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Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, 

jelentős részben önkéntesek munkájával készült és – a korábbi anyagok Módszertani 

Függelékeiben leírt eltérésektől eltekintve – a 2010 végén megszüntetett 

Költségvetési Tanács Titkárságán kidolgozott módszertanokra támaszkodik. 

Jelen tanulmány célja kettős. Egyrészt célzat és részrehajlás nélkül bemutatja a 

gazdasági folyamatok és a 2012. május 31-ig kihirdetett jogszabályok alapján 

kirajzolódó középtávú makrogazdasági és költségvetési pályát. Másrészt 

összehasonlítási alapul szolgálhat minden elemző és gazdasági szereplő számára a 

jelen parlamenti ülésszakban tárgyalt törvényjavaslatok várható költségvetési 

hatásainak felmérésekor.  

Egy szakmailag megalapozott technikai kivetítés nem tehet mást, mint hogy 

tényekre hagyatkozik. Ebből a szempontból ténynek számítanak a KSH adatai, illetve 

a Magyar Közlönyben kihirdetett jogszabályok. A bemutatott számítási eredmények 

ily módon nem tekinthetők előrejelzésnek, mivel tudatosan és következetesen nem 

számolnak jövőbeli gazdaságpolitikai döntésekkel – függetlenül attól, hogy e 

döntések megszületése mennyire valószínű. Miközben magunk nem tételezünk fel 

jövőbeli döntéseket, nem tekinthetünk el attól, hogy a gazdasági szereplők 

várakozásait – és ezáltal döntéseit – jelentős mértékben befolyásolhatják a hivatalos 

formában még ki nem hirdetett jogszabály-változások.  

A tanulmány megjelenését támogatta a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány. 
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Összefoglaló  

 

Az eredeti bejelentés után nyolc hónappal úgy tűnik, hogy ténylegesen elkezdődnek 

a tárgyalások az Európai Bizottsággal és a Nemzetközi Valutaalappal egy hitel-

megállapodásról. Gyakran elhangzik a kormányzati kommunikációban, hogy 

Magyarországnak elegendő lenne egy garancia a nemzetközi szervezetektől, mert 

ennek birtokában a piacról is tudná finanszírozni államadósságát. Jelen technikai 

kivetítésünk a szokásos funkcióin kívül arra keresi a választ, hogy a makrogazdasági 

és költségvetési folyamatok várható alakulását mennyiben magyarázzák külpiaci, 

nemzetközi pénzpiaci, hazai munkaerőpiaci és egyéb gazdaságpolitikai tényezők. A 

különféle tényezők szétválasztása arra is rávilágít, hogy mit oldana meg és mit nem 

oldana meg, ha a nemzetközi szervezetek hajlandóak lennének az eddig folytatott 

gazdaságpolitikát változatlan formában megállapodással megerősíteni. 

A fundamentális és a pénzpiaci problémák szétválasztása érdekében technikai 

kivetítésünk azzal a feltételezéssel készült, hogy a 2012. májusi állapothoz képest 

változatlan gazdaságpolitika valamilyen oknál fogva nemzetközi megállapodás 

nélkül, változatlan szerkezetben és kamatlábak mellett finanszírozható a következő 

években. 

Számításaink szerint a következő főbb megállapítások tehetők: 

1. Az alappályán a reál GDP 2012-ben 1 százalékkal csökken, és bár 2013-tól a 

növekedési ütem átvált pozitívba, tartósan még akkor sem tud 1 százalék 

felett stabilizálódni, ha nem kerül sor további, a trend növekedési ütemet 

csökkentő költségvetési intézkedésekre 

2. A 2010-2015 években összességében a magyar GDP várhatóan lassabban 

növekszik, mint a német GDP, ebben az értelemben Magyarország nem 

konvergál, hanem leszakad. 

3. Az alappályán a költségvetési egyenleg a 2013-2015 években 1,3-1,6 

százalékponttal rosszabb annál, mint amit a hatályos konvergencia program 

előír. 

4. A versenyszektor foglalkoztatása az időszak folyamán összesen mintegy 50 

ezer fővel csökken. 

5. Ezt a létszámcsökkenést ellensúlyozhatja a közfoglalkoztatás további bővítése, 

de csak egyéb állami kiadások rovására, vagy további adóemelések árán. 

6. Az adósságráta 2015-ig nem csökken, a 80-81 százalékos sávban stabilizálódik. 

 

Az alappálya kiszámítása után három aktuális témával foglalkozunk. Az egyik a 

munkaerőpiaci folyamatok várható alakulása, mivel teljes a szakmai egyetértés, 

hogy egyrészt ez a magyar gazdaság egyik legfontosabb problémája, másrészt mert 

minden költségvetési terv hitelességét megkérdőjelezi, ha nem megalapozottak a 

munkaerőpiaci feltételezései. Összességében arra a következtetésre jutunk, hogy a 

2012-14 évekre vonatkozóan a kormányzati becslések elfogadhatóak, de az aktívak 

és a foglalkoztatottak számának 2015. évi hirtelen megugrása nem megalapozott 
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várakozás. Ez is azt valószínűsíti, hogy a későbbi években is számolni olyan rendszeres 

kiigazító kormányzati csomagokkal, mint amelyek az elmúlt másfél évet jellemezték. 

Az államadósság finanszírozási költsége, a hosszú lejáratú kamatlábak az elmúlt 

hónapokban még a kormányzati számok alapján is rendkívül közel kerültek ahhoz a 

szinthez, amely mellett bármikor beindulhat egy pénzügyi válságspirál. Ennek részben 

az is oka, hogy az elmúlt egy év kiigazító intézkedéseinek igen nagy volt a 

növekedési áldozata, és ezért csak kis mértékben javult a hosszú távú 

fenntarthatóság. Amennyiben a gazdaságpolitika iránya érdemben nem változik, 

akkor szinte tetszőleges méretű kiigazítás sem lesz képes a magyar állampapírok 

kamatlábát a veszélyzónától eltávolítani. 

A konvergencia program több olyan fontos információt nem közöl, amelyet az 

Európai Bizottság vonatkozó előírásai szerint közölnie kellett volna. Ezek az 

információk, mint például a magánnyugdíjpénztárak sorsa, vagy az oktatásra és 

egészségügyre fordítható kiadási keretek várható alakulása a magyar gazdaság 

szereplői számára is fontosak lennének ahhoz, hogy megalapozott döntéseket 

tudjanak hozni. 
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A makrogazdasági folyamatok elemzése 

Kivetítésünkben a gazdaság hosszabb távú trendfolyamataiból indulunk ki, a 2012. 

május 31-ig kihirdetett jogszabályok változatlanságát feltételezve. Azt mutatjuk be, 

hogy milyen alappályára számíthatunk akkor, ha nem következik be változás a 

gazdaságpolitikában, de az államadósság ennek ellenére a teljes horizonton a 

jelenlegihez közeli kamatlábak mellett finanszírozható marad.  

Makropályánk figyelembe veszi, hogy a már kihirdetett jogszabályokon túl bizonyos 

törvényi változások – elsősorban a kormányzati kommunikáció hatására – már 

beépültek a gazdasági szereplők várakozásaiba. Ilyenek a pénzügyi szervezeteket, a 

kiskereskedelmi láncokat, az energetikai és telekommunikációs cégeket terhelő 

különadók fennmaradása a teljes kivetítési horizonton. A pénzügyi tranzakciós adó 

hatásaival nem számolunk. 

Legutóbbi, 2011. decemberi kivetítésünk óta két fontos változás bekövetkezett, és két 

fontos változás nem következett be. A bekövetkezett változások közé soroljuk, hogy 

Magyarország exportpiacain mind rövid, mind középtávon némileg javult a helyzet1, 

nem kell 1 százalékos recesszióval számolnunk, ehelyett stagnálást tételezhetünk fel. 

Ezzel szemben a belföldi gazdaság valamivel gyorsabban fordult recesszióba, mint 

korábban gondoltuk. A be nem következett változások közé soroljuk, hogy 2011 

decembere óta semmilyen kihirdetett, vagy akár csak bejelentett kormányzati 

intézkedés nem javította a versenyszektor foglalkoztatási hajlandóságát és nem jött 

létre megállapodás a nemzetközi szervezetekkel (tehát helyes volt tavaly decemberi 

döntésünk, amikor a kivetítésben nem számoltunk ilyen megállapodás létrejöttével). 

