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Magyarország 10-15 éve rossz úton jár 

•  reformer-újító szerepét elvesztette,  
 

•  sőt, leszakadt a régiótól, 
 

•  gazdasági-politikai megítélése folyamatosan romlik, 
 

•  drágán jut piaci pénzügyi forrásokhoz, 
 

•  a pénzügyi válságból is az utolsók között jön ki, 
 

•  a jövedelmi különbségek éleződnek, 
 

•  hiányzik a társadalmi béke. 
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Néhány közép-európai EU-tagállam növekedése, 
 2000-2018 (1999 = 100) 

Forrás: Európai Bizottság, GKI 
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Reáljövedelem, 2000-2018  
(1999 = 100) 

Forrás: KSH, GKI 
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Régiós kamatfelárak a német kamatok felett,  
2010-2016  (bázispont) 

Forrás: Eurostat 
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Régiós devizák leértékelődése az euróhoz képest,  
2008-2016  (2008. január 2. = 100) 

Forrás: ECB, GKI 



Jövünk-e  kifelé mostanság? 

 Vannak eredmények 2012-től: a gazdaság egyensúlya javult 
 
•  EDP-ből kijöttünk ! 3% alatti hiány!cél: EU-források  
   de: magánnyugdíjpénztár és EU-beruházás bevétele 
 

•  Külföldi adósság csökken, de: EU-pénz és hazautalás 
 

•  MNB alapkamat csökkent! olcsóbb finanszírozás, de: így is 
   kétszerese az eurózónáénak 
 

•  Fehéredés a GDP 1%-a! (főleg áfa)! NAV bekötés és EKÁER  
 

•  Közmunka jobb, mint a munkanélküliség, de a javulás 
   sokkal kisebb (a valós munkanélküliség 9% körül)                                                        
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Az államháztartási hiány és az államadósság a GDP 
százalékában, 2006-2018 

Forrás: KSH, MNB, GKI 
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A külső pénzügyi egyenleg a GDP százalékában,  
2006-2018 

Forrás: KSH, MNB, GKI 
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Lakossági és vállalati kamatok, 2012-2016 (százalék) 

Forrás: MNB, GKI 
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Az alkalmazottak száma szektoronként  
2010-2018 (2009 = 100) 

Alkalmazottak: a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások és a teljes költségvetési szféra 



Gyorsulás EU-pénzből, most lassulás 
   2014:  GDP  3,7%    beruházás 11,2%     fogyasztás 1,5% 
   2015:  GDP  2,9%    beruházás   0%        fogyasztás 2,8% 
   2016:  GDP  2,3%    beruházás  -5%        fogyasztás 2,5%  
        
•  Oka: uniós pénzeső és energiaár-csökkenés. 2013-15:  

6-7 milliárd euró beáramlás évente. Ez 2016-17-ben 
lemegy évi 3-4 milliárd euróra. 2020 után aligha lesz 
ingyen EU-forrás.  

•  Az EU-pénz felhasználása mennyiségi siker, de minőségi 
    kudarc! Kicsi a modernizációs többlet.  
•  Csatlakozástól 2020-ig 60 mrd euró jön be az országba!     
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Ágazatok beruházása, 2000-2018  
(1999 = 100) 

Forrás: KSH, GKI 



A jövő feláldozása 

•  A kormányzat főleg úgy javított a makrogazdasági egyensúlyon, 
hogy államosított, ágazati különadókat vezetett be, 
tisztességtelen versenyt és piaci kudarcokat okozott (bank, 
takarékszövetkezet, energia, közmű, közbeszerzés, föld, 
dohánybolt és -kiskereskedelem, kaszinó, média, tankönyv, 
kiskereskedelem, stb.) 

•  Nem a magyar reformok működtek, hanem az EU-
támogatások! Egyáltalán: voltak magyar reformok? 
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A tőke és a képzett munkaerő kifelé áramlik! 

•  Nálunk legrosszabb a beruházási klíma a régióban 
–  a magánberuházások nem emelkednek, 
–  fő ok: jogbizonytalanság, gazdasági kiszámíthatatlanság, 

párbeszéd hiánya, cégstratégiák szétrombolása 
–  2016-ban a beruházások vissza fognak esni 
 

•  Ausztria ma messzebb van, mint 25 évvel ezelőtt! 
 

•  Külföldön dolgozók hazautalása 4 mrd euró! 
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Az építőipar szerződésállománya, 2011-2016 
(volumenindex, előző év azonos időszaka = 100) 

Forrás: KSH 
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Hitelállomány, 2011-2015  
(ezer milliárd forint) 

Forrás: MNB, GKI 
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 A válság hatása a magyar iparágakra, 2008-2016 
(2007. december = 100) 

Forrás: KSH 



•  Az adósságból növekedés modelljét átcseréltük az EU-
forrásból növekedés modelljére. Ez kétségtelenül jobb, de 
ez is külső forrásra épül és 2020 után már ez sem lesz 
folytatható! 

 
•  Ezt sem sikerült hatékonyabban csinálni. A „minden áron 

lehívjuk, mindegy hogy mire” elv volt a döntő. És a 
korrupció. 30 mrd euró ingyenpénz évi alig 1%-os GDP-
növekedést „hozott”. 
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Összefoglalás 
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 A vásárlóerő paritáson számolt GDP  
az EU átlag százalékában, 2003-2014 

Source: Eurostat 



Az állam modernizálja saját magát : 
 

– Nemzetközileg versenyképes oktatás és képzés (Davos üzenete: 
komplex problémák megoldása csapatmunkában, kritikai 
gondolkodás, kreativitás, érzelmi intelligencia) 
 

– Lényegesen hatékonyabb egészségügyi rendszer (kevesebb, de 
21. századi kórház, megfizetett és gyakorlott személyzet, digitális 
adminisztráció) 

 

– Nyugdíjrendszer (felkészülni 2030-2040-re) 
 
– Közigazgatás (digitális, képzett, hatékony, tiszta kezű) 
 

Könnyebb legyen a piaci siker, mint az államra hagyatkozás  
 

Jogbiztonság, kiszámíthatóság és tisztességes verseny 
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Kilábalás  
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


