a választásokat megelőző 2017-ben
ez ne nőne tovább. A közfoglalkoztatás intézményét
folyamatosan kiterjesztik a hajléktalanokra is, s felvetődött
a
mezőgazdasági
és
egyéb
idénymunkák
közfoglalkoztatás keretében történő elvégeztetése, sőt
még a gazdasági bevándorlók bevonása is. A
közfoglalkoztatásra fordított források felhasználásának
gyenge hatékonysága, GDP növekedést rontó, az
elsődleges gazdaságra kifejtett zavaró hatása ugyan
megjelent egyes kormányzati tényezők nyilatkozataiban,
de a jelek szerint a folyamat újragondolása lekerült a
napirendről. Holott a közfoglalkoztatás gátolja az
elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést is,
mert egyrészt a foglalkoztatás-szervezőknek a jobb
minőségű munkaerő közfoglalkoztatásban tartásához
fűződik érdekeltségük, másrészt megkezdődött a valódi
foglalkoztatottak olcsóbb közmunkásokra cserélése
(nem egyszer ugyanazon személy közmunkásként való
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4. táblázat

Éves átlagos reál-átértékelődés a
magyar gazdaságban, 2008-2015
(százalék)
Forint/euró
árfolyamindex

Magyar
fogyasztói
árindex

EU-27
Reálfogyasztói
leértékelődés
árindex

100,0
6,1
111,7
4,2
98,2
4,9
101,4
3,9
103,7
5,7
102,6
1,7
103,7
-0,2
100,6
0,0
103,2
2,5
101,6
3,0
Megjegyzés: A negatív szám
pozitív leértékelődést jelez.
Forrás: KSH, Eurostat, GKI

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3,7
-2,3
1,0
8,3
2,1
-4,4
3,1
0,6
2,6
0,6
1,5
2,4
0,6
4,5
0,1
0,8
1,5
5,3
1,6
6,0
felértékelődést, a

29. ábra

A foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma, 2000-2017 (ezer fő)

Forrás: KSH, GKI
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foglalkoztatása formájában). Emellett az állandóan, nagy
biztonsággal rendelkezésre álló közmunka drasztikusan
csökkenti az abban részt vevők álláskeresési aktivitását.
Továbbra is bővül a foglalkoztatási statisztikába még
beszámító, egy évet meg nem haladó külföldi
munkavállalás, így a magyar foglalkoztatási ráta
javulásából jelentősen kiveszi részét az európai uniós
munkaerőpiac is. Emellett az egy évnél hosszabb időt
külföldön dolgozók létszáma is emelkedik, ami szűkíti a
képzett és kulturált munkaerő hazai merítési
lehetőségét.

5. táblázat

A közfoglalkoztatásban résztvevők
éves átlagos létszáma és a
ráfordítás összege, 2011-2015
Előző Milliárd Előző
év=100 forint év=100
2011
59
64
2012
91
154
120
180
2013
129
142
180
150
2014
183
142
230
128
2015
200
109
270
117
A közfoglalkoztatásról kevés és nehezen
ellenőrizhető adat áll rendelkezésre, így a táblázat
számai csak irányadó tájékoztatásra alkalmasak
Forrás: KSH, 2014-2015: GKI becslése
Év

Ezer fő

A munkaerő-kínálat folyamatosan csökken a
munkavállalási korú népesség számának demográfiai
okokból történő esése következtében, miközben az átlagos
életkor is emelkedik. Ennek ellenére az alkalmazottak
életkorának előrehaladtával csökken a felnőttképzésben
résztvevők aránya. A következő három évben tehát egy
idősödő és nem túl jól képzett munkaerő-kínálat áll majd
a foglalkoztatók rendelkezésére. Ezt a tendenciát erősíti a
felsőoktatási rendszer által kibocsátott végzősök
létszámának és felkészültségének visszaesése is.
Ennek hátterében részben demográfiai okok, részben a
költségvetés irracionális takarékossága áll. A végzettek
egy része ráadásul nem a hazai munkaerőpiacot fogja
erősíteni. A középfokú képzés – ezen belül a szakképzés –
átalakítását illetően a közelmúltban bejelentett újabb
lépések (szakgimnáziumok, illetve szakközépiskolák
létrehozása, illetve átalakítása) sok formális elemet
tartalmaz, s nem a tudásalapú társadalom irányába mutat,
de a változtatások esetleges tartalmi hatása az átfutási idő
hosszúsága miatt a tárgyalt három évben még nem fog
jelentkezni. A „PISA” felmérések romló eredményei
azonban azt vetítik előre, hogy közép, illetve hosszú
távon sem lehet jól felkészült szakemberek
kikerülésére számítani az iskolarendszerből.
A munkáltatók szakemberigényének jobb kielégítése
érdekében kezdték 2010-ben bevezetni a duális
szakképzést, melynek időtartama három év, így az első
végzettek mostanában kezdenek a munkaerő-piacra
kerülni. A duális szakképzés szerint a gyakorlati
szakképzésnek a munkáltatóknál kellene megvalósulnia,
azonban egyelőre csak kb. 5 százalékuk vesz részt ebben.
A kormány támogatást ígért a munkahelyi gyakorlati
képzési helyek kialakításához. Ebben a három évben
legjobb esetben is megindul a folyamat, de még kis
hatással lesz a munkaerő-piacra.
A nemzetgazdasági szintű termelékenység (az egy
foglalkoztatottra jutó GDP) 2015-17. évek átlagában a
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korábbiaknál gyorsabban, éves átlagban 1,4%-kal
emelkedik. Éves átlagban az iparban 3,5%-os, az
építőiparban 1%-os növekedés, a mezőgazdaságban
stagnálás várható.
A tárgyalt három éves periódusban a foglalkoztatás
kismértékű
növekedésére
lehet
számítani
a
versenyszektorban (éves átlagban 1,4%) és a
költségvetési szférában (a közfoglalkoztatottakkal együtt
éves átlagban 0,8%-osra). A foglalkoztatás szerkezeti
átalakulását elsősorban a kormányzat beavatkozásai
határozzák meg – ez nem éppen a piacgazdaság
jellemzője -, de némileg a konjunktúra és az EU
támogatások lehívása is befolyásolja. Ez utóbbi két hatás
az ipari és építőipari foglalkoztatottak számának bővülését
jelenti három év alatt összesen 4 illetve 5%-kal. A
legnagyobb létszámgyarapodás azonban a közigazgatás,
védelem, kötelező társadalombiztosítás és az
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek
lesznek. Előbbi a közmunka további bővülésének és az
állami intézményrendszer további terjeszkedésének, míg
az utóbbi az adminisztratív terhek folyamatos bővülése
következménye.
A közfoglalkoztatás folyamatos bővülése következtében a
munkanélküliségi ráta három év átlagában 2,4
százalékponttal csökken (a 2012-2014. évi átlagosan
9,6%-ról 2015-2017-re 7,2%-ra), de 2014 és 2017 között
csak 0,7 százalékponttal. (2006-2008-ban az átlag 7,6%
volt.) 2015 elején európai összehasonlításban a magyar
munkanélküliség a tizenegyedik legjobb volt, a régióban a
román és a cseh munkanélküliség kisebb volt a magyarnál,
de például a szlovák sokkal magasabb. A különbséget
nagyrészt a magyar közmunka okozza. Ha az összes
közmunkást munkanélkülinek tekintenénk – ami túlzás,
hiszen egy részük legalább feketén dolgozna – akkor a
magyar munkanélküliség jóval az EU átlaga felett lenne.
Ebben a következő években sem várható változás.
Továbbra is fennmarad a munkahelyvédelmi akcióterv,
mely öt kiemelten veszélyeztetett társadalmi csoport
(fiatalok, idősek, szakképzetlenek, kisgyermekes anyák és
tartós munkanélküliek) számára biztosít állami támogatást
a munkáltató számára, amennyiben felvállalja az említettek
alkalmazását. Jelenleg kb. 800 ezer főre tehető azon
foglalkoztatottak száma, akik után a munkáltatók
támogatásban részesülnek. Idén a konstrukció további
bővítésére kerül sor, így a részmunkaidőben alkalmazott
kisgyermekes anyáknak is akkora kedvezmény jár, mint a
teljes munkaidőben foglalkoztatottakra, továbbá a 25-55 év
közötti agrárfoglalkoztatottakra is kiterjesztik a
kedvezményezettek körét.
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30. ábra

Alkalmazásban állók
létszámváltozása, 2010-2015
(az előző év azonos időszakához
képest, ezer fő)

Forrás: KSH

31. ábra

Munkanélküliségi ráta, 2008-2017
(százalék)

* Feltételezve, hogy valamennyi közfoglalkoztatott
munkanélküli lenne (ami természetesen túlzás).
Forrás: Eurostat, GKI
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3.3. Jövedelem, fogyasztás, megtakarítás

A lakosság fogyasztása 2015-2017-ben átlagosan évi
1,8%-kal emelkedik, ami messze a legkedvezőbb
hároméves átlag 2006 óta. A 2015-ben 2,5%-os
fogyasztásbővülés 2016-2017-ben 1,5%-ra csökken,
előbb meghaladva majd követve a reálkeresetek és jövedelmek bővülését. A lakossági hitelállomány
szűkülése nagyjából 2017-ben ér véget, de az új, főleg
lakáshitelek már 2015-2016-ban is emelkednek.

6. táblázat

Az alkalmazásban állók keresete,
jövedelme, fogyasztása, 2014-2017
(előző év azonos időszaka=100)
2014
Minimálbér
103,6
Bruttó kereset
103
- versenyszféra 104,3
- közszféra
101,2
- non-profit
101,4
Nettó kereset
103
- versenyszféra 104,3
- közszféra
101,2
- non-profit
101,4
Reálkereset
103,2
- versenyszféra 104,5
- közszféra
101,4
- non-profit
101,6
Reálnyugdíj
102,4
Reáljövedelem
103
Fogyasztás
101,5
Forrás: KSH, GKI

2015

103,4
102,7
103
102
102
102,7
103
102
102
102,7
103
102
102
101,8
102,2
102,5

2016
104

2017
105

102,8
103
102,5
102,5
103,2
103,4
102,9
102,9
100,7
101
100,5
100,5
100
101
101,5