1. táblázat: Makrogazdasági pálya (éves reál változás, százalék*) 

2011 2012f 2013f 2014f 2015f

GDP 1,7 -1,0 1,3 1,7 1,0

Háztartások fogyasztási kiadása 0,8 -1,2 1,8 1,6 1,9

Természetbeni társadalmi juttatások -1,7 -6,2 0,0 0,0 0,0

Közösségi fogyasztás -2,6 -4,9 0,0 0,0 0,0

Bruttó állóeszköz-felhalmozás -5,4 -3,6 1,3 3,3 4,2

Export 8,4 5,6 5,7 6,4 6,7

Import 6,3 4,3 6,2 6,8 8,2

Fogyasztói árindex 3,9 3,4 2,9 3,1 2,9

Versenyszféra bér 5,3 6,3 5,7 5,1 5,3

Versenyszféra létszám 1,2 0,0 -0,4 -0,7 -0,5

Nemzetgazdasági létszám 0,8 0,8 -0,3 -0,6 -0,4

Munkanélküliségi ráta (%) 10,9 11,5 12,8 14,1 15,0

Forint/euró árfolyam 290,2 287,5 312,4 316,4 323,9

Három hónapos kamat 6,1 7,1 6,6 8,0 7,5  

* Kivéve a munkanélküliségi ráta, a forint/euró árfolyam és a három hónapos kamat esetében, ahol a táblázat éves 

átlagos szintet közöl. 

 

                                                 
1 A külső keresletnek szokás szerint az IMF World Economic Outlook című előrejelzéséhez közelálló pálya szerinti 

bővülésével számolunk. 
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Az alapfolyamatok szerint a magyar gazdaság 2012-ben 1 százalékos recesszióba 

kerül és még a kivetítési időszak második felében is csak a potenciális szint körüli 

ütemben, visszafogottan bővül annak ellenére, hogy a költségvetési egyenleg 

érdemben lazább annál, mint amit a konvergencia program előír.   

A 2010-2015 időszak egészét tekintve Magyarország még a 2012-es konvergencia 

program várakozásai szerint sem konvergál, saját alappályánk szerint kifejezetten 

divergencia, lemaradás várható.2 

 

1. ábra:  a német és magyar hivatalos növekedési pályák összehasonlítása (2010 = 100) 

 

 

A német és magyar növekedési pályákat összehasonlítva azt látjuk, hogy 2010 elején 

még 10 százalékkal magasabb kumulált növekedést várt az akkori magyar kormány. 

A 2010 őszén benyújtott költségvetési törvény ezt 14 százalékra emelte, majd a 

félévvel később készített konvergencia program már csak 8 százalékra számított, a 

2012 tavaszi hivatalos tervekből pedig eltűnt a konvergencia (a 2010. évi 

indulóértéket mindkét országban 8,7-8,8 százalékkal sikerül meghaladni 2015-re). 

Saját alappályánk szerint az 5 év alatt közel 4 százalékos lemaradás várható. 

A háztartások fogyasztása 2012-ben csökken, de 2013-tól a reál GDP-nél gyorsabban 

növekszik. Összességében a 2012-2015 időszak alatt a reál GDP 4,0 százalékkal, a 

lakossági fogyasztás viszont 5,4 százalékkal emelkedik.  

                                                 
2 Sajnos az EU egészére vonatkozóan nem készülnek középtávú előrejelzések, ezért viszonyítunk Németországhoz, 

mint legfontosabb külpiaci partnerünkhöz. 
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A bruttó állóeszköz felhalmozás 2012-ben még mindig visszaesik, és 2013-ra ér el a 

hosszabb távon fenntarthatónak látszó 5-6 százalékos növekedési tartományba. 

Ennek oka az általánosan kedvezőtlen konjunkturális helyzeten túl a válságadók 

fennmaradásának beépülése a várakozásokba. Hangsúlyozandó, hogy mikro 

oldalról nézve a beruházások növekedése rendkívül törékeny, mivel döntő részét 

mindössze néhány nagyobb, általában már megkezdett projekt adja. 

Számításaink továbbra is azt mutatják, hogy – elsősorban a minimálbér-emelés és a 

kedvezőtlen beruházási környezet hatására – a 2011-15 időszakban a versenyszféra 

mintegy 50 ezer fővel csökkenti a foglalkoztatás szintjét. Ezt ellensúlyozhatja a 

közfoglalkoztatás bővítése, de az aktívak létszámának – leginkább a nyugdíjkorhatár 

emelése miatti – növekedése a munkanélküliségi ráta emelkedését okozza a teljes 

horizonton. 

A költségvetési tételek alakulása 

Külső tételek 

A külső tételek alakulását jellemzően a 2011. decemberben alkalmazott 

módszerekkel jeleztük előre, de ahol lehetséges volt, felhasználtuk 2012 első 

hónapjainak tényadatait is. 

A külső tételek egyenlege miatt 2012-ben mintegy 50 milliárd forint a kiigazítási igény 

azon felül, hogy nem költhetők azok a tartalékok, amelyeket a költségvetési törvény 

ugyan tartalmazott, de amelyeket már eredetileg is zároltak, mivel már a törvény 

megszavazásakor látszott, hogy a külső tételek túl vannak tervezve. 

A külső bevételek döntő része adó- és járulékbevétel, amelyek alakulása 

szabályváltozások nélkül a nominális GDP-hez hasonló. Ehhez képest az alappályán, 

tehát a már kihirdetett jogszabályok alapján az alábbi eltérések figyelhetők meg a 

2013-2015 időszakban: 

1. 2013-tól megszűnnek a válságadók 

2. Az áfa-bevételek valamivel a nominális GDP-nél gyorsabban növekednek, 

mivel a fogyasztói árindex magasabb, mint a GDP-deflátor, amelyben a 

vásárolt fogyasztás mellett a közösségi fogyasztás, a beruházás és a nettó 

export árindexe is szerepet játszik. Az állami bérek befagyasztása és a 

közmunkaprogramok szerepének növekedése miatt a közösségi fogyasztás 

árindexe a GDP-deflátort jelentősen csökkenti. 

3. Mivel a kivetítés szabályai szerint nem számolunk a jövedéki adótételek 

emelkedésével, ezért a jövedéki adóbevételek a nominális GDP-nél 

lassabban nőnek 

4. A személyi jövedelemadó 2013-ban elsősorban a szuperbruttó teljes 

kivezetése miatt GDP-arányosan csökken, de 2014-15-ben a reál GDP 

növekedését meghaladó reálbér-emelkedés miatt a 2013-as elmaradás nagy 

része eltűnik. 

5. A munkáltatói és munkavállalói járulékbevételek mindhárom évben jelentősen 

emelkednek a bruttó reálbér emelkedése miatt, de 2013-ban ezen felül az is a 

járulékbevételek kimutatott növekedési ütemét emeli, hogy szabály szerint 

nem számolunk a bérkompenzációs rendszer továbbélésével. 
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A külső kiadások (különösen a nyugdíjak) esetében a közgazdasági logika szerinti 

viszonyítási pont az inflációkövetés, amihez képest az alábbi fontosabb eltérések 

mutatkoznak: 

1. A családtámogatások lassabban növekednek, mivel az ellátások értéke 

nagyrészt nominálisan rögzített, másrészt a tartósan alacsony születésszám 

miatt az igénybevevők létszáma sem emelkedik. 

2. A hozzájárulás az EU költségvetéséhez emelkedik, részben az 

árfolyamváltozás, részben az euróban meghatározott összeg emelkedése 

következtében. (A 2015-ben várható összeg pontosan egyelőre nem ismert, a 

korábbi trendek alapján becsültük.) 

3. A passzív ellátások a 2012. évi jelentős csökkenés után reálértéken is 

emelkedést mutatnak részben munkanélküliek létszámának alappálya szerinti 

növekedése, részben az inflációt meghaladó bérindex (mint az ellátások 

alapja) következtében.   

A belső tételek egyenlege és a 2012-2013. évi költségvetési kockázatok 

A belső tételek 2012. évi egyenlegére néhány ellentétes hatású nagyobb tétel hat. 

Az egyenleget a kihirdetett költségvetési törvényhez képest egyértelműen rontja a 

devizahitelek előtörlesztésével összefüggésben a bankoknak állampapír formájában 

2012-ben adott veszteségtérítés,3 ronthatják a terven felüli gyógyszer támogatási 

kiadások. Ezzel szemben az egyenleget javítja a magánnyugdíjpénztári rendszerből 

2012-ben visszalépők átadott vagyona.  

A kockázatok között továbbra is említendő az önkormányzatoktól átvett 

intézmények saját bevételei és EU-s projektjeinek saját része, az egyházaknak „terven 

felül” átadott önkormányzati iskolák kiegészítő normatívái, az önkormányzatokra 

vonatkozó hitelfelvételi korlátok lazítása, valamint néhány állami cég (MFB, MVM, 

BKV) vesztesége, ami idővel közvetlen költségvetési kiadásokat is kikényszeríthet 

A 2012. decemberi állapothoz két fontos változás következett be a költségvetési 

helyzetet befolyásoló kockázatokban. Az egyik, hogy a Malév ténylegesen csődbe 

ment, ami ugyan rövid távon mentesíti a költségvetést a veszteségtérítéstől, de 

egyrészt egyelőre nehezen számszerűsíthető negatív hatása lehet a költségvetésre a 

részben átmenetileg, részben tartósan kieső utasforgalom adóhatásán keresztül, 

másrészt egyelőre ugyancsak nem ismert költségű peres eljárásokat vonhat maga 

után. Ezeket a veszteségeket részben ellentételezheti a repülési jogok újbóli 

használatba adása. 

