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Bevezető
Mike Tyson híres mondása szerint mindenkinek
van egy terve, egészen addig, míg szájba
nem vágják. Ez a gazdaság világában sincsen
máshogy. Recesszió és válság bekövetkeztekor
majd mindenkinek van pár kiváló ötlete, melyek
egészen addig jól hangzanak, míg nem kell
kiállniuk a gyakorlat próbáját. Arról, hogy
hazánkban egyes gazdaságpolitikusok szintén
„kiváló” tervekkel rendelkeznek, már mi is írtunk.
Most azonban egy másik aspektusára szeretnénk
koncentrálni a neves bokszoló mondásának,
nevezetesen arra, hogy hogyan lehet felkészülni a
szóban forgó pofonra úgy, hogy a tervünket az se
húzza keresztbe.
Krízishelyzetek során a probléma kezelésének
sikeressége jellemzően a felkészülési
szakaszban dől el. 1241-42-ben, az első
tatárjárás során a körülbelül 90.000 mongol
harcos feldúlta az országot, IV. Béla királyt
egészen Trogir váráig űzte, elképzelhetetlen
anyagi kárt és közel 1,5 millió halottat – az akkori
Magyarország lakosságának felét – hagyva maga
mögött. Abban, hogy 1285-ben, a második
tatárjárás során IV. László úgy verte ki a mongol
sereget az országból, hogy – a hagyományok
szerint – annak fővezére gyalog volt kénytelen
menekülni, óriási része volt annak, hogy IV. Béla
– tanulva a korábbi katasztrófából – módszeresen

felkészítette az országot. Kővárakat építtetett a
korábbi földvárak helyett. Jó minőségű dénárt
veretett (ahogy ma mondhatnánk, monetáris
politikával is küzdött a válság ellen). Kötelezte
a városokat, hogy – háború esetén – lovagokat
adjanak hadrendbe. Külföldi telepeseket hívott az
országba.
A gazdasági válságok azon országokat
sújtják a leginkább, amelyek hosszabb ideje
fenntarthatatlan pályán mozognak. A 2020as államcsődje előtti évtizedben Libanon
államháztartás hiánya a GDP 7,5 százalékáról
– lényegében folyamatosan növekedve – 11,4
százalékára nőtt. Venezuela 2017. novemberi
részleges csődje az infláció 3 évnyi folyamatos,
50 százalék körüli szintről egészen 500 százalékig
történő emelkedése után következett be. A
Görögország 2015-ös államcsődje előtti öt évben
az ország államadóssága lényegében végig a
GDP 150 százaléka fölött volt. Argentína – mely
ország a függetlenné válása óta kilencszer
jelentett csődöt (1828, 1890, 1951, 1956, 1982,
1989, 2001, 2014 és 2020) – a XXI. század során
egyszer sem tudta 50 százalék fölé tornázni a
foglalkoztatottsági mutatóját (sőt, 2003-ban az
ország munkaképes korú lakosságának mindössze
egyharmada dolgozott).

Mennyire készült fel Magyarország a XXI.
század nagy világválságaira? Az elmúlt 12 évben
két olyan gazdasági világválságot is megérhettünk,
melyekre valószínűleg életünk végéig emlékezni
fogunk. Az egyik a 2008-09-es, az USA-ból
induló hitelezési válság, a másik pedig a jelenleg
kibontakozó, koronavírus miatti leállások okozta
gazdasági helyzet. Ezzel a tanulmánnyal induló
sorozatunkban arra a kérdésre keressük a választ,
hogy mennyire sikerült hazánknak a válságok
megérkezése előtt felkészülnie, mennyire voltak
stabilnak, illetve kedvezőnek tekinthetőek a krízis
előtti gazdasági trendek. Ebben az írásban a
gazdasági növekedés mellett az államháztartási
hiány és az államadósság, a devizaadósság és
a nettó külföldi adósság alakulását vizsgáljuk.
Az adatok a Világbank, az OECD, az EuroStat,
a CountryEconomy és az MNB adatbázisaiból
származnak.

Budapest, 2020. május 27.
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Gazdasági
növekedés

Gazdasági növekedés:
Mi ez?

Miért fontos?

Miért különösen fontos válság idején?

Egy ország gazdasági teljesítményét a GDP
(Gross Domestic Product – Bruttó Hazai Termék)
mutatóval mérjük. Ezen mutató megváltozása a
gazdaság bővülésének vagy zsugorodásának a
mértékét mutatja.

A GDP lényegében a gazdaság szereplői között
szétosztható torta méretét mutatja. Nagyobb
GDP, vagy gyorsabb növekedés esetén nő az
állam bevétele, nőhetnek a bérek, a beruházások
és a fogyasztás is. A növekedésnek emellett
lehetnek negatív következményei is, mint például
a környezetszennyezés magasabb szintje.

Válság esetén különösen fontosak a tartalékok,
illetve az, hogy mennyire volt egészséges
vagy sérült a gazdaság a krízis előtt. Egy erős
gazdaság könnyebben átvészeli a válságot,
míg egy előtte is problémákkal küzdő sokkal
nehezebben és lassabban.