104,5
104,8
104
104
104,5
104,8
104
104
101,5
101,8
101
101
100
101,5
101,5

32. ábra

Fogyasztói bizalmi index, 1993-2015

Forrás: Eurostat, GKI

A reáljövedelmek az ezredforduló és 2014 között
összességében a GDP-nél valamivel kisebb ütemben (22
illetve 25%-kal) növekedtek. Ennek nagy része az időszak
első harmadára esett. 2015-2017-ben a reáljövedelem
összesen kb. 5%-kal, a GDP kb. 7%-os üteménél ismét
kisebb ütemben emelkedik. Az ezredfordulót követő
tizennégy évben a reálkereset a versenyszférában 50%kal, a közszférában 31%-kal nőtt. Ezen belül azonban, míg
2007-ig még a közszféra előnyére nyílt az olló 16
százalékponttal, addig 2014-ben már a versenyszféra 19
százalékpontos előnye mérhető. A reálnyugdíj eközben
44%-kal emelkedett. A kellő fedezet nélküli emelések a
közszféra béreinél 2007-ben, a nyugdíjaknál 2009-ben
szakadtak meg, illetve váltottak csökkenésre. 2012-ben a
közszféra reálkeresete a megelőző két évtizedben nem
tapasztalt mértékben csökkent, melyet a 2013-as és 2014es növekedés csak kis mértékben tudott korrigálni. A
reálnyugdíjak növekedését 2013-ban és 2014-ben a
„meglepetés dezinfláció” tette lehetővé, ami valójában a
választásokkal összefüggésben megvalósított diktált
rezsicsökkentés előre látható hatása volt.
2015-ben a bruttó keresetek dinamikája a 2014. évi 3%-ról
2,7%-ra csökken. A lassulás a versenyszektorban
következik be (4,3%-ról 3%-ra), mindenekelőtt az idei
béremelések átmenetileg megszűnt inflációhoz való
alkalmazkodása következtében. A minimálbér ugyan
csaknem a tavalyi ütemben emelkedik (3,6% után 3,4%kal), de a lassuló növekedésnek fékező hatása van. A
költségvetési szektorban csak 2% körüli lesz a
béremelkedés: csak néhány foglalkoztatási csoportban –
pedagógusok, háziorvosok, rendvédelmi dolgozók –
történik
nominális
béremelés.
Így
2015-ben
összességében a reálkereset 2,7%-kal, a reálnyugdíj - az
ismételt meglepetés dezinfláció következtében - 1,8%-kal,
a reáljövedelem 2,2%-kal emelkedik. A fogyasztás ennél
gyorsabban, kb. 2,5%-kal bővül. Ebben a már harmadik
éve tartó keresetnövekedés késleltetési hatása mellett
szerepe van a devizahitelesek tehercsökkentésének is;
mindez megkönnyebbülést okoz a családok jelentős része
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számára. A vásárlóerőt növelik a külföldről hazautalt
jövedelmek is.
A kormányzat 2015. júniusi „elszólása” szerint 2016-ban a
minimálbér 5,5%-kal emelkedne. Valójában a
minimálbérről a munkaadók és a munkavállalók
képviselőinek kellene megállapodniuk, bár megállapodás
híján a kormánynak joga van ennek meghatározására. Az
5,5%-os minimálbér-emelés – különösen a kormány által
prognosztizált 1,6%-os inflációhoz viszonyítva – a
gazdaság teljesítőképességéhez viszonyítva irreális,
közel 4%-os reálemelést jelentene (amihez még hozzájön
az szja-csökkentés hatása). A minimálbérek emelése az
elmúlt években gyakran, esetenként jelentősen
meghaladta a bruttó bérekét, ami bérfeszültséget teremtett
számos cégnél, nehezítette a képzetlen munkavállalók
foglalkoztatását, illetve szürke megoldásokhoz vezetett.
(Nem beszélve a valós munkahelyek olcsóbb
közmunkásokkal való betöltéséről.) Végeredményben a
GKI a minimálbérek 4%-os 2016. évi emelésével számol
(nem kizárva a kormány akaratának erőszakos
érvényesítését sem).
2016-ban az szja 1 százalékponttal csökken, ami a
bruttóhoz képest kb. 0,3-0,4 százalékponttal növeli a nettó
kereseteket. Így az előző évihez hasonló, 2,8% körüli bruttó
keresetemelkedés mellett – magasabbra a gazdaság
lassulása miatt valószínűleg sem az üzleti, sem a
költségvetési szférában nincs lehetőség, a választások
pedig még messze vannak - a nettó kerestek közel 3,2%kal emelkednek, ami 2,5%-os infláció esetén 0,7%-os
reálkereset-emelkedést
jelent
(ezen
belül
a
versenyszektorban 1% körülit). A kétgyermekesek családi
adókedvezménye emelkedik.
2017-ben a választások közeledtével, az emelkedő infláció
és a közszférában kialakult feszültségek miatt a 2016.
évinél kissé magasabb keresetemelkedés (ezen belül
minimálbér-emelés) várható. A reálkeresetek az előző
évinél gyorsabban bővülnek, de – változatlan szja-kulcsot
feltételezve - a gyorsuló áremelkedés következtében csak
1,5%-kal. Ezen belül a versenyszektorban ismét átlag feletti
mértékben. Amennyiben folytatódna az 1 százalékpontos
szja-csökkentés,
a
reálkeresetek
dinamikája
megközelítené a 2%-ot.
A nyugdíjak reálértéke a tavalyi 2,4%-os emelkedést
követően 2015-ben 1,8%-kal nő az alacsony (nulla) infláció
következtében. (A kormány által az emelés kihirdetésekor
hivatalosan prognosztizált infláció felülbecsült, 1,8% volt.)
2016-ban és 2017-ben a nyugdíjak vásárlóereje nem
emelkedik (a nominális emelés csak a törvény szerinti
inflációt követi). A kormányzat jelentősen alábecsüli a
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33. ábra

Reálkereset, 2008-2017
(közfoglalkoztatottakkal, előző év=100)

Forrás: KSH, GKI

34. ábra

Reálkereset és -nyugdíj, 2000-2017
(1999=100)

Forrás: KSH, GKI
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35. ábra

A GKI fogyasztói bizalmi index
komponensei, 2008-2015

Forrás: GKI

36. ábra

A háztartások magánnyugdíjpénztár nélküli
megtakarítása a GDP százalékában,
2001-2015
(négy negyedéves állományváltozás)

Forrás: MNB, GKI

2016. évi inflációt s ezzel várhatóan a nyugdíjemelést is,
ezért 2016 végén minden bizonnyal a törvényben előírt
pótlólagos és visszamenőleges emelésre lesz szükség.
2017 végén a választások közeledtével elképzelhetők
egyszeri emelések vagy korrekciók; akár 2018. évi
érvényesüléssel.
A családi pótlék és az egyéb szociális jövedelmek
nominális összege várhatóan 2016-2017-ben is változatlan
marad. A vállalkozási javadalmak, valamint a családi
adókedvezmény nominális értéke emelkedik. A valódi és a
közfoglalkoztatottak száma kissé nőhet, a külföldön
dolgozók családjuknak hazautalt jövedelme ugyancsak
emelkedik.
2015-ben a reáljövedelmek összességében 2,2%-kal
bővülnek. Az alacsony inflációs környezetben a
háztartások jövedelmének vásárlóereje jelentősen
emelkedik, ami a fogyasztás bővülésének irányába hat.
Ezzel szemben az eladósodott háztartások nagy része
változatlanul a válság előtt felhalmozott adósság
leépítésére törekszik. Emellett a szigorú hitelezési
feltételek és a csak lassan oldódó óvatossági
megfontolások is visszafogják a háztartások fogyasztását.
2016-2017-ben a reáljövedelmek növekedési üteme előbb
1%-körülire lassul, majd 1,5%-ra gyorsul, s 2017 második
felétől – a már közeledő választásokkal is összefüggésben
– a költségvetési szférában és a nyugdíjak esetében
előkészületek lehetségesek a jelentősebb 2018. évi
jövedelememelkedés érdekében.
A fogyasztás 2015-ben a reáljövedelemnél gyorsabban,
kb. 2,5%-kal bővül; köszönhetően a devizahitelesek
tehercsökkentésének,
a
lakosság
egy
része
megkönnyebbülésének, 2014-hez képest romló, de még
erős optimizmusának. 2016-2017-ben a lassuló majd ismét
emelkedő reálbér-emelkedést kisimítva a fogyasztás 1,5%kal bővül. (2016-ban a fogyasztás bővülését segíti a
devizahitelekkel
kapcsolatos
elszámolások
(jövedelemtöbblet) áthúzódó hatása is.)
A háztartások nettó pénzügyi megtakarítása 2006 és
2008 között - az intenzív hitelfelvétel időszakában – a GDP
arányában átlagosan 5 százalékponttal maradt el a bruttó
pénzügyi megtakarítástól. Ebben az időszakban a
háztartások minden évben rendre jóval több hitelt vettek fel,
mint amennyit visszafizettek. A gazdasági válság kezdete
óta, főként a forint gyengülése következtében a lakosság
hiteltörlesztési terhei drasztikusan megnőttek, új hitelek
iránti keresletük ezzel is összefüggésben lecsökkent. Több
hitelt fizetnek vissza, mint amennyit felvesznek, így a nettó
megtakarítási ráta is a bruttó fölé került. Más oldalról a
bankok hitelezési politikája a korábbihoz képest jóval
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óvatosabbá vált, így a hitelezési folyamatokat a kínálati
oldal is erősen fékezi.
A lakosság idén és a következő két évben is nettó hitelvisszafizető marad, sőt az elszámolások lezárultával
hitelállománya jelentősen csökken (devizában minimálisra,
forintban viszont emelkedik). A háztartások nettó
finanszírozási képessége, a visszatérítések elszámolását
is figyelembe véve, a GDP 9%-a körül lesz 2015-ben,
melyből az elszámolás hatása mintegy 2-2,5 százalékpont
lehet. 2016-ban és 2017-ben az egyszeri hatások
kifutásával a 2010 és 2014 közötti folyamatok folytatódnak,
a lakosság nettó finanszírozási képessége a bankokkal
való elszámolás miatt kiugróan magas 2015-höz képest
ugyan csökken, de az 5-6% közötti sávban marad.

37. ábra

A lakossági hitelek nettó
negyedéves változása, 2008-2014
(milliárd forint, árfolyamhatás nélkül)

3.4. Fejlesztés

A beruházásokba az EU-támogatások meghatározó
szerepe és évenként ingadozó lehívása erőteljes
ciklikusságot visz, amit a tartósan gyenge befektetési
környezet nem képes kisimítani. A kiugró 2013-2014.
évi
beruházási
teljesítményt
2015-2017-ben
összességében ismét visszaesés követheti.
2009-2011-ben éves átlagban 6,7%-kal csökkent az
állóeszköz-felhalmozás, miközben a GDP „csak” 1,4%-kal.
2012 és 2014 között viszont éves átlagban 4%-kal nőtt az
állóeszköz felhalmozás volumene (bár 2012-ben még
csökkent!), gyorsabban a GDP 1,2%-os bővülésénél. 20152017 között évi 0,7%-os beruházás mérséklődés
várható, miközben a GDP 2,3%-kal nő éves átlagban. A
beruházások visszaesése elsősorban a kedvezőtlen hazai
beruházási klíma következménye. A beruházások 2017.
évi szintje várhatóan még a 2003. évit sem éri el! Az EU
források dinamizáló hatása 2014 végére megszűnt, 2015ben már csak az elért szint megőrzéséhez járul hozzá,
majd 2016-ban visszaesést okoz, 2017-től pedig ismét
emeli azt.
A beruházási ráta a kétezres évek elejétől folyamatosan
csökkent, majd 2013-14-ben emelkedni kezdett. 2015-ben
esik, majd alacsony, 20% körüli szinten, régiós
összehasonlításban igen alacsony szinten stagnál. A
gyengén bővülő beruházás a foglalkoztatás szintjét sem
tudja növelni (különösen, mivel a dinamikát az EU
infrastruktúrafejlesztések hordozzák).
A beruházások ágazati szerkezete kissé módosul 2017-re.
Érezhetően nő a feldolgozóipar és a mezőgazdaság,
kevésbé az infó-kommunikáció és az ingatlanügyletek
súlya, ugyanakkor a szállítás, raktározás ágazat
részesedése visszaesik. A többi ágazat aránya stagnál,
vagy kissé szűkül. Az üzleti beruházásokon belül a
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Forrás: MNB

7. táblázat

Beruházások és GDP, 2006-2017
(hároméves átlagok, százalék)
Beruházás
GDP
Beruházási
ráta
Forrás: KSH, GKI

2006- 2009- 2012- 20152008 2011 2014 2017
2,1
-6,7
4,0
0,7
1,8
-1,4
1,2
2,3
23,5

21,0

20,1

19,9
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gépberuházások hányada továbbra is növekvő lesz. A
központi költségvetésből és az EU-forrásokból
megvalósuló nem vállalkozói beruházásoknál viszont az
építés a domináns (a beruházott érték legalább
kétharmada építés lesz). Emiatt összességében 45:55 lesz
az arány az építés és a gépberuházások között 2015-17
átlagában.
38. ábra

Nettó fejlesztési EU-támogatások,
2004-2017 (milliárd euró)

A 2014-20-as programozási időszak első pályázatai 2014
végén marginális összegekkel, de megjelentek. A felükre
pályázó sem volt. 2015 közepén várhatóan újabb
pályázatok is megjelennek, szintén viszonylag kis
nagyságrendben. Számos pályázati kiírás a tervezetthez
képest késésben van. A valóban nagy pályázatokra
valószínűleg legalább 2016 elejéig kell várni.

Forrás: MNB, GKI

39. ábra

Nettó fejlesztési EU-támogatások
hároméves átlaga, 2006-2017
(milliárd euró)

Forrás: MNB, GKI

Az NFT II. (Új Magyarország Fejlesztési Terv – Új
Széchenyi Terv) keretében meghirdetett operatív
programok terhére 2015 végéig, fél év alatt még 1700
milliárd forintot kellene kifizetni a hatályos szerződésekre (a
jóváhagyottakkal együtt 2200 milliárd forintot). Ennek nagy
része beruházás. Valószínű, hogy többszáz milliárd forint
bennragad
a
rendszerben
(ami
nemzetközi
összehasonlításban nem rossz arány).