A Konvergencia Program azzal számol, hogy 2013 közepétől már működni fog az 

elektronikus útdíj rendszere és termeli az éves szinten 100 milliárd körüli költségvetési 

bevételt. Fontos kérdések merülnek fel a beruházás költségének statisztikai 

elszámolásával kapcsolatban. Amennyiben a teljes elektronikus útdíjat a kormány 

költségvetési bevételként kívánja feltüntetni (ami a valószínű változat), akkor a 

beruházási költségnek meg kell jelennie a költségvetési kiadások között. Minden 

olyan megoldás, amely azt célozza, hogy csak a bevétel érintse a költségvetést, 

ismét a rendkívül kockázatos, hitelességet tovább romboló költségvetési trükközések 

sorát gyarapítaná. Ha a kormány nem keres ilyen megoldást, akkor a beruházás – 

szakértői becslések szerint 100 milliárd feletti – költsége a 2013-as költségvetésben 

                                                 
3 Az átadott állampapír a Magyar módszertan szerinti elszámolásban nem jelenik meg (csak az államadósságot 

növeli közvetlenül), de az ESA’95 módszertan szerint az egyenleget is érinti. 
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akár negatívba is fordíthatja az éves hatást, legalább is az uniós elszámolási 

módszertan szerint.  

Összességében azzal számolunk, hogy a kormánynak továbbra is megvan a 

lehetősége a 2012. évi belső egyenlegcél tartására. 

A 2010-ig működött Költségvetési Tanács által kidolgozott és itt is alkalmazott 

feltételezés szerint a belső tételek egyenlegének a kivetítés évében – jelen esetben 

2012-ben – várható egyenlegét reálértéken rögzítjük, vagyis a következő évekre az 

infláció értékével indexáljuk. Jelen esetben az induló értéket jelentő belső egyenleg 

korrigálandó. Az történt ugyanis, hogy – az átláthatóságot súlyosan sértve – a 2012. 

évi költségvetési törvényt a parlament olyan formában fogadta el, amely a kiadási 

oldalt növelő belső tételként (különféle tartalékok) tüntette fel azokat az összegeket, 

amelyekkel már az elfogadás pillanatában is nyilvánvaló volt, hogy a 2012. évi külső 

(adó- és járulék) bevételek el fognak maradni a papíron megszavazott 

tervszámoktól. Ezeknek az „áltartalékoknak” az összege eléri a 225 milliárd forintot, 

ezért ennyivel csökkentjük az indexálásnál alkalmazott induló egyenleget. 

Itt is megjegyezzük, hogy szemben a korábbi kivetítésekkel, amikor a középtávú 

egyenlegcélok teljesítéséhez lehetséges eszközként lehetett figyelembe venni a 

belső tételek egyenlegének inflációnál lassabb növelését, a jelen helyzetben ez már 

nem jelenthető ki. Erre utal az is, hogy az elmúlt hetekben a kormány több olyan 

adóemelési döntést is hozott, amely kifejezetten belső kiadások (pl. egészségügyi 

bérek) fedezetét hivatott megteremteni. 

Kamatok és MNB-veszteségtérítés, az államadósság alakulása 

Amint a makropálya kapcsán már hangsúlyoztuk, ez a technikai kivetítés azzal a 

feltételezéssel készül, hogy egy változatlan gazdaságpolitika a következő években 

piaci forrásokból finanszírozható. Nem azon van tehát a hangsúly, hogy ez a 

feltételezés reális-e,4 hanem azon, hogy bekövetkezésének milyen következményei 

lennének. Ezáltal arra szeretnénk rávilágítani, hogy a jelenlegi és középtávú 

gazdasági és költségvetési problémák nagy része korántsem a világpiaci válság 

okozta finanszírozási nehézségekben gyökerezik. 

A kamatkiadások számításakor elfogadtuk a konvergencia program feltételezéseit 

az államadósság átlagos kamatlábának várható alakulásáról, mindössze a 2015-ben 

elképzelt kamatláb-csökkkenést helyettesítettük szinten tartással. Számszerűen ez azt 

jelenti, hogy az államadósság után fizetett átlagos kamatláb a 2012. évi 5,25 

százalékról 5,56 százalékra emelkedik. Ez a feltételezésünk nem csak azt jelenti, hogy 

az alappálya szerint laza költségvetési politika ellenére sem emelkednek a 

hozamelvárások, hanem azt is, hogy a nemzetközi szervezetekkel kötött 

megállapodás nélkül a korábbiaknak megfelelő szinten tud az állam devizában is 

állampapírt kibocsátani. 

Az átlagos kamatláb és finanszírozási szerkezet elfogadása mellett viszont 

érvényesítettük az elsődleges egyenlegekben és a nominális GDP szintjében az 

eltérést a konvergencia programhoz képest. Ennek megfelelően a 2012-2015 

                                                 
4 A jelen körülmények között a szakértők között széles ugyan az egyetértés, hogy ez a feltételezés nem reális, de ne 

felejtsük el, hogy a világpiacot elöntő likviditás körülményei között a jelenleginél lényegesen lazább költségvetési 

politika volt alacsonyabb kamatok mellett finanszírozható 2001 és 2007 között, tehát jóval több mint három éven 

keresztül. Ha valamilyen okból a fejlett országok ismét a mértéktelen likviditásbővítés eszközéhez nyúlnának, akkor 

nem zárható ki egy ilyen szcenárió.  
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években a nettó kamatkiadások a GDP arányában 1, 2, 4 és végül 8 tized 

százalékkal magasabbak a konvergencia program számainál. 

Az MNB eredménye a 2011 őszi lakossági devizahitel végtörlesztés kapcsán közel 100 

milliárd forint realizált árfolyameredményt tartalmaz elosztva 2011-re és 2012-re 

annak arányában, hogy az érintett kereskedelmi bankok pontosan mikor vásárolták 

meg az MNB-től az ügylet teljes lezárásához szükséges devizát. Ennek hatására 2011-

ben nem lett veszteséges az MNB, és így nem keletkezett a veszteségtérítés miatt 

költségvetési kiadás. 2012-ben még a végtörlesztés kapcsán keletkezett nyereség 

egy része javítja az eredményt, ezért a jegybank saját becslései szerint 51 milliárd 

forint veszteség várható, a későbbiekben azonban ilyen tétellel nem számolhatunk. 

Elfogadva az MNB saját eredmény-előrejelzéseit 2012-re és 2013-ra 2013-ban 4, 2014-

ben és 2015-ben 72 milliárd forint költségvetési veszteségtérítéssel számolunk. 2013-

ban azért csak 4 milliárd forint a veszteségtérítés, mivel a 2011 végi eredménytartalék 

(beleértve a 2011. évi 13 milliárd forint eredményt is) 47 milliárd forintot fedez.  

Az államadósság alakulásának (ld. 4. melléklet) becslésekor eltekintettünk az 

árfolyamváltozás hatásától, mindössze az elsődleges egyenlegek és a nominális GDP 

alakulására vonatkozóan használtuk saját becslésünket. Összességében az 

alappályán az adósságráta nem csökken, hanem a 80-81 százalékos sávban marad. 
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Aktuális témák 

A munkaerő piaci folyamatok várható alakulása 

A kormányzati kommunikáció fontos eleme a munkahelyteremtés. A tervekben 

gyakran megjelenő „tíz év alatt egymillió új munkahely” időarányos részét, tehát 400 

ezer új munkahelyet maga a 2012-es konvergencia program is feltételez 2015 

végéig. 

A magyar munkaerőpiacon széles szakmai konszenzus szerint régóta problémák 

vannak a keresleti oldalon, a kínálati oldalon és a kettő találkozását segíteni hivatott 

intézményrendszer hatékonysága terén egyaránt. Azaz: kevés új munkahelyet 

hirdetnek meg, kevesen képesek és/vagy hajlandók munkát vállalni és alacsony 

hatékonyságú a munkaerő-közvetítés. Az elmúlt egy évben a keresleti oldal helyzete 

– elsősorban a minimálbér-emelés és a jogbizonytalanság, a gyenge beruházási 

környezet hatására - egyértelműen romlott, az intézményrendszerrel kapcsolatban 

nem történt érdemi előrelépés, viszont a szociális transzferek (elsősorban a korhatár 

alatti és rokkantnyugdíjak, kevésbé a munkanélküli segély, stb.) szabályainak 

nagymértékű szigorítása növeli a munkaerő kínálatot.  

A munkaerő kínálatát a statisztika az aktívak létszámával méri. Aktív az, aki vagy 

dolgozik, vagy érdemben munkát keres, tehát munkanélküli, függetlenül attól, hogy 

jogosult-e bármilyen segélyre. Az alábbi ábrán látható három görbe az aktívak 

létszámának alakulását mutatja három forgatókönyv szerint. 

 

2. ábra: az aktívak létszámának alakulása három forgatókönyv szerint 

 

 

1. Változatlan aktivitási ráták (kék vonal) 

Mivel az alacsony foglalkoztatás tipikusan bizonyos munkaerőpiaci szegmensekben 

jellemző probléma, ezért először megnézzük, hogy az aktívak teljes létszámának 

alakulását mi határozta meg az elmúlt 10 évben. Mint minden hasonló esetben, itt is 

két részre bontható a változás, ha minden aktív korút valamilyen kategória rendszer 
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szerint besorolunk: változhat az egyes kategóriákon belül az aktivitási ráta és 

változhat a népesség eloszlása az egyes kategóriák között.  

