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A gazdasági élet hét szűk esztendője 2008 után

• A 2008 őszén kirobbant válság hatása a világgazdaságra, Európára, az 
európai peremvidékre, Magyarországra

• Vége a folyamatos növekedésnek. A gazdasági tevékenység 
hullámzásai sokfélék:  lehet V, lehet U, gyakran W, sőt www

• A magyar gazdaság hullámmozgásainak néhány adata, és kilátásaink 
2015 végén 

• Következtetések, ajánlások



A visegrádi országok a válság előtt, alatt és után: a magyar pálya 
általában a V4 átlaga alatti 

GDP volumen éves növekedési ütem, 2000-2015



Hosszabb távon látszik a szétfejlődés a térségben
reál GDP alakulása 



2014-2015: a nagy globális nyersanyagár-esés lenyomta az árszintet 



Az infláció nem szűnt meg végleg, jövőbeli alakulása bizonytalan
Forrás: MNB inflációs, A fogyasztói árindex és az MNB inflációs célja



A kormány hivatalos konvergencia-programja érezhető 
növekedéssel, fogyasztás-bővüléssel számol



Van ennél óvatosabb előrejelzés is 



Ránk férne a további növekedés, máskülönben a felzárkózás 
illúzió marad 



Távolságunk a német fejlettségi szinttől az árszínvonal számbavételétől 
nagyon függ

Forrás: Kónya I. 2015



Olcsók vagyunk - ami miatt a folyamatos kivándorlás/ingázás 
elkerülhetetlen …

bérköltségek az EU-ban



Jelentős a „dízelügy” miatti kitettségünk, a feldolgozóipar (és 
ezen belül az autóipar) nagy aránya miatt

Az ipar részaránya a GDP előállításában, 2015 2. n. év.



A hitelintézeti aktivitás visszaesése, stagnálása, hatósági megsegítése 



A földrajzi közelség miatt nagy a gazdag országok munkaerő-elszívó 
képessége KKE-ban



Ahogy a német cégek látják a térséget
Választaná-e ismét az országot befektetési célként?



Ami jó nálunk, meg ami nem
a) német cégek elégedettsége az infrastruktúrával,  b) a gazdaságpolitika kiszámíthatóságával



Az EU-források továbbra gazdaság-erősítő tényezők



A 2007-2013-as ciklus nettó befizetői és kedvezményezettjei: a befizetők 
mind érzékenyebbek a korrupcióra
a GDP százalékában, az időszak átlagában



A konjunktúra-várakozások alakulása: óvatos üzleti optimizmus
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Végre növekedés. Kockázatok és mellékhatások….

• Az európai nemzeti érdekek összecsapása komoly középtávú veszélyekkel jár 
a kis, nyitott nemzetgazdaságokra

• Munkaerőmozgás: be- és kivándorlás. Nem látni tisztán a következményeket, 
de azok igen jelentősek lehetnek

• Globális kockázatok: az árfolyamok és a kamatok meglódulása; a geo-
politikai feszültségek éleződése, az integráció belső-külső köreinek 
újrarendeződése  (brit kilépés, regionális mozgások jelenlegi tagállamokon 
belül).  A BRICS-országok ütemvesztése fékezi a világgazdasági dinamikát