A GKI előrejelzése szerint 2015-2017-ben évi átlagban
közel 1200 milliárd forint EU támogatású beruházás valósul
meg (ennek az összes beruházáson belüli aránya
átlagosan 14% lesz). Mivel 2014-ben 1700 milliárd forint
körüli támogatást fizettek ki, s idén várhatóan hasonló
összeget, látható, hogy az EU források dinamizáló
hatása már 2015-ben megszűnik.
Az autóiparban és a kapcsolódó iparágakban az elmúlt
években kiemelkedő beruházás volt a Mercedes új üzeme
Kecskeméten (évi maximum 300 ezer gépkocsi gyártása),
az Opel és az Audi kapacitásnövelő programja, a Bosch
fejlesztései, továbbá a gumiabroncs-gyárak további
bővítései, illetve az Apollo Tyre belépésének bejelentése.
Ugyanakkor kisebb beruházási volumenben ugyan, de új
alkatrész- és részegység-gyártók folyamatosan települnek
be, illetve várhatóan a bennlévők termelési kapacitása is
bővül. Kérdéses, hogy megvalósul-e további Audi és
Mercedes bővítés – az előbbinek nagy, az utóbbinak kevés
az esélye -, de mindez csak 2017-től érződhet a számokon.
A nehézvegyiparban a Borsodchem jelentős
fejlesztéseket valósít majd meg, s ez kihat a TVK
termelésére is. A villamosenergia-iparban a megújuló
energiatermelés
(biomassza,
geotermikus
és
szélerőművek) és a környezetvédelmi beruházások állnak
előtérben, de a bizonytalan jogi helyzet (METÁR
késlekedése), az erőltetett rezsicsökkentés miatt itt is
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visszafogják a termelők beruházásaikat. A hálózati átvivő
kapacitás bővítése folyamatosan halad előre. A
fejlesztéseket akadályozhatja, ha nem lesz mód a
lakossági tarifákban a ténylegesen felmerülő költségek
elismertetésére, illetve, ha a technológiai adottságokat a
szabályozó nem fogadja el (a megújuló energiatermelés
egy része további alap-erőművi kapacitásokat követel
meg). A Paksi Atomerőmű bővítése várhatóan felgyorsul,
miközben sorsa bizonytalan. A veszteséget okozó
lakossági fogyasztók Főgázhoz kerülése miatt a
villamosenergiaés
gáz-kiskereskedők
jelentős
profittöbbletet realizálhatnak, amit az EU nyomására
átalakuló árképlet is felerősít. Kérdéses, hogy ezzel a
haszonnal mit kezdenek tulajdonosaik.
A kohászat, fémfeldolgozás területén a Dunaferr
fejlesztései újraindulnak, illetve Diósgyőrött 2016-tól
újraindul a termelés csaknem 17 milliárd forint
beruházással. Az acélipari kereslet fellendülése miatt
jelentős beruházásokat kell végrehajtani (nemcsak a
kohászati kapacitás nő, hanem önálló erőművet is
építenek). A tervezett beruházások megvalósítása egy
újabb acélipari krízis és a banki hitelszűke miatt késhet. A
kínai gazdaság lefékeződésének ugyanis gyors acélipari
túltermelési válság lehet a következménye, ami a hazai
beruházási döntéseket későbbre halaszthatja. Ugyanakkor
az ukrajnai helyzet a beruházások felgyorsítását is
kiválhatja.
A hazai lakásépítés túl van a mélyponton s az idén
hatályba lépő változások (ezen belül is a szocpol használt
lakásokra történő kiterjesztése) élénkítheti a lakáspiacot s
ezen keresztül az új otthonok építését. Így az átadott új
otthonok számában az előrejelzési időszakban évente 1520% közötti növekedés várható. A GKI prognózisa szerint
2015-17-ben összesen 40 ezer új lakás felépülésére lehet
számítani. A lakásfelújítások piacán is bővülés
valószínűsíthető, ennek mértéke várhatóan nem marad el
a lakásépítés növekedési ütemétől.
A távközlési ágazatban a beruházásokat az új technológiai
kihívások mozgatják. A hagyományos szolgáltatóknál az
adatátviteli szolgáltatások fejlesztése, a sebesség és a
biztonság növelése, míg a kábeltelevízióknál az IP alapú
szolgáltatások kiterjesztése a minőség javítása, a
multimédiás szolgáltatások bővítése és az internetszolgáltatás kiterjesztése igényel fejlesztéseket. Várhatóan
tovább terjednek a különböző piacterek is. A szélessávú
internet-szolgáltatás kormányzati támogatása révén a
kisebb településeken is kialakulnak nagy sebességre
képes hálózatok. Az e-business egyre inkább elterjed a
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40. ábra

Állami és üzleti beruházások,
2000-2017

Forrás: KSH, GKI

41. ábra

Lakásvásárlást vagy -építést
tervező háztartások száma,
2007-2015
(ezer háztartás, szezonálisan
kiigazított értékek)

Forrás: GKI

42. ábra

Lakásépítés és -engedély,
2000-2017 (ezer darab)
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kkv-k körében is. Várhatóan nagyobb sebességre kapcsol
az e-önkormányzati, e-kormányzati tevékenység is.
43. ábra

Ágazatok beruházása, 2000-2017
(1999 = 100)

Forrás: KSH, GKI

44. ábra

A beruházások forrásai átlagosan,
2015-2017

Forrás: GKI

45. ábra

Gyorsforgalmi utak hossza,
2000-2017

Forrás: KSH, GKI

Az agrárgazdaságban a szántóföldi növénytermesztés
területén a földalapú támogatások és a gyorsan emelkedő
árak, valamint a támogatott gépberuházások révén
erősödött a gépesítés, amit a megfelelő mezőgazdasági
munkaerő hiánya is indokol. Emellett vidékfejlesztési
források is megjelentek. Az állattenyésztésben is
megfigyelhető a korszerűsítés a valóban nagyüzemi
gazdálkodóknál, míg a kisebbek a túlélésért küzdenek Az
új földtörvény miatt kérdéses, hogy a nagyüzemi állattartás
jelenlegi volumene fennmarad-e. Ugyancsak kérdéses,
hogy az erősen ingadozó árak (és terméshozamok), a
2014-től csökkenő 1 hektárra jutó földalapú támogatások
mellett megéri-e a kisebb gazdaságokban a fejlesztés.
Az élelmiszeriparban erőteljes konszolidáció zajlik, s ez
folytatódik.
Ennek
lezárultával
sor
kerülhet
kapacitásbővítésre és a kapacitások minőségi cseréjére is
(különösen a húsiparban és a tejágazatban). A mohácsi új,
1 millió sertés levágására alkalmas vágóhíd is ennek a
folyamatnak a látványos megmutatkozása (miközben sorra
mennek csődbe a közepes húsüzemek). A mezőgazdasági
terményfeldolgozás új formájaként biodízel és bioetanol
üzemek létesültek (Győr, Komárom, Dunaföldvár), s
újabbak létesítése is várható (Mohács), amennyiben a
szabályozás ezt nem teszi lehetetlenné.
2015-2017 között 100 kilométer gyorsforgalmi út átadása
várható. Emellett több kisebb híd építése is megtörténik. A
Kormány ambiciózus, 600 km hosszú új gyorsforgalmi utat
ígér 2018-ig. Ennek megvalósulási esélye csekély. A
mintegy 30 ezer kilométernyi alsórendű út korszerűsítésére
eddig nem jutott kellő pénz, s várhatóan továbbra is ez lesz
a helyzet.
Az EU-források, külföldi és hazai banki hitelek segítségével
a vasúti cégek 2015-2017 között összesen 150-200
milliárd forint beruházást valósíthatnak meg, ami nem
növeli érdemben a szolgáltatási színvonalat. (Megjelennek
ugyan új vasúti szerelvények, de a többi, forgalomban
maradó kocsi állapotromlását ez nem ellensúlyozza.
Ugyanígy a felújított pályák hossza eltörpül a maradék,
egyre romló minőségű pályaszakaszétól.) A Volán
társaságok autóbusz-parkjának cseréje megkezdődött.
Továbbra is hiányzik egy egységes, részletes, a várható
beruházásokra fedezetet is felmutató közlekedési
koncepció, amelynek alapján ütemezni lehetne a
fejlesztési igényeket és szükségleteket (tekintettel a közútvasút helyettesítésre is). A 4-es metró első szakasza
megépült. Több terv van új szakaszok építésére, a HÉV-
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ekkel való összekötésre, az előrejelzési időszakban ezek
aligha indulnak el.
Az egészségügyben a beruházási források –
magánerőből is - valamelyest növekedni fognak, de
továbbra is szűkösek lesznek. Az aktív ágyakkal
rendelkező kórházaknál a vizsgált időszakban évi 20-30
milliárd forint fejlesztés valósulhat meg, szinte csak EUforrásból. Egyre több befektető lát ugyanakkor fantáziát az
egészségügyi magán beruházásokban (klinikák,
rendelőintézetek), ahol OEP támogatás nélkül, tisztán piaci
alapon kínálnak gyors és költséghatékony szolgáltatásokat
(ezt az adómentesen nyújtható egészségügyi biztosítás is
támogatja). Az állami egészségügy további leromlásával
egyre inkább ezek válnak alapszolgáltatókká – de csak a
tehetősebbek számára. A GYEMSZI-hez került a teljes
kórházi infrastruktúra, ugyanakkor a hivatalként viselkedő
szervezet képtelen arra, hogy érdemben levezényelje a
szükséges fejlesztéseket, beruházásokat (igaz, EU-n kívüli
forrás gyakorlatilag nem is maradt ezekre).
Az oktatási beruházásokon belül a felújított tantermek
száma érdemben bővült. A minőségi oktatás fejlesztését
szolgáló gép- és műszerbeszerzések (számítógépek,
internet-csatlakozás) is folytatódnak. Kutatási és
innovációs centrumok alakulnak a nagy egyetemi
városokban EU támogatásból. Más oldalról a közoktatás
államosítása, a felsőoktatási „reform” következményeként
a jelenlegi fenntartók nem képesek fejlesztésekre, s az
egészségügyhöz hasonlóan akadályozza fejlesztések
hasznosulását a képzett dolgozók elvándorlása illetve
leépítése.

46. ábra

Építési és gépberuházás, 2000-2017

Forrás: KSH, GKI

47. ábra

Beruházások ágazati megoszlása,
2008-2017

3.5. Innovációs folyamatok

Magyarország innovációs teljesítménye szerény, de
megfelel a gazdasági fejlettségének. A kutatásfejlesztés-innováció
ugyan
növekedésgyorsító
társadalmi folyamat is lehetne, de sem a szabályozás,
sem a támogatás, sem a képzési gyakorlat nem ígér
ilyen hatást.
Az Európai Unió összetett innovációs indexe szerint
Magyarország továbbra is a „mérsékelt innovátorok”
csoportjában található. Az ország teljesítménye ugyan az
uniós átlagnál gyorsabban nő, - az összesített pontszám az
uniós átlag 2006. évi 60%-áról 2013-ra 63%-ra emelkedett
-, de ez igen szerény javulás. Magyarország innovációs
teljesítménye nagyjából azon a szinten van az EU-ban,
mint az egy főre jutó GDP-ben mért gazdasági
teljesítménye, ugyanakkor innovációs szempontból a
régióból csak Csehország és Szlovénia előzi meg.
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Forrás: KSH, GKI
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Az EU értékelése szerint Magyarország erőssége a
licencekből és szabadalmakból származó külföldi
bevételek nagysága, a külföldi társszerzős publikációk és a
gyorsan növekvő innovatív cégek aránya. Gyengeség
viszont a nem uniós országokból érkező doktoranduszok
és a közösségi mintaoltalmak alacsony száma.

8. táblázat

Magyarország helyezései a
versenyképességi rangsorokban,
2010-2014
2010 2013 2013 2014
tény terv tény tény
IMD Versenyképességi
42
31
Rangsor
WEF Versenyképességi
52
38
Rangsor
Világbank Doing
46
36
Business
Forrás: Magyar Növekedési Terv,
honlapjai

50

48

63

60

54

54

intézmények

Az innovációs teljesítmény nem tud tartósan elszakadni a
gazdasági környezettől, ezért a kutatás- fejlesztésinnováció állami beavatkozással történő felfuttatásának
valószínűleg nem lenne jelentős növekedés gyorsító
szerepe. A jelenlegi rendszer azonban kimondottan
kontraproduktív. Az állami és uniós támogatásokat
egyetlen hivatal alá koncentrálták, ami önmagában
akadálya a sokszínűségnek, a különféle szempontok
érvényre jutásának. A gazdálkodó szféra ebből elsősorban
a terheket érzi: az innovációs járulék címén beszedett
összegek egyre kisebb hányadát fordítják innovációs
támogatásra, saját hatáskörben már egyáltalán nem
használhatják fel, és a beszedett járulék egyre nagyobb
része ragad bent tartalékként.
Innováció alatt mind a döntéshozók, mind a piaci szereplők
gyakran
támogatott
kutatás-fejlesztést
értenek.
Magyarországon a K+F ráfordítások 2013-ban a GDP
1,44%-át érték el, ebből 0,52%-ot tett ki az állami és 0,67%ot a vállalati forrás, tehát az üzleti szektor részvétele a
kutatásfinanszírozásban már jelentősen meghaladja az
államét. A fordulópont 2007-ben volt, azóta a különbség
egyre nő. Az egyéb hazai és külföldi források aránya 2013ban 0,25% volt, ez szintén növekvő arányú.
Az üzleti szektor elsősorban ipari, távközlési és
kommunikációs technológiákra, valamint egészség célú
kutatásokra költ. Az állam az általános tudásszint, a
mezőgazdaság és szintén az egészség célú kutatásokat
finanszírozza. A felsőoktatási szektor az oktatáskutatás
mellett szintén általános célú és egészségkutatásokban
vállal aktív pénzügyi szerepet.
Magyarország a nemzetközi versenyképességi listákon
(WEF, IMD, Doing Business) 2010-hez képest - a Magyar
Növekedési Tervben 2011 végén tervezett tíz hellyel
történő előrelépés helyett – 2013-ra átlagosan nyolc hellyel
visszaesett. Kirívóan rossz osztályzatot kaptak a
kormányzat működésével, átláthatóságával és az iránta
megnyilvánuló bizalommal kapcsolatos szempontok. A
visegrádi országok helyett már a balkáni országokkal
versenyzünk. 2014-re átlagosan két hellyel sikerült előbbre
lépni, alapvetően a csökkenő államháztartási hiány és
rugalmasabb foglalkoztatási szabályok hatására.
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4. Pénzügyi folyamatok
4.1. Bankszektor