A KSH munkaerő felmérésének megfelelően négy szempont szerint képeztünk 

csoportokat: 

1. Nem (férfi/nő) 

2. Életkor (16-74 évente) 

3. Régió (7 régió) 

4. Iskolai végzettség (8 általánosnál kevesebb, 8 általános, szakképesítés, 

érettségi, diploma) 

Rögzítettük az egyes csoportokra jellemző aktivitási rátákat a 2010. évi szinten és 

megnéztük, hogy mennyi lett volna az aktívak teljes létszáma a 2000-2010 években, 

ha csak a népesség csoportok közti eloszlása változott volna. A kék görbe első, 

gyakorlatilag vízszintes szakasza azt mutatja, hogy ebben az esetben már 2000-ben is 

a 2010-es szintet érte volna el az aktivitás, vagyis a 2000 és 2010 közti növekedést 

nem a csoportok közti eloszlás, hanem az egyes csoportokra jellemző munkavállalási 

hajlandóság változása magyarázza. Mivel a változás nagy része az 50 év felettiek 

esetében következett be, ezért azok a tényezők emelhetők ki az egész jelenségből, 

amelyek az 50 felettieket érintették. Ezek közül egyértelműen a legfontosabb a 

nyugdíjkorhatár emelése.5 

A kék görbe 2010 utáni szakasza azt mutatja, hogy 2011-ben mekkora lett volna, ill. a 

további években mekkora lenne az aktívak létszáma, ha változatlanul a 2010-es 

szinten maradnának a csoportspecifikus aktivitási ráták.  

Az egyes, kor, nem, régió és iskolai végzettség szerint megkülönböztetett csoportok 

jövőbeli létszámalakulására az MTA és a Corvinus Egyetem közös kutatási projektje 

keretében készített becsléseket6 használjuk. A kék görbe második, 2010 utáni 

szakasza azt mutatja, hogy változatlan aktivitási ráták esetén az aktívak létszáma a 

2011-2020 időszakban mintegy 3 százalékkal (120-130 ezer fővel) csökkenne. 

2. MNB technikai kivetítése szerinti trend (zöld vonal) 

A zöld vonal mutatja az aktívak létszámának alakulását az MNB becslései szerint. A 

jegybank „Kivetítés a költségvetési egyenleg és az államadósság alakulásáról (2012-

2026)” című elemzése a munkaerő kínálat rövid távú ingadozásoktól megtisztított 

trendjét mutatja 2011-ig, majd e trend várható alakulását a 2026-ig terjedő 

időszakban (az itt közölt ábra csak 2020-ig).  

2011 után a munkaerő kínálatát három fő intézkedés befolyásolja: 

 A nyugdíjkorhatár fokozatos emelése 65 éves korig 

 A korhatár alatti és rokkantnyugdíjak szabályainak szigorítása 

 A 40 év szolgálati idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulási lehetősége 

                                                 
5 Az 50 év felettiek átlagos aktivitásának növekedését okozhatta az is, hogy az 1940-1950 között születettek nagy 

része még csak 8 általánost végzett, míg az 1950-1960 között születettek egyre többen szereztek érettségit, vagy más 

középfokú végzettséget. Ennek megfelelően a 2000-ben az 50 év felettiek közül sokkal kevesebben rendelkeztek 

középfokú végzettséggel, mint az 2010-ben 50 év felettiek közül. Elvileg a csoportjellemzők rögzítése a 2010-es szinten 

ezt a hatást kiszűri, de további részletes vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy a teljes aktivitás 

változatlansága mögött nincsenek-e egymást kioltó kisebb trendek. 
6 Hermann Zoltán – Varga Júlia: A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig, Budapest Munkagazdaságtani 

Füzetek 2012/4;  
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Az MNB tanulmánya mindhárom fenti hatást figyelembe veszi, és ez alapján arra a 

következtetésre jut, hogy az aktívak létszámnövekedése a 2012-2016 években 

nagyjából változatlan ütemmel folytatódik, utána viszont jelentősen lelassul. 

3. Konvergencia Program 2012 (piros vonal) 

A piros vonal a 2012 előtti években az aktívak létszámának KSH szerinti tényadatát 

(látható, hogy ennek a mintázatát „simítja ki” az MNB trendje), 2012-től viszont a 

Konvergencia Program 2016-ig terjedő előrejelzéseit mutatja. 

Összehasonlítva az MNB tanulmánya és a Konvergencia Program szerinti pályát azt 

mondhatjuk, hogy a 2012-2014 időszakban a becslések nem nagyon térnek el 

egymástól, sőt a kormány számai valamivel alacsonyabbak, 2015-ben viszont hirtelen 

érdemi különbség látszik az ellenkező irányban. Ennek oka minden bizonnyal, hogy a 

Konvergencia Program „névértéken” elfogadja azt a kinyilvánított kormányzati 

szándékot, hogy a rokkantnyugdíjak felülvizsgálatára szánt három év elteltével több 

mint százezer ellátott ténylegesen elveszti ellátását és visszakerül a munkaerőpiacra. 

A magunk részéről – egyetértve az MNB szakértőivel – ezt a növekményt egyelőre 

nem tekintjük kihirdetett jogszabályokkal megalapozottnak. 

Miután megfontoltuk a munkaerő kínálatát befolyásoló tényezőket, a következő 

kérdés, hogy mindez érvényre tud-e jutni a versenyszféra tényleges foglalkoztatási 

adataiban, vagyis az aktívak találnak-e várhatóan állást. A piaci működés általános 

logikájából következik, hogy változatlan munkaerő-kereslet mellett csak akkor tud 

nőni a foglalkoztatás, ha csökken a munkáltatót terhelő teljes bérköltség, ill. 

változatlan bérköltség mellett akkor nő a foglalkoztatás, ha valamilyen más okból nő 

a munkaerő kereslete. Mivel az alacsony foglalkoztatás problémája legnagyobb 

számban az alacsony képzettségűek csoportját érinti, ezért itt az eleve minimálbér 

körüli bérek csökkenését ténylegesen akadályozza a minimálbér, mint alsó korlát.7 Ez 

azt jelenti, hogy az első lehetőség valójában nem adott. A második lehetőséghez, 

legalábbis az érdemi növekedést tekintve, a tőkeállomány növekedése, vagyis az 

amortizációt meghaladó beruházás szükséges, amire még a konvergencia program 

sem számít 2015-ig.8   

A munkanélküliség növekedését egyik oldalról mérsékelheti az állam a 

közfoglalkoztatás további bővítésével, de figyelembe véve, hogy a 

rokkantnyugdíjasok átlagos ellátása alacsonyabb, mint a közmunkások átlagbére, 

költségvetési szempontból az egész évre kiterjedő teljes munkaidős 

közfoglalkoztatásnál olcsóbb megoldás lehet a rokkantnyugdíjas ellátások 

fenntartása, ami azt a várakozásunkat erősíti, hogy 2015-ben nem fog bekövetkezni 

az aktívak létszámának az a növekedése, amit a konvergencia program előrevetít. 

Mivel a konvergencia program szerint 2015-re várható költségvetési helyzet mögött 

fontos feltételezés, hogy abban az évben több mint százezer fővel csökken a 

szociális rendszerben ellátottak száma, és ennyivel nem csak az aktívak, hanem a 

piaci foglalkoztatottak, tehát az adófizetők létszáma is megnő, ezért a fenti 

                                                 
7 A technikai kivetítés alapszabályainak megfelelően feltételezzük, hogy a minimálbér nominálisan rögzített szintje a 

horizont végéig változatlan. Ha figyelembe vesszük a 2012-2015 időszak alatt bekövetkező teljes árszintemelkedést 

(összesen 17 százalék az infláció), akkor azt kapjuk, hogy a 93 ezer forintos minimálbér reálértéke 2015-ben még 

mindig magasabb lesz, mint a 2011-ben érvényes minimálbér, 78 ezer forint. 
8 A KSH 2005-ös és 2008-as becslései szerint az állótőke felhasználás (a tényleges amortizáció) a GDP 16,9 ill. 17,4 

százaléka. A tőkeállomány szinten tartásához legalább ekkora beruházás szükséges, de a konvergencia program 

szerint ennél kisebb beruházás, vagyis a tőkeállomány csökkenése várható. A munkaerő keresletét beruházások 

nélkül is növelhetné bizonyos mértékig az üzleti környezet javulása, de ezzel sem a tények, sem a technikai kivetítés 

szabályai alapján nem számolunk. 
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ellenérveink alapján a 2015. évi költségvetési egyenleget sem tekintjük 

megalapozottnak.  

Elég lehet-e egy garancia a nemzetközi szervezetektől? 

