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A KÖLTSÉGVETÉSI SIKER ÁRA 

A GKI előrejelzése szerint a magyar gazdaság júniusban kikerül a túlzottdeficit-eljárás alól, ez jó 

hír. Az ennek érdekében az elmúlt években bevezetett tíz új adó azonban akadályozza a gazda-

sági fejlődést. Az infláció és az alapkamat csökken. A költségvetés finanszírozási feltételei ja-

vulnak, de ez nagyrészt a nemzetközi pénzbőség következménye. A magyar gazdaság iránti 

politikai és befektetői bizalmatlanság tovább erősödik, a GDP idén csak stagnál.  

Az I. negyedévben a GDP 0,9%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál. Az ipari termelés volume-

ne 3,1%-kal, a kiskereskedelmi forgalomé 1,7%-kal maradt el a tavalyitól, a külkereskedelem pedig 

stagnált. Csak az építőipar növekedett, kirívóan alacsony bázishoz képest. A foglalkoztatás az öt 

főnél nagyobb cégeknél és a költségvetési szférában mintegy 1%-kal csökkent, a KSH lakossági 

felmérése szerint azonban 1%-kal emelkedett a valamiféle munkát végzők aránya. A különbséget 

többek között a külföldi és a szürke munkavállalás terjedése magyarázhatja.  A béremelés mér-

téke tavalyhoz képest érezhetően lassul, s a látványosan csökkenő infláció (valamint a gazdasági 

visszaesés) következtében jóval elmarad a minimálbér 5,4%-os dinamikájától is. Végeredmény-

ben 2013-ban a bruttó keresetek 3%-os, a nettó keresetek ennél valamivel nagyobb emelkedése, 

2,2%-os áremelkedést prognosztizálva a reálkeresetek bő 1%-os emelkedése várható. A nyugdíjak 

reálértéke – mivel azok idén a kormány eredeti inflációs előrejelzésének megfelelően 5,2%-kal 

bővülnek – kb. 3%-kal emelkedik. A reáljövedelmek 1,5%-os emelkedése ellenére a sokféle tarto-

zás által sújtott, bizonytalan jövőt látó lakosság nem vagy alig növeli fogyasztását.  

A beruházások 2013. I. negyedévében az előző negyedévhez képest csaknem 4%-kal tovább 

csökkentek, s több mint 8%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól. 2013 egészében 2%-os visz-

szaesés várható. A kétezres évek első évtizedében még 20-25%-os beruházási ráta idén 17% alá 

esik. (Az EU átlaga 2012-ben 19,6% volt.) Ez a kirívóan alacsony arány, már a tőkeállomány meg-

újítását se nagyon fedezi. Az EU stagnálása miatt csak a II. félévben várható a magyar kivitel ér-

demi növekedése. A jegybanki kamatcsökkentés és az alacsony kamatozású hitelek meghirdeté-

se nyomán a legjobb cégek olcsóbban jutnak hitelhez. Ez azonban a kereslethiány és a kiszámít-

hatatlan állami magatartás miatt nem vezet a növekedés gyorsulásához.  

A Magyarország elleni túlzottdeficit-eljárás megszüntetése nem biztosít mozgásteret egy felté-

telezett választási költekezéshez, mivel az eljárás ebben az esetben akár már a választások előtt 

újraindulhat. Ezért az idei deficit, ha magasabb is lesz az EU által most prognosztizált 2,7%-nál, 

feltehetőleg nem, vagy nem sokkal haladja meg a 3%-ot. A GKI arra számít, hogy a népszerű in-

tézkedések terhét a rezsicsökkentéshez hasonlóan közvetlenül, esetleg adóemelés formájában 

közvetetten továbbra is nagyrészt az üzleti szektorra hárítják. Ez az EU által tolerálható szint 

körül tarthatja a várható 2014. évi hiányt, de tovább rontaná egy mégoly szerény növekedés be-

indulásának esélyét is. Emellett kiélezett választási helyzetben nem zárható ki egy költségvetési 

következményektől eltekintő, osztogató politika sem.   
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A GKI PROGNÓZISA 2013-RA 

 Megnevezés 2011 2012 
2013. 

I-III. hó 
2013 

előrejelzés 

1. GDP (%) 101,6 98,3 99,1 100 

2. Ipari termelés (%) 105,4 98,3 96,9 101 

3. Beruházások (%) 95,5 94,8 91,3 98 

4. Építési-szerelési tevékenység (%) 92,2 94,1 104,8 100 

5. Kiskereskedelmi forgalom (%) 100,2 98,1 98,3 100 

6. Kivitel változása (folyó áron, euróban, %) 112 100,2 99,9 103 

7. Behozatal változása(folyó áron, euróban, %) 110,6 100,4 99,8 102,5 

8. Külkereskedelmi egyenleg (milliárd euró) 7,1 6,9 1,7 7,5 

9. 
Folyó fizetési és tőkemérleg együttes egyenlege  
(milliárd euró) 

3,6 4,2 - 4,5 

10. Euró átlagos árfolyama (forint) 279,2 289,4 297,0** 295 

11. Államháztartás hiánya (milliárd forint)* 1734,4 607,5 528,6** 850 

12. Bruttó átlagkereset indexe 105,2 104,6 102,9  103 

13. Fogyasztói árindex 103,9 105,7 102,9** 102,2 

14. 
Fogyasztói árindex az időszak végén  
(előző év azonos hónap = 100) 

104,1 105,0 102,2 102,3 

15. Munkanélküliségi ráta az időszak végén (%) 10,7 10,7 11,0*** 10,7 

        * Pénzforgalmi szemléletben, helyi önkormányzatok nélkül 
     ** 2013. I-IV. hó 
*** 2013. II-IV. hó  
  A tényadatok forrása: KSH, MNB, NGM   
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