A pénzügyi szektor GDP-termelése egy évtizede szűkül, s ez várhatóan csak 2016-ban áll meg. Az ágazat
GDP-termelésen belüli aránya 2016-2017-ben már csak 3,6% ami több mint 1 százalékpontos csökkenés
a csúcshoz képest. Az összehúzódás részben a fenntarthatatlan mértékű eladósodás természetes
következménye, elhúzódása azonban szorosan összefügg a bankellenes, üzleti környezetet rontó
gazdaságpolitikával, az adósmentés legjobb helyzetben levő lakossági csoportokra koncentrálásával.
2011 és 2014 között az év végi hitelállományok átlagosan
évi 6,5%-kal csökkentek. A vállalati hitelállomány ugyan
2014 végén már enyhén emelkedett, 2015. I. negyedév
végén azonban ismét kilenc éves mélypontjára zuhant. Így
2015 egészében jó esetben is csak stagnál, a teljes
hitelállomány azonban egyértelműen tovább csökken,
miközben az új hitelek folyósítása emelkedik. 2016-2017ben vállalati hitelállomány kissé emelkedhet, a lakosság
esetében főleg a lakáshiteleknél várható bővülés.
A kormány a bankokkal való részleges kiegyezés révén
igyekszik bővíteni a gazdasági növekedés forrásait. A
bankadó kivezetése az EBRD-val kötött megállapodás
szerint fokozatosan megtörténik, ami 2016-tól javítja a
bankok jövedelmezőségét. Az MNB korrekciós javaslatát
az adócsökkentés hitezési aktivitáshoz kötéséről a
kormány elvetette, mivel ez a megállapodás felrúgását
jelentette volna. Ugyanakkor a hitelezés bővítése némi
további adókedvezményt tesz lehetővé a bankok
számára. Másfelől problémát jelent, hogy a 2016. évi
költségvetés szerint a bankadó csak 2017-ig csökken,
utána 2019-ig változatlan összegű marad, holott az EBRDmegállapodás 2017 utánra is csökkentést irányzott elő.
Ennél is nagyobb gond, s a bankrendszerben komoly
bizalmatlanságot okozott, hogy a kormány a Quaestorbotrány veszteseit a jogrendet súlyosan sértő módon és
teljesen indokolatlan mértékben kárpótolja a pénzintézetek
terhére. Mivel ez jelentősen csökkentené a bankadó
mérséklésének bankokra gyakorolt serkentő hatását, az
elképzelések szerint a Questor-alapba befizetett előleget a
bankok később adójóváírásként levonhatják.
A hitelezés fő korlátja azonban nem a kínálati, hanem a
keresleti oldalon jelentkezik, ezért a bankadó csökkentése
nem jelent hitelezési fordulatot. A hitelezés fő akadálya
a kiszámíthatatlan üzleti környezet. A forinthitelek
finanszírozási költsége ugyan nominálisan csökkent, de az
eltűnt infláció mellett a reálkamat nem alacsony, így a
bizonytalan piaci környezet miatt alig vannak olyan
beruházási lehetőségek, melyek ilyen forrásköltség mellett
kielégítő megtérülést ígérnének. A hitelezés így 2016-tól is
csak szerény mértékben emelkedhet.
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48. ábra

Régióbeli kamatfelárak az
eurókamatok felett, 2010-2015
(bázispont)

Forrás: Eurostat

49. ábra

Régiós devizák leértékelődése az
euróhoz képest, 2008-2015
(2008. január 2. = 100)

Forrás: ECB, GKI
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50. ábra

A svájci frank árfolyama, 2010-2017
(2010. január 4. = 100)

Forrás: MNB

A hitelportfóliók minősége 2015-ben jelentősen javul,
ami elsősorban a forintosításnak, és a banki
elszámoltatásnak és a bankok fenntartható hitelezési
gyakorlatának köszönhető. A nemteljesítő lakossági és
vállalati hitelek aránya egyaránt 14% (2012-ben a vállalati
hiteleknek még több mint 20%-a volt nem teljesítő, a
háztartási hitelportfoliónál pedig még 2014 végén is 19%
volt ez az arány). A forintosítás hatására a lakosság
kevésbé érzékeny az árfolyammozgásokra – a
frankhiteleseket a frank jelentős idei erősödése
szerencsére már nem érintette -, csökken az ország külső
kitettsége, miközben csökken a devizatartalék is. Az MNB
az általa létrehozott eszközkezelő, az úgynevezett „rossz
bank” révén is igyekszik tisztítani a hitelportfóliót, ezen
keresztül hatékonyabbá tenni a monetáris transzmissziót.
A részletek még nem ismertek, így nem zárható ki a
szubjektív szempontok előtérbe kerülése, morális
kockázat, sem a rossz hitelek kivásárlása, sem azok „újabb
előállítása” során. Kissé segíthet a lakossági öncsőd
intézménye is. Összességében a hitelportfólió
fokozatos, de enyhe javulása várható 2017-ig.
Az átlagos hitel/betét arány – amely néhány éve még
160% volt – már 100% körüli, igaz, igen nagy szóródás
mellett. A csökkenésben a hitelek leépítéséé a fő szerep,
de a betétállomány szintén csökken, igaz, kisebb
mértékben. A betéti kamatok ugyanis rendkívül alacsonyak
– a különféle adókat is figyelembe véve a reálkamat közelít
a nullához -, ráadásul érvényesül az állampapírok kiszorító
hatása; emellett a bankok nem is törekednek a
forrásgyűjtésre.
Ugyanakkor
a
bankrendszer
tőkemegfelelése, valamint likviditása rendkívül jó.
A tőzsde forgalma évek óta markánsan csökken, 2014-ben
a forgalom közel 20%-kal esett. Ez a részvényárak
zuhanásának, valamint a kötésszám csökkenésének
együttes hatása. Az első öt havi statisztikák alapján az
alacsony kamatkörnyezet következtében 2015-ben a
forgalom bővülhet, ugyanakkor a brókerbotrány alááshatja
a pénzügyi rendszerbe, brókercégekbe vetett bizalmat. A
2016 elejére várt kamatemelés növeli a tőzsdei kereskedés
alternatíva költségét, így középtávon sem várható a
forgalom jelentős bővülése. A BUX index a tavalyi
csalódást keltő 10%-os csökkenés után 2015-ben már
jelentősen, 30%-kal erősödött. Ez elsősorban az OTP
erősödésének hatása, mivel a BUX-on belül egyharmados
súlyú értékpapír árfolyama a januári 3600 forintos minimum
értékről májusban már 6000 forint fölött is járt.
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4.2. Külső egyensúly

Magyarország folyó fizetési és tőkemérlege 2009 óta
évről évre egyre nagyobb többletet mutat, s 2014-ben
elérte a 8 milliárd eurót. Ez 2015-ben lényegében nem
változik, 2016-ban azonban 7,5 milliárd euróra
csökken, az áruk és szolgáltatások növekvő aktívuma
ugyanis ekkor már nem tudja ellentételezni a fejlesztési
célú nettó EU-transzferek visszaesését. 2017-ben
viszont 8,5 milliárd eurós aktívum várható. Az elmúlt
hét évben a magyarországi tőkeállomány a nemzetközi
mozgások eredőjeként nem változott, ami a hazai
befektetési környezet kemény kritikája. Ezen belül
2014-ben 1 milliárd eurós nettó kiáramlás volt! A
tőkehiány eddig azért nem okozott azonnali nagy
gondot, mivel annak helyébe az EU támogatások
léptek. A régió más országai azonban az EU
támogatásokkal
nem
helyettesítették,
hanem
kiegészítették a külföldi tőkét.
Az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének aktívuma
2014-ben 7,7 milliárd euró volt, ez 2015-ben 9,6 milliárd
euróra, 2016-2017-ben 10-11 milliárd euróra nőhet. A
jövedelmek ki- és beáramlásának passzívuma a 2014. évi
3,6 milliárd euróhoz képest a következő években alig
emelkedik, a kamatkiadások ugyanis egyelőre csökkennek,
a külföldiek által hazautalt jövedelmek növekményét pedig
részben ellentételezni tudják a külföldön dolgozók
hazautalt jövedelmei. A 2015. I. negyedévi adatok
kedvezőbbek az egy évvel ezelőttinél is, az EUtámogatások esetében azonban ez az év során nem lesz
fenntartható.
A folyó fizetési mérleg aktívuma a bővülő áru- és
szolgáltatási mérlegtöbblet nyomán a 2014. évi 4,1 milliárd
euróról 2015-ben 6, 2016-ban 6,5 majd 2017-ben 7 milliárd
euróra nő. A fejlesztési célú nettó EU-támogatások az
előző európai uniós költségvetési periódus végéhez
közeledve 2014-ben 4 milliárd eurót tettek ki, ami történelmi
csúcs. Összegük az előző programozási periódus
kifutásával 2015-ben 2 milliárd euróra csökken, 2016-ban
1 milliárd euróra csökken, majd 2017-ben újból
növekedésnek indul (1,5 milliárd euró körül lesz). Így a
külső finanszírozási képesség a 2014. évi 8,1 milliárd
euróhoz képest 2015-ben nem változik, 2016-ban 7,5
milliárd euróra csökken, majd 2017-ben 8,5 milliárd euróra
nő. Más megközelítésben az alacsony és csökkenő
költségvetési hiány mellett a magánszektor magas
megtakarítási képessége járul hozzá a közép- és keleteurópai
összehasonlításban
kiemelkedő
külső
finanszírozási képességhez.
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51. ábra

A folyó fizetési mérleg és a külső
finanszírozási igény, 2010-2017
(a GDP százalékában)

Forrás: MNB, GKI

9. táblázat

A folyó fizetési és tőkemérleg
összetevői, 2011-2017 (milliárd euró)
Egyenleg
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Áruforgalmi
2,9 3,0 3,5 2,7 4,1 4,7 5,2
Szolgáltatási
3,3 3,8 4,0 5,0 5,5 5,6 5,8
Jövedelmi
-5,4 -4,9 -3,5 -3,6 -3,6 -3,8 --4,0
Folyó fizetési
0,8 1,9 4,0 4,1 6,0 6,5 7,0
mérleg
Tőkemérleg
2,3 2,5 3,6 4,0 2,0 1,0 1,5
Folyó fizetési és
3,1 4,3 7,6 8,1 8,0 7,5 8,5
tőkemérleg
Folyó fizetési és
tőkemérleg (a GDP 3,1 4,4 7,6 7,8 7,6 7,0 7,3
százalékában)
Forrás: MNB, GKI
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52. ábra

A folyó fizetési mérleg és a külső
finanszírozási igény hároméves
átlagai, 2006-2017
(a GDP százalékában)

Forrás: MNB, GKI

53. ábra

Nettó közvetlen működőtőkebefektetés, 2008-2014 (milliárd euró)

Megjegyzés: A működőtőke-import és -export
egyenlege
Forrás: MNB

A Magyarországon levő nettó külföldi működőtőke a
bankszektor kivételével – ahol ez az előírt tőke-megfelelési
mutatókhoz
szükséges,
kényszerű
tőkeemelés
következménye volt -, a válság óta alig emelkedik, 20082014 átlagában alig haladta meg az évi 1 milliárd eurót.
Ez szinte teljesen megegyezik a tőke átlagos
kiáramlásával (természetesen a banki tőkeemelést itt is
figyelmen kívül hagyva). Maga a tőkeexport egyáltalán nem
baj, sőt a nemzetközi munkamegosztás természetes
velejárója, azonban az a tény, hogy e hét év alatt a
magyarországi tőkeállomány a nemzetközi mozgások
eredőjeként nem változott, az a hazai befektetési
környezet kemény kritikája. Ráadásul 2014-ben a nettó
kiáramlás már 1 milliárd euró volt! A tőkehiány azért nem
okozott azonnali nagy gondot, mivel annak helyébe az
EU támogatások léptek. Regionális lemaradásunkban
azonban többek között ez is tükröződik, más országok
ugyanis az EU támogatásokkal nem helyettesítették,
hanem kiegészítették a külföldi tőkét. S bár a következő
években az EU-támogatások átmenetileg ismét növekedni
fognak, teljesen nyilvánvaló, hogy erre tartós fejlődést nem
lehet építeni.
Magyarország nettó külföldi adósságállománya 2014.
IV. negyedév végén 33,8 milliárd euró volt. Ez 3,7 milliárd
euróval alacsonyabb a 2013 véginél. 2015. I. negyedév
végére 2,1 milliárd eurós növekedés következett be. Az
MNB devizatartaléka a 2014 végi 34,6 milliárd euróról
2015. I. negyedév végére 36,9 milliárd euróra növekedett,
elsősorban az EU-transzferek beérkezése nyomán. Az
MNB mintegy 8 milliárd eurót bocsát a kereskedelmi
bankok rendelkezésére a devizahitelek forintosításához,
ami értelemszerűen mérsékelni fogja a tartalékot és az
eladósodást is. A devizatartalék további csökkentése
kockázatos lenne, figyelembe véve a nemzetközi pénzpiaci
viszonyoknak a Fed kamatemelését követő várható
rosszabbra fordulását, továbbá az EU-ból érkező
transzferek várható jelentős csökkenését. Emellett
Magyarország
bruttó
külső
(re)finanszírozási
szükséglete 2015-ben is a GDP 20%-a felett lesz, aminek
biztonságos és viszonylag kedvező kondíciójú
biztosításához elengedhetetlen a külföldi pénzügyi
befektetői bizalom fenntartása.
A 2014 végi és 2015 első félévi javulás ellenére mindhárom
nagy hitelminősítő bóvli, vagyis befektetésre nem ajánlott
kategóriában hagyta a magyar adósságot, bár
megkezdődött a pozitív kilátások jelzése. Az év második
felében – a görög válság ellenére – valószínűleg minden
minősítő pozitív kilátással látja el a magyar besorolást, de
a befektetésre ajánlott kategóriába való átsorolás akár
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mindegyiknél 2016-ra csúszhat. A viszonylag alacsony
cds-felárra ez feltehetőleg kevéssé fog hatni, de olyan
szereplők is vásárolhatnak majd magyar állampapírt,
amelyek belső szabályzata ezt eddig tiltotta.
4.3. Államháztartás