Mostanában gyakran elhangzik, hogy Magyarországnak mindössze egy garanciára 

lenne szüksége a nemzetközi szervezetektől. Az érvelés szerint ezáltal olyan alacsony 

szintre csökkenhetne a magyar állampapírok elvárt hozama, ami mellett már 

biztosan nem lenne veszélyben a költségvetési politika fenntarthatósága. Ha ez igaz 

lenne, akkor egyrészt nem kellene ténylegesen lehívni a nemzetközi szervezetektől a 

hiteleket, másrészt nem kellene változtatni a gazdaságpolitikán, egyszerűen a piacról 

finanszírozni lehetne az államadósságot. 

Piaci várakozások szerint egy esetleges megállapodás a nemzetközi szervezetekkel 

nagyságrendileg 0,75 százalékponttal csökkentené a magyar állampapírokkal 

szembeni hozamelvárásokat. Mivel az elmúlt félévben az egy évnél hosszabb lejáratú 

kamatlábak a 7,4-8,0 százalékos sávban voltak, ezért egy 0,75 százalékpontos 

hozamcsökkenés nyomán az elvárt hozamok a 6,7-7,3 százalékos sávba kerülnének. 

Vizsgáljuk hát meg, hogy igaz-e az állítás, mely szerint 7 százalék körüli kamatszint már 

nem veszélyeztetné a költségvetési politika fenntarthatóságát. 

A válaszunk az, hogy nem. Ezt fogjuk a továbbiakban három lépésben 

alátámasztani. Először meghatározzuk, hogy mit értünk a fenntarthatóságot 

veszélyeztető kamatláb fogalmán, majd levezetjük, hogy intézkedések nélkül a 

jelenlegi kamatlábszint már veszélyezteti a fenntarthatóságot, végül bemutatjuk, 

hogy a jelenlegi gazdaságpolitika növekedési áldozata olyan nagy, hogy szinte 

tetszőleges méretű kiigazítással sem képes a kritikus kamatlábszintet érdemben 

feljebb tornázni és ezáltal a fenntarthatóságot javítani. 

Először tehát értelmezzük a fenntarthatóságot veszélyeztető kamatláb fogalmát. A 

fenntarthatóságot veszélyeztető kamatlábszintet nem önmagában, hanem csak az 

adósságráta, az elsődleges költségvetési egyenleg és a várható hosszú távú 

növekedési ütem függvényeként határozhatjuk meg. Annál biztonságosabbnak 

mondható a finanszírozás, minél alacsonyabb az állampapírok aktuális kamatlába a 

kritikus szinthez képest. Annál sérülékenyebb az ország, minél kisebb 

kamatemelkedés elég ahhoz, hogy a kamatelvárások a kritikus szint fölé 

emelkedjenek és ezáltal beindítsák a fenntarthatatlan spirált. 

A levezetés a Függelékben található. Az eredmény lényege, hogy a kritikus 

kamatláb-szint három tényező összegeként adódik. Az első az elsődleges többlet (a 

kamatkiadások és –bevételek nélkül számított költségvetési egyenleg) és az adósság 

hányadosa. Mivel az adósság tőkerészét az elsődleges többletből lehet kifizetni 

(hiszen a költségvetés kamatkiadásai definíció szerint a kamatokat fedezik csak) 

ezért annál magasabb kamatláb tolerálható, minél rövidebb idő alatt lenne képes 

az állam a fennálló adósságát az elsődleges többletekből teljesen kifizetni. A 

törlesztési képességet ezen felül természetesen javítja, ha van gazdasági növekedés 

(2. tag az összegben), és van infláció (3. tag az összegben), mivel az adósság 

névértéke rögzített, a törlesztésre fordítható összeg viszont a nominális GDP-vel nő 

(minden egyebet változatlannak tekintve). A nominális GDP két okból nőhet. 

Reálnövekedéssel az állam kinövi, inflációval viszont „elinflálja” az adósságot. Ez 

utóbbi eset azonban csak rövid ideig működhet, mivel az inflációs várakozások 

beépülnek a kamatlábba, és a lejáró állampapírok megújításakor már magasabb 

kamatkiadások terhelik az államot, vagyis inflációval tartósan nem javítható a 

fenntarthatóság. 
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Az alábbiakban e módszertan alapján összehasonlítjuk a 2011-es és 2012-es német, 

olasz és magyar konvergencia, ill. stabilitási programokat.9 A programokból vettük át 

az adósságrátára, a ciklikusan igazított elsődleges egyenlegre és a potenciális 

növekedésre vonatkozó becsléseket. A hosszú távú infláció értékéül a jegybanki 

inflációs célt vettük, ami az euró zóna esetében 2 százalék, Magyarország esetében 

3 százalék. A pillanatnyi hosszú lejáratú kamatlábat mind 2011-ben, mind 2012-ben a 

május 11-re vonatkozóan az Európai központi Bank honlapjáról10 vettük át, mivel ezek 

mindkét évben már a konvergencia programok áprilisi benyújtása utáni, tehát a 

kormányzati terveket információként tartalmazó kamatlábak.  „Biztonsági sáv”-nak 

nevezzük a kritikus kamatlábszint és a pillanatnyi hosszú lejáratú kamatláb 

különbségét, mivel ez mutatja, hogy a pillanatnyi helyzethez képest még mekkora 

hozamszint-emelkedést lenne képes az adott ország elviselni anélkül, hogy 

államadósságának finanszírozásai költsége miatt pénzügyi válságspirálba kerülne. 

 

2. táblázat: a német, olasz és magyar konvergencia és stabilitási programok összehasonlítása 

Német Olasz Magyar Német Olasz Magyar Német Olasz Magyar

Adósságráta év elején 79,5 116,1 69,7 77,5 112,3 66,7 78,0 114,5 73,7

ciklikusan igazított elsődleges egyenleg 2,5 4,9 2,0 2,5 4,9 1,8 3 6,1 2,9

potenciális GDP-növekedés 1,5 0,8 2,4 1,5 0,8 2,6 1,3 0,4 1,8

hosszú távú infláció 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0

Kritikus kamatlábszint 6,64 7,02 8,27 6,73 7,16 8,30 7,15 7,73 8,73

pillanatnyi hosszú lejáratú kamatláb 3,06 4,76 7,11 3,06 4,76 7,11 1,34 5,78 8,33

biztonsági sáv 3,58 2,26 1,16 3,67 2,40 1,19 5,81 1,95 0,40

2011-ben 2015-re 2012-ben 2015-re2011-ben 2014-re

 

Megj.: Olaszország esetében a 2015-re hiányzó értékeket a 2014-es értékekkel helyettesítettük  

 

A táblázatból az alábbi következtetések vonhatók le:  

1. A biztonsági sávok szélességének összehasonlítása alapján Németország 

finanszírozási helyzete már 2011-ben is egyértelműen a legjobb volt, de az 

elmúlt egy évben önmagához, és különösen a másik két országhoz képest 

tovább javult. A többi országhoz viszonyított javulás részben a „biztonságba 

menekülés” hatása, vagyis hogy minél kockázatosabbak az általános 

körülmények, annál inkább a viszonylag alacsony kockázatú országok felé 

áramlik a tőke, aminek következtében – az általános kockázatemelkedés 

ellenére – csökkenhet a tőlük elvárt kamatláb. Németország az utóbbi 

hónapokban 0 százalék körüli kamatláb mellett tudja kibocsátani 2-3 éves 

állampapírjait.  

2. Olaszország esetében az alkalmazott számítás alátámasztja a piaci 

közbeszédet, miszerint 7 százalék feletti kamatláb nem lehet fenntartható; 

egyértelmű válságként értelmezte mind a piac, mind a politikai szektor, amikor 

2011 novemberében 7 százalék fölé emelkedett az olasz állampapírok 

kamatlába. Ebből a szempontból nem játszott lényeges szerepet, hogy az 

államadósság pillanatnyi átlagos kamatlába csak 4,1 százalék volt. 

3. Az elmúlt egy évben az olasz biztonsági sáv 0,3 százalékponttal szűkült, de 

még így is megközelíti a 2 százalékot.11 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_en.htm  
10 http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html 
11 A 2011. évi olasz konvergencia program adatai némi fenntartással kezelendők, mivel az előző, Berlusconi-kormány  

költségvetési politikájával kapcsolatban többször merültek fel átláthatósági problémák. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_en.htm
http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html
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4. Magyarország esetében 9 százalékos kamatláb még a kormány számításai 

szerint is fenntarthatatlan; ez is egybevág azzal a tapasztalattal, hogy 

egyértelmű válságként értelmezte mind a piac, mind a politikai szektor, amikor 

2012 januárjában 9 százalék fölé emelkedett a magyar állampapírok 

kamatlába. Ebből a szempontból nem játszott lényeges szerepet, hogy az 

államadósság pillanatnyi átlagos kamatlába csak 5,1 százalék volt. 

5. A magyar biztonsági sáv (alig több mint 1 százalék) már 2011-ben is kisebb 

volt, mint az olasz adat, de az elmúlt egy év alatt ez még a kormány becslései 

alapján is 0,4 százalékra csökkent. 