A GKI megítélése szerint 2015-2017-ben egyaránt
elérhető a költségvetés által előirányzott 2,4%-os, majd
2 illetve 1,7%-os GDP-arányos államháztartási hiány,
ha azt – illetve az ennek révén elérhető GDP-arányos
államadósság-csökkentést
a
kormány
elkerülhetetlennek tartja a túlzottdeficit-eljárás
elkerüléséhez. Ennek megfelelően a lehetséges az
államadósság/GDP arány évi 0,5-1 százalékpontos
csökkentése is; ha kell, az év végi államadósság
kreatív beállításával. Ugyanakkor mindennek ára az
„elfojtott”, vagyis egyszeri eszközökkel és
manőverekkel kialakított deficit, a növekedésellenes
adórendszer fennmaradása, a nagy államháztartási
rendszerek lezüllése. Ez nemcsak a gazdasági
növekedés lehetőségét szűkíti, s okoz nagy társadalmi
feszültségeket, de pótlólagos terheket hárít a
következő
nemzedékekre
(a
nyugdíjrendszer
finanszírozásától a magán-egészségügyig és oktatásig).
2015-ben az államháztartás elsődleges bevételei
várhatóan az előirányzatnak megfelelően, illetve inkább
annál kissé kedvezőbben fognak alakulni. A GKI ugyan a
gazdaság alacsonyabb növekedési ütemével számol
(2,7%-kal a kormány 3,1%-ra emelt prognózisával
szemben), ennek fő oka azonban beruházások
visszaesése. Ezért az adóköteles tevékenységek
bővülésének és a fehéredésnek a megítélésében kisebb a
különbség. Emellett az idei előirányzatok teljesítését segíti
a kormányzat által 2014 őszén vártnál jellemzően sokkal
magasabb bázis. A fő bizonytalanságot az állami
vagyonbevételeknél várt 169 milliárd forint forrása jelenti.
A költségvetési kiadások között sajnálatos – az MNB
becslése szerint mintegy 150 milliárd forintos megtakarítás várható az uniós támogatások előirányzottnál
kisebb lehívhatósága, s ezzel kisebb önrész-igénye miatt.
A 2015. évi előirányzat ugyanis a „maradékelv” alapján
készült, vagyis a 2015 végéig még hátralevő kifizetések
szinte egészének betervezését jelentette. A korábban
gondoltnál alacsonyabb kamatszínvonal miatt 30-40
milliárd forintos megtakarítás várható a kamatkiadásoknál.
A kiadások törvénymódosítás keretében történt júniusi
emelése (például a BKV adósság-állományának
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54. ábra

EU-tagországok államháztartási
egyenlege a GDP százalékában,
2008-2016

Forrás: Európai Bizottság, GKI

55. ábra

EU-tagországok államadóssága a
GDP százalékában, 2008-2016

Forrás: Európai Bizottság, GKI

Üzleti előrejelzés 2017-ig
átvállalása, az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése)
valamint az EU által végül nem támogatott projektek okozta
költségvetési teher felemésztheti a költségvetési egyenleg
idén várható többletének jelentős részét.

56. ábra

Államháztartási hiány és
államadósság a GDP százalékában,
az EU-ban, 2015

Forrás: Európai Bizottság, 2015.

Az államháztartás többi kiadási tétele viszont inkább
alábecsült (például az egészségügyben vagy a
közoktatásban), e területeken tűzoltásra is szükség lehet.
Valószínű, hogy néhány versenyjogi vagy korrupciógyanús
kérdésben az EU visszakövetelheti a már folyósított
támogatást, illetve büntetést is kiszabhat, s kiadást
okoznak az elvesztett nemzetközi perek is.
Végeredményben a 2015-ben várható egyenlegjavulás
tűzoltásra elegendő lehet.
A kormány a kiszámíthatóság növelésével indokolta a
2016. évi költségvetés szokásosnál hónapokkal
korábbi benyújtását. A tapasztalatok szerint azonban a
költségvetés végrehajtása során a kormányzat
rendszeresen él beavatkozási lehetőségeivel – kiadások
befagyasztása, átcsoportosítása, adóemelések vagy
éppen új adók bevezetése -, így ennek hitelessége
csekély. Nem beszélve arról, hogy amikor 2012-ben
hasonló módon már májusban beterjesztették a
költségvetést, annak év végi elfogadása előtt azt teljesen
átalakították. Könnyen lehet, hogy idén is fog történni. Már
csak azért is, mert a költségvetés kidolgozására a
szokásosnál sokkal kevesebb idő volt, ami feltehetőleg a
szakmai megalapozottság – részben az egyeztetések
elmaradása okozta - hiányosságaiban is megmutatkozik.
Például csak a törvényjavaslat benyújtása után került sor
a Stabilitási törvényben szerepelő – már elfogadásakor is
szakmailag indokolatlanul szigorú, nyilvánvalóan a külföld
felé PR-célokat szolgáló – adósságképlet átalakítására. A
(2011-ben elfogadott) stabilitási törvényben szereplő
adósságképlet szerint minden évben csak az előrejelzett
infláció és a várt növekedés különbségének felével
növekedhet a nominális adósság. E szabály a kormányzat
prognózisának valóra válása esetén 2016-ban mintegy 700
milliárd forintos, közgazdaságilag értelmetlen megszorítást
követelt volna. Az országgyűlés ezért júniusban olyan
kiegészítést fűzött a szabályhoz, hogy amíg a várt
áremelkedés és reálnövekedés közül legalább az egyik
nem haladja meg a 3%-ot, az államadósság-mutató
csökkenésének legalább a 0,1 százalékpontot kell elérnie
(vagyis ehhez szükséges deficitcélt kell meghatározni). A
módosítást a magyar gazdaság „korszakváltásával”, a
korábban vártnál gyorsabb növekedéssel és alacsonyabb
inflációval indokolták, holott a 2016-ra prognosztizált 2%os infláció és 2,5%-os GDP-növekedés aligha tekinthető
extrém helyzetnek. Ugyanakkor a mostani módosítás
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ugyancsak kérészéletű lehet, hiszen a költségvetés már
2017-re is 3% feletti (3,1%-os) növekedéssel számol. (Igaz,
ezt a GKI túl optimistának tartja.) Sokkal célszerűbb lett
volna a képlet törlése, vagy az államadósság elvárt
csökkentési ütemét az EU által megkövetelthez igazítani.
(Az EU második adósságcsökkentési szabálya szerint
Magyarországnak az adósságráta kb. évi 1 százalékpontos
csökkenését - évente a jelenlegi és a 60%-os szint
különbségének egy huszados mérséklését - kellene elérnie
három év átlagában mindaddig, ameddig el nem éri a 60%ot.)
A költségvetés váratlanul korai benyújtásának valódi
indokát csak találgatni lehet. Cél lehetett a bankadó
csökkentésének mielőbbi törvénybe és költségvetésbe
foglalása a hitelminősítők kedvező véleményének
elnyerése érdekében. Cél lehetett a 2015 kora nyarán még
alacsony – az ősszel várhatónál sokkal alacsonyabb infláció lélektani kihasználása a kiadási oldal számos
tételének nominálisan nem vagy alig emelkedő összege
elfogadtatásához. De szerepet játszhattak hatalompolitikai
megfontolások is.
A kormány a 2016. évi költségvetést az „adócsökkentés
költségvetésének” nevezte. Az állítás annyiban igaz,
hogy a konvergencia-program szerint a GDP-arányos
adóteher a 2014. évi 38,7% és a 2015-re előirányzott
38,1% után 2016-ban a tervek szerint 37,3%-ra csökken.
Új adóemelés nincs előirányozva. Ugyanakkor a
reklámadóból származó bevétel a most tervezett
módosítások alapján jövőre 10,9 milliárd forintra (66%-kal)
emelkedik. A korábbi ígéretek ellenére nem szűnt meg a
dohányipar különadója.
Az adócsökkentés fő elemei az szja 1 százalékpontos
mérséklése,
a
kétgyermekesek
családi
adókedvezményének bővítése, a bankadó valamint a
sertéshús áfájának csökkentése. Nem az a baj, hogy a
korábban
kilátásba
helyezett
szélesebb
körű
adócsökkentések nem valósultak meg – ezekre ugyanis a
kiadási oldal rendszerszerű átalakítása esetén is csak
ütemezett módon lehet fedezetet teremteni -, hanem az,
hogy a javasolt csökkentések továbbra is a kormány hibás
gazdaság- és társadalompolitikáját tükrözik, s a bankadó
mérséklésének kivételével nem segítik a gazdasági
növekedést. Az szja 1 százalékpontos csökkentése szinte
érzékelhetetlen, az egykulcsos szja körülményei között
nem csökkenti a társadalmi különbségeket és az alacsony
képzettségűek
foglalkoztatását,
miként
a
gyermektámogatás adójóváírással való megoldása
ugyancsak hátrányos az alacsony jövedelműek számára.
Az alsó társadalmi rétegek számára továbbra is szinte csak
39

57. ábra

Államháztartási hiány és
államadósság a GDP százalékában,
az EU-ban, 2016

Forrás: Európai Bizottság, 2015.
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a közmunka kiterjesztését kínálják. Ezzel szemben az
ágazati vagy válságadók kivezetése – nem beszélve az
öncélú adminisztratív akadályok (például vasárnapi zárva
tartás) megszüntetéséről – hozzájárulhatna az érintett
ágazatok s nem utolsó sorban a számukra beszállító
szolgáltató kkv-k fejlődéséhez, s ezzel a valódi
foglalkoztatáshoz.
A 2016. évi költségvetés két fő egyensúlyi célja, a 2%-os
GDP-arányos államháztartási hiány elérése valamint a
GDP-arányos
államadósság
1
százalékpontos
csökkentése a túlzottdeficit-eljárás elkerüléséhez
szükséges, helyes cél. Kérdéses azonban ezek realitása
és ára.
58. ábra

Államháztartási hiány
Magyarországon és az
Euróövezetben, 2012-2015
(a GDP százalékában)

Forrás: EU, GKI

A kormány által felvázolt makrogazdasági pálya – bár a
növekedés 2014-2016 során folyamatosan lassul, 3,6%-ról
3,1%-ra majd jövőre 2,5%-ra - optimistább a GKI
előrejelzésénél. A GKI 2016-ra csak 2% körüli
növekedéssel kalkulál. Jelentős az eltérés a
beruházásoknál – a kormány csak 0,9%-os, a GKI 5%-os
visszaeséssel számol (főleg az EU-támogatások apálya
miatt) -, és a fogyasztásnál is - a kormány a vásárolt
fogyasztás 3,6%-os bővülésével számol, a GKI 2%
alattival. Ez utóbbi természetesen a költségvetés
fogyasztáshoz kötődő bevételeire is kihat, bár ennek súlyát
mérsékli, hogy a GKI a kormány 1,6%-os inflációs
prognózisánál valamivel magasabb, 2% körüli
áremelkedést valószínűsít. Ugyanakkor a várt
béremelésben (kb. 3%) nincs érdemi különbség, míg a
foglalkoztatás esetében a kormányzat 2,1%-os bővülési
előrejelzésével szemben a GKI csak 1% körüli bővülésre
számít. Mindez a bevételi oldalon némi feszültséget vetít
előre. Emellett a bevételi oldal fő elemei közül a 2015.
évihez hasonlóan teljesen tisztázatlan – bár kisebb
összeget tartalmaz – az „egyéb értékesítési és
hasznosítási bevételek” költségvetési vita során még meg
is emelt, több mint százmilliárd forintos előirányzata.
A konvergencia-program szerint az államháztartás GDParányos kiadásai a 2014. évi 50,1%-ról 2015-re 49,1%-ra,
majd 2016-ra 46,3%-ra csökkennek. A jövő évi
mérséklődés döntő része az EU transzferek
visszaesésével magyarázható, az ezek nélküli kiadások
GDP aránya csak 1,2 százalékponttal csökken. Ráadásul
ebből közel 0.3 százalékpont a kamatkiadások arányának
mérséklődéséből fakad. A kiadások szűkítése helyes
törekvés, a problémát az jelenti, hogy ezt alapvetően
„megszorítással”, a kiadások jelentős részének nominális
befagyasztásával
igyekeznek
elérni,
rendszerek
működésének érdemi átalakítása nélkül. (A különböző
átgondolatlan, centralizációs hatalmi, nem pedig szakma40
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politikai szempontokat tükröző átszervezések inkább csak
rontják
a
rendszerek
működőképességét
és
hatékonyságát.) A kiadási oldalon mindenekelőtt az
egészségügyre és oktatásra tervezett összegek nominális
csökkenése vetít előre súlyos, az előbbi esetében
feltehetőleg „tűzoltást” is igénylő feszültségeket.
A kiadásokon belül pénzforgalmi szemléletben,
nominálisan emelkednek az állami működésre fordított
kiadások, miközben csökkennek a jóléti és gazdasági
funkciókra fordítandó összegek. Jelentős és örvendetes
a kamatkiadások mérséklődése is. A bevételi és kiadási
oldal feszültségeinek kezelésére a költségvetési törvény
összesen több mint 470 milliárd forintnyi – a 2015. évinél
csaknem 80 milliárd forinttal több – tartalékot irányoz elő.
Ez helyes döntés, mozgásteret ad a kormánynak a menet
közbeni beavatkozásokra.
A 2016. évi költségvetés kivetítése szerint az
államháztartás hiánya 2017-re 1,7%-ra csökken, majd
nagyjából ezen a szinten stagnál. Ez követelményként
teljesen indokolt, megvalósítása azonban még a korábban
kilátásba helyezett adócsökkentések elfelejtése esetén
sem lesz könnyű, hiszen számos alrendszer – így az
oktatás és az egészségügy – működőképessége
határán van. A korábban gyakran hangoztatott
adócsökkentési elképzelések nem szerepelnek az
előrejelzésben. (Igaz az anyag jelzi, hogy konkrét
kormánydöntés jellemzően csak 2016-ra létezik.)
Különösen fájó, hogy megmaradnak az ágazati adók. Az
egyetlen kivétel a bankadó, de ez is csak 2017-ig csökken,
utána 2019-ig változatlan összegű marad, holott az EBRDmegállapodás 2017 utánra is csökkentést irányzott elő. A
társasági adó az új tervek szerint csak 2020-tól lehet
egykulcsos. Az szja 2016 után is marad 15%. A friss
házasok és a kétgyermekes családok adókedvezménye
viszont emelkedhet.
Az államadósság/GDP arány 2014 végén 76,9% volt.
2015-ben GKI által prognosztizált 2,7%-os GDPnövekedés és a kormány által előirányzott 2,4%-os
államháztartási hiány esetén, a kormányéval azonos,
2,5%-os GDP-deflátorral számolva az államadósság a
GDP 75,5%-át tenné ki, vagyis bőven elérhető lenne az
államadósság EU által elvárt évi 1 százalékpontos
csökkentése. Ugyanakkor az állami tulajdon bővítése –
például a Budapest Bank megvásárlása önmagában kb.
0,6 százalékponttal – növeli az államadósságot. Így 2015ben a GKI 76-76,5% körüli államadósság/GDP arányra,
vagyis legalább 0,5 százalékpontos csökkenésre számít,
feltételezve, hogy az év végi „window dressing” nem lesz a
szokásostól eltérő. Az utóbbi szempontjából előnyös, hogy
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59. ábra

Államadósság Magyarországon és
az Euróövezetben, 2012-2015
(a GDP százalékában)

Forrás: Eurostat, NGM, GKI
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a 2014. évi záróárfolyam igen gyenge, 314,9 forint/euró volt
(gyengébb a GKI 2015. évi átlagra vonatkozó
prognózisánál is). A túlzott „kreativitás” ugyanakkor nem áll
a kormányzat érdekében, mivel így 2016-ban nehezebb
lesz az 1 százalékpontos csökkenés elérése (ha például a
forint túl gyenge a 2016 végén).

60. ábra

A folyó fizetési mérleg és az
államháztartás egyenlege a GDP
százalékában, 2008-2017

Forrás: KSH, MNB, GKI

2016-ban ugyanis a nevező a kormány által
prognosztizáltnál várhatóan kisebb folyó áras GDPdinamika miatt szerényebb összeget, a számláló viszont –
a stabilitási törvény alapján kalkulált 303,7 forintos
árfolyamnál 2016 végén nagy valószínűséggel gyengébb
forint miatt – nagyobb forintban kifejezett adósságot fog
tartalmazni. A konvergencia-programban szereplő
számítások alapján például a folyó áras GDP kormányzat
által számítottnál 0,5 százalékponttal kisebb dinamikája
0,35 százalékponttal, az 1%-kal gyengébb forint pedig 0,3
százalékponttal növelné az adósságállományt, vagyis
jórészt eltüntetné a 2%-ra leszorított hiánytól várt kedvező
hatásokat. A GKI arra számít, hogy az államadósság – már
csak prezentációs okokból is - néhány tizedszázalékkal
2016-ban is csökkenni fog, akár az új szabályok szerint
szükséges mintegy 1 százalékponttal is, de ehhez szükség
esetén ismét alkalmazni fogják a hagyományos kreatív
módszereket (árfolyam „szerencsés” év végi alakulása,
kincstári tartalék átmeneti csökkentése, stb.).
A magyar adósságkezelési stratégia három alapelvre
épül: az adósságállomány csökkentésére, a
devizaarány mérséklésére és a lakosság nagyobb
szerepvállalására. Idén várhatóan nem kerül sor
nemzetközi devizakötvény kibocsátására. A 2015-ben
törlesztendő, mintegy 2 milliárd euró devizaadósságot a
mintegy 0,5 milliárd euró értékűre tervezett Pemákon és
letelepedési kötvényen kívül forintban denominált
állampapír-kibocsátásokkal kívánják finanszírozni. Így a
devizaadósság aránya tovább csökkenhet. Ezt segíti, hogy
az EKB kötvényvásárlásainak bejelentését követően 2015
elején új lendületet kapott a külföldiek forint állampapírvásárlása. Az MNB alapítványai is állampapírban tartják
mintegy 200 milliárd forintos vagyonukat, ami egyébként az
állam tiltott finanszírozásának is értelmezhető. Emellett az
Államadósság Kezelő Központ 2015 elején a lakosság
érdeklődésének fenntartása érdekében – a negatív
inflációra is tekintettel – átmenetileg 4%-ra emelte egyes
papírjai kamatprémiumát. Az MNB önfinanszírozási
programja pedig szeptember 23-tól új elemmel bővül: a
jegybank irányadó eszköze – ennek kamata az alapkamat
– nem a kéthetes, hanem a háromhónapos betét lesz, s a
kéthetes betétben tartható összeget az MNB radikálisan
csökkenti. A bankok azonban feltehetőleg nem három
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hónapos betétbe, hanem állampapírba fektetik pénzük
jelentős részét, mivel az előbbi nem értékpapír, s így nem
számít fedezetnek, ráadásul pedig nem is likvid. Az MNB
arra számít, hogy a bankok kezében levő bő 5000 milliárd
forintos kéthetes állomány az év végére 1000 milliárdra
csökken, 2016 végéig pedig 1000-1500 milliárd forinttal
nőhet a bankok kezében levő állampapír-állomány. (Ennek
hátulütője, hogy főleg rövidtávú papírokba irányul.)
Miközben a magyar állam devizaadóssága érzékelhetően
mérsékelhető, a külföldi finanszírozás részaránya már
sokkal nehezebben, s a magyar lakosság aránya pedig
csak lassan emelkedhet.
2016-ban az ideinél sokkal több, 5,5 milliárd euró adósság
futamideje jár le. Ekkora összeg feltehetőleg még a bankok
megugró állampapír-vásárlása esetén sem helyettesíthető
teljesen forint-finanszírozással. A probléma kezelésének
egyik eszköze lehet a devizakötvények csereakciója,
vagyis a hamarosan lejáró források lejáratának kitolása,
melyet esetleg már idén is kipróbálnak. Ugyancsak
felkészülés szükséges a Templeton birtokában levő
mintegy 1000 milliárd forintos – a külföldi tulajdonban levő
állampapír-állomány mintegy 20%-át kitevő – állampapírok
jövőjére. A Templeton ugyan nem tervezi papírjainak lejárat
előtti eladását – az hatalmas összege miatt leverné az
árfolyamot, sőt esetleg pánikot is előidézne -, de a
megújítás korántsem vehető biztosra. Éppen ezért fontos
lesz a külföldi kereslet növelése, aminek a versenyképes
kamatszinten kívül fontos előfeltétele a bóvli kategóriából
való kikerülés. Ennek révén ugyanis új vevők jelenhetnének
meg a magyar piacon, a régi vevőknél pedig megszűnhetne
vagy csökkenhetne a jelenlegi alulsúlyozás.

61. ábra

Infláció három éves átlagai,
2006-2017 (százalék)

Forrás: KSH, GKI

62. ábra

Infláció a régióban, 2010-2015

4.4. Infláció, kamat, árfolyam

Magyarországon az elmúlt húsz évben trendszerűen
csökkent az infláció és az alapkamat. A mérséklődés a
választási időszakokban különösen erőteljes, időnként
mesterséges volt, amit gyakran kényszerű korrekció
követett. Az árfolyam alakulására az általános
makrogazdasági helyzet mellett a jegybankelnökök
szemlélete is jelentős hatást gyakorolt. 2014-ben és
2015 első felében átmenetileg megszűnt az
áremelkedés, az alapkamat pedig egészen minimális
lett. A második félévtől a diktált rezsicsökkentés és az
olajár zuhanásának következményei kifutnak, így
áremelkedés kezdődik. 2015-ben 0-0,5%-os, 2016-ban
2,5%-os, 2017-ben 3% körüli áremelkedés várható. A
görög válság okozta forint-gyengülés miatt az
alapkamat valószínűleg 1,5%-on marad, majd főleg a
Fed kamatemelését követve 2016 végén 2,5%-os, 2017
végén 3% körül lehet. A forint tovább gyengül, 201543

Forrás: Eurostat
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63. ábra

Inflációs ráta Magyarországon és az
Euróövezetben, 2012-2015
(százalék)

Forrás: Eurostat, MNB, GKI

ben 310 forintos, 2016-ban 320 forintos, 2017-ben 325
forintos éves átlagos euró-árfolyam várható 2014-ben
éves átlagban 0,2%-kal, az év végén 0,7%-kal csökkent a
magyar árszínvonal. Az olajár-zuhanás és a
rezsicsökkentés áthúzódó hatásai az 2015 közepéig
jelentősen csökkentik a teljes fogyasztói árindexet. 2015
első öt hónapjában 0,6%-os árcsökkenés volt, de
januárhoz képest már hónapról hónapra emelkedett az
árszínvonal, sőt májusban 2014 májusához viszonyítva is
(0,5%-kal). Ez a pálya összességében összhangban van
az euróövezet folyamataival. Májusban Magyarországon
már csak az energia és az üzemanyagok ára nem volt
magasabb az egy évvel korábbinál. Az áremelkedés
megkezdődésében a vásárlóerő növekedésének, a forint
gyengülésének, a kereskedelmet sújtó többletterheknek –
beleértve a fehéredés okozta „veszteséget” és a vasárnapi
zárva tartás következményeit is – egyenként szerény, de
összességében mégis láthatóvá vált szerepe lehetett, s
ezek a tényezők a következő időszakban is hatni fognak.
A maginfláció, amely a piaci és egyszeri hatásoktól
tisztított fogyasztói árindex, januárban érte el minimum
szintjét, azóta dinamikusan emelkedik az előző év azonos
hónapjához viszonyítva, ami alapján elmondható, hogy a
magyar inflációs adatot elsősorban piaci tényezők diktálják
és a fogyasztói árindex és maginfláció közötti olló
fokozatosan záródik, ami az infláció beindulását jelenti. A
2015 második felében felgyorsuló infláció 2016-ban is
tart, ami az európai infláció megindulásának, az
energiaárak kezdődő emelkedésének, valamint a forint
gyengülésének hatására a következő évre 2,5% közeli,
majd 2017-ben a 3%-os inflációs cél közeli érték elérése
valószínű. (Ez az előrejelzés közel áll az MNB
prognózisához.)
Az
üzemanyagárak
lassú
visszarendeződése mellett kérdéses az energiaárak
alakulása. A kormányzat eltökéltnek látszik a
„rezsicsökkentés
eredményeinek
megvédésében”,
azonban az EU szabályai és az államosított
energiaszolgáltatókra nehezedő terhek miatt ebben –
például a világpiaci áremelkedés beindulására hivatkozva
– valószínűleg előbb-utóbb engedni kényszerül. A tartós
fogyasztási cikkek árcsökkenése viszont várhatóan
folytatódik, miközben a dohány és szeszesitalok ára az
adóemelések, a szolgáltatások ára pedig az emelkedő
költségek és a korlátozott verseny miatt emelkedik.
Az MNB 2015-ben újabb kamatvágási ciklusba kezdett és
júniusban 1,50%-ra vágta a kamatot, további mérséklés
lehetőségét is jelezve. A görög válság okozta pénzpiaci
bizonytalanság és a forint gyengülése ennek realitását
megkérdőjelezi. A Fed várhatóan már 2015-ben megkezdi
44