6. Amennyiben bekövetkezik az a 0,75 százalékpontos hozamcsökkenés, amit a 

piaci elemzők nagyságrendileg az EU-IMF megállapodás létrejöttétől várnak, 

akkor még mindig csak a 2011. évi szintre kerül vissza a biztonsági sáv értéke. 

7. Az elmúlt egy év alatt mindhárom ország javította költségvetési egyenlegét 

abban az értelemben, hogy a 2015-re várt, a ciklikus hatásoktól megtisztított, 

GDP-arányos egyenleg mindhárom országban javult. Ugyanakkor ennek a 

hosszú távú (potenciális) növekedés lassulásában mért ára különböző volt. 

 

3. táblázat Az elsődleges egyenleg tartós javulásának növekedési ára a konvergencia/stabilitási 

programok alapján (2011-2012) 

Német Olasz Magyar

Elsődleges egyenleg  tartós javulása (GDP százaléka) 0,5 1,2 1,1

Potenciális növekedés lassulása (százalékpont) -0,2 -0,4 -0,8

Átváltási ráta -0,4 -0,3 -0,7   

 

Az eddigi számításokat a hivatalos magyar konvergencia programokra alapoztuk. 

Sajnos a helyzet azonban még ennyire sem kedvező. Ha saját alappályánkat 

helyettesítjük a megfelelő képletekbe, akkor 2015-re az adósságráta 7 

százalékponttal magasabb, a reál GDP növekedési üteme 0,8 százalékponttal 

alacsonyabb, az elsődleges egyenleg pedig 0,8 százalékponttal rosszabb, mint a 

2012-es konvergencia program megfelelő értéke.12 Mindez azt jelenti, hogy 

intézkedések nélkül a kritikus kamatlábszint 6,7 százalék, ami alatta van a jelenlegi 

kamatkörnyezetnek. 

Mivel az alappályán nem teljesülnek a konvergencia programban kitűzött 

egyenlegcélok, ezért arra számíthatunk, hogy a kormány további kiigazító lépésekkel 

javítani fogja az elsődleges egyenleget.13 

Az elsődleges többlet tartós növelése javítja ugyan a fenntarthatóságot, de ha 

ennek ára a növekedési kilátások romlása, akkor a fenntarthatóság szempontjából a 

helyzet mégsem javul érdemben.  A kormány saját számai alapján az elmúlt egy 

évben 1,1 százalékpontos tartós egyenlegjavulást 0,8 százalékpont tartós növekedési 

áldozattal sikerült csak elérni. 

Alappályánkon a költségvetési egyenleg a konvergencia program szerinti pályától 

mintegy 450 milliárd forinttal rosszabb. Az intézkedések, amelyekkel a kormány ezt a 

                                                 
12 Amint a munkaerőpiacról szóló részben kifejtjük, a 2015. évre vonatkozó kormányzati elképzelések kiugróan 

optimisták, ami önmagában is azt támasztja alá, hogy a 0,4 százalék biztonsági sáv nem létezik. 
13 Ha elfogadjuk a kormány konvergencia programban és a benyújtott költségvetési törvényben meghirdetett 

adóemelési célszámait, akkor a közvetlen, statikus hatás a GDP több mint 1,5 százaléka. 
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különbséget át kívánja hidalni még nem egyértelműek, ezért hatásvizsgálatot még 

nem lehet végezni, de az alábbi fő eszközök merültek fel eddig: 

 a bankadó felének megtartása (72 Mrd) 

 új telekom adó (44 Mrd) 

 a biztosítókra kivetett adó növelése (52,5 Mrd) 

 a pénzügyi tranzakciókat terhelő adó (140 Mrd)14 

 az energiaellátók adójának („Robin Hood”) megtartása kétszeres összeggel 

(40 Mrd) 

 tartalékok megszüntetése 

 jövedéki adó emelése 

 a belső tételek egyenlegének inflációnál lassabb emelése (nagyságrendileg 

200 Mrd, bár ez egyre komolyabb korlátokba ütközik, mivel a kiadások 

csökkentése megfelelő tartalmi intézkedések nélkül nem lehet megalapozott 

és fenntartható)  

Amint látható, gyakorlatilag ugyanolyan eszközökről van szó, mint amelyekkel a 

kormány és a parlament a 2012-es egyenlegcél elérését biztosítani kívánta, tehát 

növekedési áldozat szempontjából hasonló hatásra számíthatunk. Ha az alappálya 

szerint még hiányzó 1,4 százalékos eltérést az egyenlegcéloktól az eddigihez hasonló 

átváltási ráta mellett sikerül csak eltüntetni, akkor egyrészt a potenciális növekedés 

gyakorlatilag nullára csökken, másrészt a kritikus kamatlábszint a jelenlegi, tehát az 

IMF-EU tárgyalások sikerességét inkább valószínűsítő (!) hosszú lejáratú kamatláb alá 

kerül. 

Nem kizárt, hogy az államadósság átlagos kamatlába 3 év múlva (a nemzetközi 

megállapodás feltételezett lejárta után) még mindig éppen a kritikus szint alatt lesz, 

de egyértelmű, hogy továbbra is a veszélyzónában marad. Márpedig a veszélyzóna 

lényegéhez tartozik, hogy akár a magyar gazdasági folyamatoktól független piaci 

hangulatromlások is átmenetileg megemelhetik az elvárt hozamszintet, és ezzel 

bármikor átbillenhet a folyamat egy fenntarthatatlan spirálba. 

Ezen alapjaiban az sem segít, ha – szakítva az eddigi kormányzati kijelentésekkel – az 

állam forint helyett mégiscsak euróban kezdene eladósodni, mivel az elmúlt egy év 

tapasztalatai alapján tudjuk, hogy komolyabb válság idején a devizában 

kibocsátott állampapírok elvárt hozama is gyakorlatilag a forintpapírok 

hozamszintjére emelkedik. 

Átmenetileg természetesen javítana a helyzeten, ha az állam nem csak a garanciát, 

hanem a piaci árnál olcsóbban kínált tényleges nemzetközi hitelt is igénybe venné, 

de hosszabb távon a fenntarthatóság helyreállításának kulcsa a költségvetési 

egyenleg és a növekedés közti átváltás javítása, a potenciális növekedést javító 

kiigazító intézkedések bevezetése, vagy másként fogalmazva: a gazdaságpolitikai 

fordulat. Ha az egyenlegjavító intézkedések jellege nem változik alapvetően, akkor a 

továbbiakban szinte akármekkora kiigazítás sem fogja érdemben javítani a 

fenntarthatóságot. 

                                                 
14 A tranzakciós adó esetében azért a legkisebb értéket szerepeltetjük, mert az ennél nagyobb változatok indoka 

többlet kiadások, ill. bevétel csökkentések finanszírozása volt. 
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A 2012. évi konvergencia program néhány további aspektusa 

A 2012. évi konvergencia programmal kapcsolatban néhány további átláthatósági 

szempontra hívjuk fel a figyelmet az alapján, hogy az Európai Bizottság előzetes 

dokumentuma15 milyen tartalmi követelményeket támasztott a 2012. évi nemzeti 

programokkal szemben 

1. A dokumentum nem tartalmaz olyan koherens, és egyértelmű alappályát, 

amelyhez képest a meghirdetett új intézkedések mérhetőek lennének. Az 

anyag gyakorlatilag összemossa a 2011 tavaszán és a 2012 tavaszán Széll 

Kálmán néven meghirdetett kiigazítási terveket.16 Ennek például az is 

következménye, hogy a bruttó reálbérekben az alappályához képest olyan 

mértékű (több mint 10 százalék) csökkenést vetít előre, amely a 2012 tavaszi 

program intézkedéseivel nyilvánvalóan nem magyarázható. Az alappálya 

hiánya különösen akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a kormány a benyújtott 

konvergencia programtól el kíván térni gazdaságpolitikai intézkedéseiben (pl. 

136 milliárdról 400 milliárdra növeli a pénzügyi tranzakciós adót, szelektíven 

csökkenti a munkáltatói járulékokat) 

2. A bizottsági iránymutatás alapján a hosszú távú fenntarthatóságot bemutató 

táblázatból ki kellett volna derülnie, hogy a kormány 2020-ban milyen 

összegben számít nyugdíj kifizetésekre a magánnyugdíj pénztári 

megtakarítások alapján, ami javította volna az átláthatóságot a kormány 

nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos terveit illetően, de a magyar dokumentum 

ezeket a sorokat nem tartalmazza. Nem kizárt, de nem is egyértelmű, hogy ez 

a magánnyugdíjpénztári rendszer teljes megszüntetéseként értelmezendő. 

3. A hosszú távú fenntarthatóság szempontjából is romlott a helyzet a 2011. évi 

konvergencia programhoz viszonyítva. Amint az alábbi táblázat mutatja, a 

magánnyugdíjpénztári rendszer döntő részének felszámolása mellett jobban 

növekedett a kiadás, mint amennyivel növekedett a járulékbevétel. Ennek 

egyik fontos oka, hogy azok, akik visszaléptek az állami pillérbe „megnyerték” 

nyugdíjkövetelésüknek azt a 25 százalékát, amiről eredeti (1997-utáni) 

átlépésükkel lemondtak. 

 

4. táblázat: a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának változása 

2020 2030 2040 2060

nyugdíjkiadás 8,7 7,8 7,7 7,8

nyugdíjjárulék-bevétel 8,3 7,7 7,5 7,5

egyenleg -0,4 -0,2 -0,2 -0,3

nyugdíjkiadás 10,6 9,8 10,5 12,6

nyugdíjjárulék-bevétel 9,9 9,9 10 9,9

egyenleg -0,7 0,1 -0,5 -2,7

2011-es 

konvergencia 

program

2012-es 

konvergencia 

program  

Adatok a GDP-százalékában 

 

A magánnyugdíjrendszer nagy részének felszámolása tehát a hosszú távú 

fenntarthatóságot a kormány számításai szerint is rontotta. 

4. A Bizottság útmutatója szerint a konvergencia programnak tartalmaznia kellett 

volna a költségvetési kiadások 2015-ben várható értékének szakterületenként 

                                                 
15

 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf 
16

 2012. évi konvergencia program 176. oldal 
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(ún. funkcionális) bontását (Útmutató, 21. oldal). Javította volna az 

átláthatóságot az egészségügyre és az oktatásra fordítható összegek 

tekintetében egy ilyen táblázat, de a hivatalos magyar dokumentum ezt nem 

tartalmazza. A hosszú távú fenntarthatósággal foglalkozó táblázat 2020-ra 

közli az oktatásra és az egészségügyre fordítandó GDP-arányos összegeket, 

de ezek nem a kormány, hanem az Európai Bizottság számításai (eszerint az 

egészségügyi, ápolási, oktatási és egyéb korfüggő kiadások a GDP 

arányában gyakorlatilag szinten maradnak). A magyar konvergencia 

program17 némileg ellentmond a Bizottság számításainak, mivel ebben a 

természetbeni társadalmi juttatások (amelynek döntő része éppen az oktatás 

és az egészségügy) 2010 és 2015 között a GDP-nél lényegesen (összesen 8 

százalékkal) lassabban nőnek. A 2015-re vonatkozó magyar kormányzati 

kiadási keretek ismerete szükséges lenne annak megítéléséhez, hogy 

finanszírozási oldalról mennyire megalapozottak a különféle béremelési, 

életpálya és egyéb reformtervek.  

                                                 
17 Konvergencia Program 210. oldalán IV.1. táblázat 
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1. melléklet: a főbb makrogazdasági mutatók alakulása az alappályán 

 

2011 2012 (f) 2013 (f) 2014 (f) 2015 (f)

NEMZETI SZÁMLÁK (folyó áron, Mrd forint)
Nominális GDP 28154 29187 30661 31978 33132

Reál GDP (éves % növekedés) 1,7 -1,0 1,3 1,7 1,0

Háztartások fogyasztási kiadása 14485 15186 15996 16769 17674

Vásárolt fogyasztás 14290 14981 15780 16543 17436
        vásárolt fogyasztás  (éves % növekedés) 4,8 4,6 5,8 4,6 6,6
        vásárolt fogyasztás volumene (éves % reálnövekedés) 0,8 -1,2 1,8 1,6 1,9

Kormányzati kollektív fogyasztás 2761,7 2715,5 2814,2 2901,7 2999,6

Kormányzati természetbeni transzfer 3136,0 3044,3 3158,3 3241,5 3327,5

Összes kormányzati fogyasztás folyó áron 5897,7 5759,7 5972,5 6143,2 6327,1

Kormányzati beruházás NSZ szerint 777,8 786,4 816,3 833,4 853,9

Kormányzati pénzügyi transzferek a lakosságnak 4299,8 4494,9 4494,9 4494,9 4494,9

Import 23905,5 24865,9 27409,5 29433,7 32570,2

Lakossági beruházás 1126,5 1261,6 1381,7 1484,2 1484,2

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme 15616,6 16541,4 17268,5 17789,3 18446,7

ÁRAK  (éves %)

Infációs ráta (CPI) 3,9 5,9 3,6 3,1 3,4

GDP deflátor 3,0 4,6 3,7 2,6 2,7

MUNKAPIAC (ezer fő)

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (LFS, éves átlag) 3 811 947 3 844 149 3 832 592 3 811 084 3 795 611

        ebből: Versenyszféra (LFS-intézményi állam) 3 043 963 3 045 426 3 033 869 3 012 361 2 996 889

                  Költségvetési szektor (intézményi, technikai feltevés) 734 556 798 723 798 723 798 723 798 723

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (éves változás %) 0,8 0,8 -0,3 -0,6 -0,4

                 Versenyszféra foglalkoztatottság (éves változás %) 1,2 0,0 -0,4 -0,7 -0,5

                 Állami foglalkoztatottság (éves változás %) -4,9 8,7 0,0 0,0 0,0

Aktívak létszáma 4 279 828 4 341 743 4 394 476 4 438 800 4 467 523

Munkanélküliek száma a nemzetgazdaságban (éves átlag) 467 881 497 594 561 884 627 717 671 912

Munkanélküliségi ráta (LFS) 10,9 11,5 12,8 14,1 15,0

Versenyszféra bruttó nominál átlagbér (éves növekedés, %) 5,3 6,3 5,7 5,1 5,3

Állami bruttó átlagbér (technikai feltevés) 203 516 197 405 204 580 210 943 218 061

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresetttömeg (folyó áron, millió HUF) 9752,5 10439,8 10960,0 11412,9 11928,0

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresettömeg (éves növekedés, %) 1,4 7,0 5,0 4,1 4,5

"KSH létszám és kereset" bruttó bér (éves növekedés, %) 5,2 6,2 5,3 4,7 4,9

"KSH létszám és kereset" nettó bér (éves növekedés, %) 6,4 2,5 5,3 4,7 4,9

Nyugdíj indexálás mértéke (éves növekedés,%) 4,3 4,2 3,6 3,1 3,4

TECHNIKAI FELTEVÉSEK

Forint euró árfolyam (éves átlagok) 290,2 287,5 312,4 316,4 323,9

Hozam, 3 hónapos benchmark 6,1 7,1 6,6 8,0 7,5

Olajár, HUF/hordó 21215 21661 21810 21883 21980    
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2. melléklet: a külső tételek alakulása az alappályán 

Költségvetési tétel 2011 2012 2013 2014 2015

Gazdálkodó szervezetek befizetései

Társasági adó 316,6 349,1 374,5 397,7 418,3

Hitelintézeti járadék 9,4 8,1 8,1 8,1 8,1

Pénzügyi szervezetek különadója 186,5 187,0 0,0 0,0 0,0

Egyes ágazatokat terhelő különadó 156,8 160,6 7,4 0,0 0,0

Cégautóadó 35,7 36,1 36,6 37,2 37,5

Energiaellátók jövedelemadója 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0

Társas vállalkozások különadója -17,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Egyszerűsített vállalkozói adó 172,3 144,1 148,4 152,3 155,6

Ökoadók 23,5 26,7 27,1 27,5 27,8

Környezetvédelmi termékdíj 45,0 47,3 49,3 51,1

Bányajáradék 111,5 113,9 114,6 115,0 115,5

Játékadó 51,2 45,3 47,7 50,0 52,7

Egyéb befizetések 16,1 33,0 34,2 35,3 36,5

Rehabilitációs hozzájárulás 66,4 67,0 66,8 66,4 66,1

Egyéb központosított bevételek (csak külső!) 22,8 23,0 23,4 23,8 24,3

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

Általános forgalmi adó 2 432,0 2 736,5 2 888,0 3 030,9 3 183,0

Jövedéki adó 875,1 890,4 898,3 902,8 908,2

Regisztrációs adó 34,5 13,4 14,1 14,7 15,2

Népegészségügyi termékdíj 3,3 17,9 18,9 19,8 20,9

Baleseti adó 27,7 29,1 30,6 32,2

Lakosság befizetései

Személyi jövedelemadó 1 382,9 1 515,8 1 508,5 1 583,1 1 665,3

Magánszemélyek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Adóbefizetések 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Illeték befizetések 75,7 94,6 100,6 104,1 104,6

Egyes vagyontárgyak adója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

M.személyek jogviszony megszűnésével kapcs. különadó 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 9,6 9,0 9,9 10,6 11,7

Munkaerőpiaci Alap

Szakképzési hozzájárulás 49,2 52,6 55,2 57,5 60,1

Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada 186,6 199,7 209,7 218,4 228,2

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9

Nemzeti Kulturális Alap

Játékadó bevétel 5-ös lottóból 11,3 11,8 12,4 13,0 13,7

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Innovációs járulék 25,2 45,0 47,3 49,3 51,1