Üzleti előrejelzés 2017-ig
óvatos kamatemelési ciklusát, ami a kiáramló tőke és a
devizák leértékelődése miatt a feltörekvő országokat is
kamatemelésre kényszerít. A magyar alapkamat emelése
így elkerülhetetlennek látszik, ennek kezdete 2015 végén
vagy 2016 elején várható.
A forint árfolyama hosszú távon trendszerűen gyengül. A
tavaszi hónapokban azonban a forint erősödött, ami
elsősorban az eurózónában bekövetkezett mennyiségi
könnyítésnek volt köszönhető. Ugyanakkor a forint
érzékeny a nemzetközi fejleményekre – így a görög helyzet
alakulására – is, aminek fontos szerepe volt a forint júniusi
gyengülésében. Az MNB láthatóan fontos célnak tartja
nyereséges működését – ezen belül árfolyam-nyereség
elérését -, valamint a kamatszínvonal minél alacsonyabban
tartását, hogy ilyen módon élénkítse a gazdaságot.
Emellett a forint erősödésének „politikailag” határt szab az
euró-hitelek forintosításánál használt 309 forintos árfolyam,
valamint a folyamatos monetáris lazítás, aminek
következtében az alacsonyabb hozamokon egyre kisebb a
kínált kamatprémium. Idén éves átlagban a GKI 310
forintos, 2016-ban 320 forintos, 2017-ben pedig 325
forintos euró-árfolyamot vár.
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64. ábra

Hosszú távú hitelek kamatlábai
Magyarországon és az
Euróövezetben, 2012-2015
(százalék)

Forrás: Eurostat, MNB
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5. Az előrejelzés kockázatai
Idén a magyar növekedési előrejelzések minden intézménynél emelkedtek, az inflációs prognózisok
pedig csökkentek. A GKI 2014 decemberében készített, 2016-ig szóló előrejelzéséhez képest a GDP
esetében 2015-re 0,7 százalékponttal, 2016-ra pedig 0,3 százalékponttal emelte növekedési prognózisát,
míg az infláció esetében 2015-re 2 százalékpontos, 2016-ra 0,5 százalékpontos csökkentést hajtott
végre. A 2016. évi előrejelzéseknél végrehajtott sokkal kisebb korrekció arra utal, hogy a GKI
mindenekelőtt az átmeneti tényezők erejét és időbeli elhúzódását becsülte alá, miközben a folyamatok
trendjét illetően nem változott a megítélése. Bár az a tény, hogy mások növekedési prognózisai
jellemzően optimistábbak a GKI előrejelzésénél, azt valószínűsítené, hogy az ennél kissé magasabb
növekedésnek nagyobb az esélye, mint az alacsonyabbnak, az egyes keresleti és termelési tényezők
elemzése ezt nem támasztja alá.

65. ábra

A GDP legyezőábrája, 2010-2017
(előző év azonos negyedév = 100)

Forrás: KSH, GKI

A GKI növekedési előrejelzése mindenekelőtt a 2015-ben
várhatóan stagnáló, 2016-ban pedig csökkenő (és még
2017-ben is csak szerényen emelkedő) beruházások miatt
pesszimistább más prognózisoknál. Holott az idei I.
negyedévi jelentős beruházás-visszaesés után a többi
negyedévben a szinten maradáshoz is növekedésre lenne
szükség. Emiatt egy már idén bekövetkező esetleges
csökkenés sem zárható ki. Ugyanakkor, ha az előző
hétéves ciklusról megmaradt EU-források felhasználása
nem esik vissza, illetve az üzleti beruházások élénkülni
tudnak, akkor szerény beruházás-növekedés is
elképzelhető. 2016-ban csak a visszaesés mértéke lehet
kérdéses (az 5%-nál nagyobb csökkenésnek nagyobb az
esélye, mint a kisebbnek); 2017-ben pedig az új EUtámogatású projektek tényleges elérhetősége lesz fontos
szempont. Az üzleti beruházások érdemi emeléséhez
gazdaságpolitikai fordulatra vagy valamilyen nagy egyedi,
állami forrásokkal kellőképpen megtámogatott beruházásra
lenne szükség. Az előbbire alig van esély, s az utóbbi se
valószínű.
A fogyasztás GKI által 2015-re várt 2,5%-os dinamikája
kisebb is lehet, ha a hitelterhek mérséklődésének vásárlásserkentő hatása a vártnál szerényebb lesz, az áremelkedés
a II. félévben jobban gyorsul, illetve a kiskereskedelmi
forgalom dinamikájában a korábban gondoltnál is nagyobb
a fehéredési hatás. Ugyanakkor lehetséges, hogy a
bérnövekedés a GKI által vártnál kevésbé követi az
átmenetileg megszűnt inflációt, s így a reáljövedelem
gyorsabban növekszik, ami élénkítheti a fogyasztást. 20162017-ben a gyorsuló infláció majd a választások közeledte
miatt a vártnál valamivel gyorsabb bérkiáramlásnak s ezzel
fogyasztás-bővülésnek van nagyobb esélye.
A GKI 2015-2016-ban az export importnál sokkal, s 2017ben is némileg gyorsabb növekedésére számít. Kérdés,
hogy a gyenge beruházási teljesítmény ezt mennyire
alapozza meg,, illetve főleg 2017-ben az esetleges
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fogyasztás-élénkítő gazdaságpolitika nem húzza-e jobban
az importot.
Termelési oldalról kérdéses, hogy a mezőgazdaság két
kiváló év után valóban visszaesik-e 2015-ben, s ha igen,
milyen mértékben, majd a 2016-2017-ben statisztikailag
feltételezett stagnálás valójában hogyan alakul. Mivel a
magyar mezőgazdaság meglehetősen ki van téve az
időjárásnak, pozitív és negatív kilengés is lehetséges,
ugyanakkor a nagyüzem-ellenes agrárpolitika okozta károk
még nem becsülhetők. Az iparban a 2016. évi lassulást a
termelés megalapozó beruházások hiánya, a 2017. évi
gyorsulást az Apollo abroncsgyár belépése indokolja, a
jelenlegi európai konjunktúra fennmaradását feltételezve.
Az építőiparban a visszaesés megkezdődésének időpontja
a kérdés.
Végeredményben a vártnál gyorsabb és lassúbb
növekedésnek hasonló kockázatai vannak, szerkezetileg
a fogyasztás kissé gyorsabb, a beruházások és az
exportnövekmény némileg lassúbb fejlődése mellett.
Az infláció esetében 2015-ben a lassan újra
emelkedésnek induló olajár, a gyengülő forint, a növekvő
vásárlóerő és a kereskedelmi cégek emelkedő költsége
jelent pótlólagos, nagyobb áremelkedési kockázatot, éves
szinten néhány tizedszázalékkal emelkedő inflációt. Nagy
kérdés az energiaárak kormányzati kezelése, miközben az
EU szabályainak megfelelően előbb-utóbb érvényesíteni
kellene a valós költségeket, nem zárható ki a
rezsicsökkentés 2017-ben történő újraindítása sem.
(Ennek hatása azonban megvalósulása esetén sem lesz
összemérhető a 2013-2014. évi lépésekkel.
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66. ábra

Az infláció legyezőábrája, 2010-2017
(előző év azonos negyedév = 100)

Forrás: KSH, GKI
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1. függelék

A GDP termelése, 1996-2017 (előző év = 100)
GDP

Mezőgazdaság, vad- és
erdőgazdálkodás, halászat

1996
100,0
1997
103,4
1998
104,2
1999
103,2
2000
104,2
2001
103,7
2002
104,5
2003
103,8
2004
104,8
2005
104,3
2006
104,0
2007
100,5
2008
100,9
2009
93,4
2010
100,8
2011
101,8
2012
98,5
2013
101,5
2014
103,6
2015
102,7
2016
102
2017
102,2
Forrás: KSH, 2015-2017: GKI

104,9
96,5
104,6
103,1
90,0
113,8
83,9
103,3
150,2
94,2
93,5
78,4
155,4
88,5
77,5
114,0
77,4
115,1
112,6
95
100
100

Ipar

Építő-ipar

Kereskedelem

Szállítás, raktározás

Információ,
kommunikáció

104,4
111,4
107,0
105,3
102,7
103,3
105,7
105,0
105,4
103,9
106,1
107,4
95,5
86,2
108,6
100,0
98,8
96,5
105,3
105,5
104
105

92,9
106,9
107,9
106,7
110,5
107,6
111,9
98,8
99,6
109,4
96,6
93,9
90,3
96,3
90,0
103,0
94,2
106,6
113,6
103
102
103

98,2
103,6
102,5
101,1
110,4
100,1
108,9
104,4
101,9
107,4
109,4
99,7
100,2
83,1
98,6
103,0
99,9
106,0
103,7
105
101
101

93,7
107,8
98,6
104,9
102,2
115,6
101,4
98,1
106,1
104,6
104,9
106,5
94,0
92,0
102,4
100,3
98,4
102,5
103,7
102
101,5
101,5

118,1
115,2
113,2
109,9
106,7
106,8
114,8
110,1
102,9
106,5
106,0
106,2
101,8
106,3
99,5
103,4
103,9
101,0
102,9
102
102
102

A GDP termelése, 1996-2017 (előző év = 100)
GDP

Pénzügyi, biztosítási
tevékenység

1996
100,0
1997
103,4
1998
104,2
1999
103,2
2000
104,2
2001
103,7
2002
104,5
2003
103,8
2004
104,8
2005
104,3
2006
104,0
2007
100,5
2008
100,9
2009
93,4
2010
100,8
2011
101,8
2012
98,5
2013
101,5
2014
103,6
2015
102,7
2016
102
2017
102,2
Forrás: KSH, 2015-2017: GKI

87,4
74,5
99,6
84,4
111,1
99,1
106,2
104,8
102,7
103,4
98,5
94,0
99,3
102,0
96,0
96,1
97,2
94,4
99,3
99
100
102

Ingatlanügyletek
103,6
101,4
93,9
102,9
100,7
97,2
98,0
106,5
100,3
106,3
107,2
100,1
100,7
102,8
98,9
103,2
98,2
100,6
99,5
101
102
102

Szakmai,
tudományos,
műszaki,
adminisztratív
szolgáltatások
113,6
101,5
102,9
103,9
108,5
110,9
110,3
104,1
100,0
104,3
107,7
99,4
102,7
97,0
101,3
103,4
100,7
104,3
105,4
103
103
101
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1. függelék (folytatás)

Művészet,
Közigazgatás, védelem, szórakoztatás, szabad
egészségügy, oktatás
idős és egyéb
szolgáltatás
100,1
101,0
106,4
101,7
103,7
98,5
102,3
103,8
101,8
102,4
100,6
96,2
100,4
99,8
101,1
101,9
101,8
105,3
99,9
100
100
100

90,9
94,9
97,7
104,3
105,3
108,9
107,0
95,2
97,3
105,0
99,8
101,8
102,5
95,0
100,8
103,1
96,2
102,7
103,1
102
102
100
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2. függelék

A GDP felhasználása, 1989-2017 (előző év = 100)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

GDP összesen
Belföldi felhasználás
100,6
100,0
96,5
96,9
88,1
90,9
96,9
96,4
99,4
109,9
102,9
102,2
101,5
96,9
100,0
99,1
103,4
103,8
104,2
107,4
103,2
104,1
104,2
103,7
103,7
101,9
104,5
106,4
103,8
105,7
104,8
104,9
104,3
101,5
104,0
101,7
100,5
99,0
100,9
100,2
93,4
90,8
100,8
99,5
101,8
99,8
98,5
97,0
101,5
101,2
103,6
103,7
102,7
101
102
100,2
102,2
100,7
Forrás: KSH, 2015-2017: GKI

Egyéni fogyasztás
99,8
96,4
94,4
100,0
101,9
99,8
92,9
97,6
100,9
103,2
105,8
102,9
104,2
107,9
107,5
102,1
103,0
101,7
99,4
99,6
94,4
97,2
100,7
98,0
100,2
101,6
102,5
101,5
101,5