Nyugdíjbiztosítási Alap

Munkáltatói és biztosítotti járulék 2 594,1 2 621,7 2 784,3 2 929,7 3 061,9

Egyéb járulékok és hozzájárulások (csak külső tételek) 22,2 22,8 23,9 24,9 26,0

Egészségbiztosítási Alap

Munkáltatói és biztosítotti járulék 617,6 743,7 780,8 813,0 849,7

Egyéb járulékok és hozzájárulások  (csak külső tételek) 17,3 14,3 15,0 15,6 16,3

Egészségügyi hozzájárulás 41,2 101,8 106,8 111,3 116,3

Külső bevételek összesen 9 549,6 10 373,0 10 440,4 10 893,2 11 359,5

Költségvetési tétel 2011 2012 2013 2014 2015

Családi támogatások, szociális juttatások

Családi támogatások (külsőnek minősülő) 434,7 428,8 424,2 420,7 416,9

Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások (külsőnek minősülő) 30,8 31,0 31,0 31,1 31,1

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 233,0 293,6 333,0 355,6 393,6

MNB veszteségtérítés 13,6 0,0 100,0 100,0 100,0

MPA

Passzív ellátások 125,8 65,6 75,4 82,8 88,4

Bérgarancia kifizetések 5,5 5,2 6,1 7,0 7,8

Nyugellátások 3027,9 3257,7 3314,2 3345,3 3446,2

Egészségbiztosítási Alap

Táppénz 61,4 65,7 69,0 71,9 75,1

GYED 86,6 86,5 90,7 92,6 94,1

E Alap egyéb pénzbeli ellátásai (külsőnek minősülő, pl. TGYÁS) 38,1 43,5 46,4 49,0 51,6

Külső kiadások összesen 4 057,5 4 277,7 4 490,0 4 555,9 4 704,8

Külső tételek egyenlege 5 492,1 6 095,3 5 950,4 6 337,3 6 654,7

BEVÉTELI OLDAL

KIADÁSI OLDAL
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3/a. melléklet: különféle egyenlegmutatók alakulása az alappályán (Mrd 

forint) 

2012 2013 2014 2015

Külső tételek 6095 6047 6365 6683

Belső tételek -5582 -5785 -5965 -6166

Elsődleges egyenleg 513 262 400 516

Kamategyenleg -1235 -1351 -1439 -1489

A központi alrendszer egyenlege -722 -1090 -1038 -973

Önkormányzati alrendszer egyenlege -84 -61 0 0

ESA-híd a központi kormányzatban 30 0 0 0

Kormányzati szektor egyenlege -777 -1151 -1038 -973

Egyenlegcél -730 -675 -608 -497

Kiigazítási igény 47 476 431 476

GDP 29187 30661 31978 33132  

3/b. melléklet: különféle egyenlegmutatók alakulása az alappályán (GDP 

százalék) 

2012 2013 2014 2015

Külső tételek 20,9% 19,7% 19,9% 20,2%

Belső tételek -19,1% -18,9% -18,7% -18,6%

Elsődleges egyenleg 1,8% 0,9% 1,3% 1,6%

Kamategyenleg -4,2% -4,4% -4,5% -4,5%

A központi alrendszer egyenlege -2,5% -3,6% -3,2% -2,9%

Önkormányzati alrendszer egyenlege -0,3% -0,2% 0,0% 0,0%

ESA-híd a központi kormányzatban 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Kormányzati szektor egyenlege -2,7% -3,8% -3,2% -2,9%

Egyenlegcél -2,5% -2,2% -1,9% -1,5%

Kiigazítási igény 0,2% 1,6% 1,3% 1,4%  

4. melléklet: a kormányzati szektor bruttó adósságának alakulása az 

alappályán 

2011 2012 2013 2014 2015

Központi kormányzat bruttó adóssága (Mrd forint) 21527 22334 23485 24523 25496

Önkormányzati szektor adóssága (Mrd forint) 1165 1249 1310 1310 1310

Kormányzati szektor bruttó adóssága 22692 23583 24795 25833 26806

Nominál GDP 28154 29187 30661 31978 33132

Kormányzati szektor adósságrátája 80,6% 80,8% 80,9% 80,8% 80,9%

Implicit kamatláb (konvergencia programból átvéve) 5,25% 5,45% 5,56% 5,56%   

Megj: az implicit kamatlábat a 2012-2014 évekre a konvergencia programból vettük át 
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5. melléklet: a német és a magyar hivatalos növekedési pályák 

összehasonlítása 

Német 

stabilitási 

program 

2010.02.09

Magyar 

konvergencia 

prorgam 

2010.02.12.

Magyar 

költségvetési 

törvényjavaslat 

2010.10.31.

Német 

stabilitási 

program 

2011.04.27

Magyar 

kkonvergencia 

program 

2011.04.15.

Német 

stabilitási 

program 

2012.04.18

Magyar 

konvergencia 

program 

2012.04.25.

Alappálya 

2012.07.02

2011 2,0 3,7 3,0 1,3 3,1 3,0 1,7 1,7

2012 2,0 3,8 3,5 2,8 3,0 0,7 0,1 -1,0

2013 2,0 3,8 5,0 1,5 3,2 1,6 1,6 1,3

2014 2,0 3,8 5,2 1,5 3,3 1,6 2,5 1,7

2015 2,0 3,8 5,2 1,5 3,5 1,6 2,5 1,0

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2011 102,0 103,7 103,0 101,3 103,1 103,0 101,7 101,7

2012 104,0 107,6 106,6 104,1 106,2 103,7 101,8 100,7

2013 106,1 111,7 111,9 105,7 109,6 105,4 103,4 102,0

2014 108,2 116,0 117,8 107,3 113,2 107,1 106,0 103,7

2015 110,4 120,4 123,9 108,9 117,2 108,8 108,7 104,7

reál GDP éves növekedési üteme (százalék)

reál GDP szintje (2010 = 100)
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Függelék 

Az adósságrátát stabilizáló nominális kamatláb levezetése 

Az adósság forintban kifejezett szintjének alakulását meghatározó azonosság 

értelmében 

 

 

 

Ahol D az adósság nominális értéke, i a nominális kamatláb, B az elsődleges 

egyenleg (többlet) nominális értéke, SF pedig az állományváltozást okozó egyéb 

tényezők eredője. Az év végi adósságállomány tehát úgy adódik, hogy az év eleji 

adóssághoz hozzáadjuk az adósság kamatát, viszont levonjuk azt az összeget, 

amennyivel az adott évben (kamatokat nem számítva) a bevételek meghaladják a 

kiadásokat. Ezen kívül még elvileg lehetnek egyéb tényezők (árfolyamváltozás, 

privatizáció, részvényvásárlás, stb.), de ezeket a jövőre vonatkozóan nullának szokás 

feltételezni. 

Ha ez utóbbi tényezőtől eltekintünk, vagyis nem tételezünk fel a jövőre vonatkozóan 

sem árfolyamváltozást, sem privatizációt, sem egyéb hasonló, a költségvetési 

egyenleget nem érintő, de az adósságszintet befolyásoló tényezőt, akkor a GDP-

arányos adósságráta alakulását a fenti egyenlet átalakításával kapjuk: 

 

 

 

Ahol Y a nominális GDP szintje. A költségvetési politikát ebben a megközelítésben 

akkor tekinthetjük fenntarthatónak, ha az adósságráta értéke nem növekszik. Áttérve 

a GDP-arányos változók kis betűvel való jelölésére ennek feltétele, hogy 

 

 

 

Az adósságrátához képest kis elsődleges többlet és alacsony infláció esetén mindkét 

oldalnak vehetjük a logaritmusát és kihasználhatjuk, hogy nullához közli x érték 

esetén ln(1+x)~x. 

 

 

 

Mivel a fenntarthatóság rövid távon nem értelmezhető, ezért a megfelelő változók 

konjunktúra ciklusok hatásától megtisztított (potenciális, ill. strukturális) értékét kell 
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alkalmaznunk. Mivel az államadósság nagy része egy évnél hosszabb lejáratú 

papírokban ölt testet, ezért ha a kamatláb megváltozik, időbe telik, amíg ennek a 

változásnak a hatása az egész állományon érvényesül. A magyar adósság lejárati 

szerkezete alapján azt mondhatjuk, hogy nagyjából három év alatt a változás döntő 

része végbemegy. 

Erre figyelemmel a fenntarthatóságot veszélyeztető kamatlábat az elemzés készítése 

utáni harmadik év elejére várt adósságráta, az arra az évre előrejelzett, ciklikusan 

kiigazított elsődleges egyenleg, potenciális növekedés és inflációs cél alapján 

számítjuk. 

 

+  

 

Az adósságfinanszírozás fenntarthatóságának, biztonságának egy lehetséges 

mércéje, ha a fent kiszámított kritikus kamatlábszinthez hozzámérjük a hosszú lejáratú 

állampapírok piacon elvárt hozamát ( ).  

 

 

 

Konkrét példával élve, Németország esetében a kritikus kamatláb valamivel 

alacsonyabb, mint Olaszország esetében, de az olasz állampapírok aktuális piaci 

kamatlába nagyon közel van a kritikus szinthez, a német állampapírok pedig nulla 

közeli kamatláb mellett kelnek el. Az olasz biztonsági sáv kevesebb mint 2 százalék, a 

német viszont majdnem 6 százalék. 