Közösségi fogyasztás
58,8
102,6
97,3
104,9
127,5
87,3
95,9
96,6
103,0
105,0
101,7
101,2
104,7
103,8
106,3
101,3
102,2
100,1
95,0
103,1
103,2
101,9
99,7
100,0
105,0
103,4
100,5
100
99

Állóeszköz-felhalmozás
100,9
92,9
89,6
97,4
102,0
112,5
95,7
104,6
108,7
112,0
108,0
105,2
102,6
107,8
101,2
107,5
103,5
100,8
104,3
101,1
91,8
90,5
97,8
95,8
105,2
111,7
100,0
95
103

A bruttó termelés volumene, 1989-2017 (előző év = 100)
Mezőgazdaság
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

100,0
98,2
93,8
79,9
90,4
103,0
102,6
106,3
96,3
97,8
99,6
93,6
114,2
92,4
95,9
122,0
90,0
95,1
85,0
128,0
90,0
85
110
90,8
122
112
95
100
100
Forrás: KSH, 2015-2017 GKI

Ipar

Építőipar

95,0
90,7
81,6
90,3
104,0
109,6
104,6
103,4
111,2
112,5
110,4
118,1
103,6
102,8
106,4
107,4
107,0
109,9
108,2
100,0
82,3
110,5
105,4
98,3
101,4
107,6
107,5
104,5
105,5

101,6
86,2
91,7
101,5
102,6
112,1
82,4
99,9
109,7
113,1
108,3
104,7
107,7
117,8
102,0
105,8
115,9
99,1
85,6
95,0
95,7
89,9
92,2
94,1
109,6
114,2
105
103
105

52

Kiskereskedelem
71,2
96,3
103,2
91,7
95,1
98,4
112,3
107,9
102,0
105,4
108,8
109,0
105,8
105,5
104,1
97,0
98,1
95,9
97,7
100,2
98,1
100,9
104,1
105
102
102

Export
98,5
94,7
86,1
102,1
89,9
113,7
113,4
109,5
122,9
115,6
111,9
125,0
108,8
105,8
106,3
118,0
112,9
119,5
116,1
106,9
88,6
111,3
106,6
98,5
105,9
108,7
108,0
105,5
105,5

Import
96,4
95,7
93,9
100,2
120,2
108,8
99,3
107,1
124,1
122,6
113,3
123,1
105,8
108,7
109,5
117,3
107,8
115,5
113,9
106,0
85,3
110,1
104,5
96,7
105,9
110,0
106,5
104
105

3. függelék
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Egyensúlyi mutatók, 1991-2017 (a GDP százalékában)
Áruforgalmi egyenleg
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-4,2
-1,3
-11,0
-11,1
-3,1
0,5
1,2
-1,9
-2,8
-3,9
-1,3
-1,8
-4,0
-3,4
-1,2
-1,0
0,5
0,4
4,3
5,4
6,2
6,9
6,6
6,2
8,0
8,6
9,1

Folyó fizetési mérleg
egyenlege
0,8
0,8
-9,0
-9,4
-3,7
-3,8
-4,1
-7,2
-7,8
-8,4
-5,9
-6,3
-8,0
-8,5
-7,0
-7,0
-7,1
-7,1
-0,9
0,3
0,8
1,8
4,1
4,0
5,5
5,9
6,0

Külső finanszírozási igény
0,8
0,8
-9,0
-9,4
-3,4
-3,5
-3,8
-6,7
-7,8
-7,8
-5,2
-6,0
-8,1
-8,4
-6,3
-6,3
-6,4
-6,2
1,0
2,0
3,1
4,4
7,7
7,8
7,4
6,8
7,3

4. függelék

Államháztartás egyenlege
(ESA)
-2,1
-7,0
-5,6
-8,4
-8,7
-4,4
-5,6
-7,5
-5,1
-3,0
-4,1
-8,9
-7,2
-6,4
-7,9
-9,4
-5,1
-3,7
-4,6
-4,6
-5,5
-2,3
-2,5
-2,6
-2,4
-2,0
-2,0

Forrás: KSH, PM, MNB. 2015-2017: GKI

5. függelék

Munkaügyi és jövedelmi mutatók, 1990-2017
Bruttó átlagkereset
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

128,6
133,4
124,3
121,9
122,6
116,8
120,4
122,3
118,3
113,9
113,5
118,2
118,3
112,0
106,2
108,8
108,1
108,0
107,5
100,5
101,3
105,2
104,6
103,4
103
102,7
102,8
104,5

Nettó átlagkereset
(előző év = 100)
121,7
128,1
120,7
117,7
125,3
112,3
116,9
126,0
118,4
110,9
111,4
116,4
119,6
114,3
105,7
110,0
107,6
103,0
106,8
101,7
106,9
106,4
102,0
104,9
103
102,7
103,2
104,5

Reálkereset
94,3
93,0
98,6
96,1
107,2
87,8
95,0
104,9
103,6
102,5
101,5
106,4
113,6
109,2
98,9
106,3
103,5
95,2
100,7
97,6
101,9
102,4
96,5
103,1
103,2
102,7
100,7
101,5

Forrás: KSH, 2015-2017: GKI
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Munkanélküliségi ráta
(éves átlag, százalék)
9,9
12,1
10,9
10,3
10,0
8,8
7,8
7,0
6,4
5,7
5,8
5,9
6,1
7,2
7,5
7,4
7,8
10,0
11,2
11,0
11,0
10,2
7,7
7,4
7,2
7
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6. függelék

Pénzügyi mutatók, 1989-2017
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fogyasztói árindex
(éves átlag, előző év = 100)
117,0
128,9
135,0
123,0
122,5
118,8
128,2
123,6
118,3
114,3
110,0
109,8
109,2
105,3
104,7
106,8
103,6
103,9
108,0
106,1
104,2
104,9
103,9
105,7
101,7
99,8
100
102,3
103

Forint/euró

Jegybanki alapkamat (az év végén,
százalék)
22,0
22,0
21,0
22,0
25,0
28,0
23,0
20,5
17,0
14,5
11,0
9,8
8,5
12,5
9,5
6,0
8,0
7,5
10,0
6
5,5
7
6
3
2,1
1,5
2,5
3,0

65,1
80,5
92,7
102,1
107,5
124,8
162,7
191,2
210,9
241,0
252,8
260,0
256,7
243,0
253,5
251,7
248,0
264,3
251,3
251,2
280
275,4
279,2
289,4
296,9
308,7
310
320
325

Forint/dollár
(éves átlag)
59,1
63,2
74,8
79,0
92,0
105,1
125,7
152,6
186,8
214,5
237,3
282,3
286,5
258,0
224,4
202,6
199,7
209,8
183,4
170,9
201,4
211,8
200,9
226,1
223,3
232,5
281,8
267
270

Forrás: KSH, 2015-2017: GKI

7. függelék

Világgazdasági árak, árfolyamok és kamatlábak, 2005-2017
Kőolajár Brent dollár/hordó
Kőolajár Brent euró/hordó
Árfolyam (USD/EUR)
EU-27 inflációs ráta (%)
Nyersanyagok árszint változása,
dollárban (%)

Élelmiszerek

Mezőgazdasági nyersanyag

Fémek és ásványok
3 hónapos kamatláb (éves
átlag,%)
USA
Japán
Eurózóna

2005 2006 2007 2008
54,4 65,4 72,7 97,5
43,9 52,3 53,1 66,3
1,24 1,25 1,37 1,47
2,3
2,3
2,4
3,7

2009 2010
62
79,6
43,2 59,8
1,39 1,32
1,0
2,1

2011
111
79,8
1,39
3,1

2012
112
87,5
1,28
2,6

2013
109
82,6
1,32
1,5

2014
100
75,2
1,33
0,6

2015
60
54,5
1,10
0,1

2016
80
66,6
1,2
1,5
4,6

2017
85
70,8
1,2
1,6
5,0

5,7

22,3

12,4

14,1

-18,0

26,2

18,5

-9,7

-1,4

-4,3

-8,1

4,2
-4,5
20,4

10,3
9,1
53,4

12,6
11,3
12,9

21,6
7,7
9,5

-12,5
-17,0
-25,7

9,8
31,1
46,6

13,1
32,5
15,2

0,2
-15,9
-15,8

3,2
-4,7
-4,9

-3,7
3,8
-11,1

-8,4
-5,6
-9,7

5,4
0,2
7,3

5,5
0,3
7,5

3,5
0,0
2,2

5,2
0,2
3,1

5,3
0,7
4,3

3,2
0,7
4,6

0,9
0,3
1,2

0,5
0,2
0,8

0,5
0,3
1,0

0,4
0,2
0,6

0,4
0,3
0,2

0,4
0,3
0,2

0,4
0,3
0,2

0,5
0,3
0,2

0,5
0,3
0,2

Forrás: OECD, IMF, Európai Bizottság, GKI
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8. függelék

Világgazdasági növekedési ütemek, 2005-2017
(százalékos változás az előző évhez képest)
Világtermelés (GDP)
 Ipari országok
USA
Japán
EU-28
Nagy-Britannia
Gazdasági és Monetáris Unió
Németország
Franciaország
Olaszország
Ausztria
Spanyolország
Hollandia
Finnország
 FÁK
Oroszország
Ukrajna
 Ázsia
Kína
India
Dél-Korea
- Latin-Amerika
- Közel-Kelet és
Észak-Afrika
Fekete-Afrika
Világkereskedelem*

2005
4,6
2,6
3,1
1,9
2,0
2,2
1,7
0,8
1,9
0,7
2,5
3,6
2,0
2,9
6,0
6,4
2,7
8,3
10,4
9,5
4,0
4,7

2006
5,5
2,9
2,7
1,7
3,3
2,6
3,3
3,7
2,5
2,2
3,7
4,1
3,4
4,4
8,7
8,2
7,3
9,6
12,7
9,6
5,2
5,6

2007
5,6
2,6
1,9
2,2
3,2
3,5
3,0
3,3
2,3
1,7
3,7
3,5
3,9
5,3
8,9
8,5
7,9
10,3
14,2
9,3
5,1
5,7

2008 2009
2,8 -0,5
0,0 -3,7
-0,4 -2,8
-1,0 -5,5
0,3 -4,4
-1,1 -4,3
0,4
-4,5
1,1 -5,6
-0,1 -2,9
-1,2 -5,5
1,4 -3,8
0,9 -3,6
1,8 -3,3
0,3 -8,3
5,3 -6,5
5,2 -7,8
2,1 -15,1
6,9 5,5
9,6 9,5
6,7 5,0
2,3 0,3
4,3 -1,3

5,3

5,5

5,4

4,2

6,0
8,0

6,7
9,2

7,1
9,5

5,4 4,0
4,8 -10,7

1,7

Forrás: OECD, IMF, Európai Bizottság, GKI
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2010
6,2
2,7
2,5
4,7
2,1
1,9
2,0
4,1
2,0
1,7
1,9
0,0
1,1
3,0
5,0
4,5
4,0
9,7
10,6
11,0
6,5
6,0

2011
4,0
1,7
1,6
-0,5
1,7
1,6
1,6
3,6
2,1
0,6
3,1
-0,6
1,7
2,6
4,8
4,3
5,0
7,4
9,4
7,9
3,7
4,5

2012
3,2
1,1
2,3
1,8
-0,5
0,7
-0,8
0,4
0,3
-2,8
0,9
-2,1
-1,6
-1,4
3,5
3,4
3,5
6,2
7,8
4,9
2,3
2,9

2013
3,3
1,3
2,2
1,6
0,0
1,7
-0,4
0,1
0,3
-1,7
0,2
-1,2
-0,7
-1,3
2,1
1,3
3,0
6,6
7,6
6,9
3,0
2,8

2014
3,4
1,8
2,4
0,0
1,4
2,8
0,9
1,6
0,4
-0,4
0,3
1,4
0,9
-0,1
0,8
0,6
-7,5
6,5
7,4
7,2
3,3
1,2

2015
3,5
2,3
2,5
1,1
1,8
2,6
1,5
1,9
1,1
0,6
0,8
2,8
1,6
0,3
-2,7
-3,5
-5,5
6,4
7,0
7,6
3,3
1,0

2016
3,9
2,5
3,0
1,4
2,1
2,4
1,9
2,0
1,7
1,4
1,5
2,6
1,7
1,0
0,9
0,2
0,7
6,5
6,8
7,9
3,4
2,3

2017
4,0
2,5
2,9
1,5
2,3
2,3
2,0
2,0
1,8
1,5
1,5
2,6
1,9
1,2
1,0
1,0
0,9
6,8
6,6
8,2
3,9
2,4

16,3

3,0

3,4

1,5

2,6

3,0

3,7

3,8

5,8
13,0

4,4
6,1

4,4
2,6

5,9
3,3

4,2
2,9

4,8
3,9

5,0
5,0

4,9
6,0