Nemzetközi körkép:

A magyar út:

Érdekességek:

A legfrissebb éves GDP-növekedési értékek
-6,8% (Kína) és 3,0% (Indonézia) között
ingadoznak az OECD adatbázisa szerint.
Magyarország a 2,0%-os értékével a tanulmány
írásakor a harmadik legmagasabb növekedéssel
rendelkezett.

Magyarország éves GDP-növekedése az elmúlt
24 évben -7,6% (2009 I. negyedév) és 5,4% (2019
II. és IV. negyedév) között ingadozott, jellemzően
a 2-5% közötti sávban.

Dél-Korea egy főre jutó GDP-je 1965-ben 109
USD volt. Ez az érték 1979-re 1774 USD-re nőtt.
Ez azt jelenti, hogy az éves átlagos növekedése
az ország GDP-jének 20% felett volt.
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A 2008-as válság előtt:

GDP változás

Romló gazdasági növekedés. Mint az az 1.

ábrán látható, a hazai növekedés 2004-től élesen
elvált a régió folyamataitól. Míg a többi V4-es
országban a gazdaság erőteljes növekedést
tudott felmutatni még 2007-ben is, addig a
magyar gazdaság ebben az évben lényegében
nem tudott már bővülni. De a 2008-as, éppen 1%
fölötti hazai érték is messze a legalacsonyabbnak
számított a régióban. Összességében
Magyarország 3,0 százalékpontot veszített a
növekedéséből 5 év alatt. 2008-ban az itthoni
GDP-növekedési mutató 3,1 százalékponttal volt
a többi V4-es ország értéke alatt, akikhez képest
3,0 százalékpont növekedési hiányt halmoztunk
fel 5 év alatt.

A válság sérülékeny helyzetben
ért minket. A fentiek azt jelentik, hogy

Magyarország volt a legkevésbé felkészülve a
2008-09-es válságra a régió országai közül. Ez
azt valószínűsíti, hogy mind az államnak, mind a
vállalatoknak, mind pedig a magánszemélyeknek
nálunk voltak a legalacsonyabbak a krízis negatív
következményeinek kezelésére rendelkezésre álló
tartalékai.

1. ábra: A GDP alakulása a 2008-as válság előtt.

Gazdasági növekedés
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A 2020-as válság előtt:

GDP változás

A hazai gazdaság motorja erőteljes
volt. Mint azt a 2. ábra jól mutatja, a mostani

krízis előtt hazánk kifejezetten jól teljesített
a régió országaihoz képest. 2017-ben az
élbolyban voltunk, 2018-ban 5% feletti
növekedésünkkel holtversenyben első helyen,
2019-ben pedig magunk mögé utasítottuk
a régiót. Magyarország 4,5%-os bővülése
több mint 1 százalékponttal volt több, mint a
második helyezett Lengyelország mutatója.
Összességében Magyarország 0,7 százalékpontot
javított a növekedési mutatóján 4 év alatt.
2019-ben az itthoni GDP-növekedési mutató
2,1 százalékponttal volt a többi V4-es ország
értéke felett, akikhez képest 2,9 százalékpont
növekedési többletet halmoztunk fel 4 év alatt.

Az ország sérülékenysége alacsony
szintű volt. Az előzőek azt jelentik, hogy a

mostani helyzetet hazánk a V4-es országok
leginkább felkészültebbjeként tudja kezelni.
Valószínűsíthetően most nálunk vannak a
legmagasabb tartalékok mind az állami szektor,
mind pedig a magángazdaság tekintetében.

2. ábra: A GDP alakulása a 2020-as válság előtt.

Gazdasági növekedés
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Államháztartási
hiány

Államháztartási hiány:
Mi ez?

Miért fontos?

Miért különösen fontos válság idején?

Az államháztartásnak ugyanúgy van bevétele
és kiadása, mint egy családnak. Mivel esetében
a kiadások jellemzően magasabbak, mint a
bevételek, így a két tétel egyenlege jellemzően
negatív, ezt nevezzük államháztartási hiánynak.
A könnyebb összevethetőség érdekében a GDP
százalékában fejezzük ki.

Magas hiány esetén több pénz lesz a gazdasági
szereplőknél, mely segítheti a gazdaság
növekedését, azonban ezt a hiányt hitelfelvétellel
finanszírozza az állam, amit később vissza kell
fizetnie. Így a magas hiány egyben újraelosztás is
a fiatalabb generációk kárára.

Válság esetén az állam a kiadásai növelésével
meg tudja támogatni a gazdaságot. Ez azonban
növeli a hiányt. Túl magas hiány viszont túlzott
terhet ró a jövő generációira és később okoz
problémát. Így az államnak kisebb a mozgástere,
ha a válság előtt nagyobb volt a hiánya.

Nemzetközi körkép:

A magyar út:

Érdekességek:

A legfrissebb államháztartási egyenleg adatok
7,1%-os hiánytól (Brazília) és 6,4%-os többletig
(Norvégia) változnak az OECD adatbázisa
szerint. Magyarország a 2,0%-os hiányával a
középmezőnyben tartózkodik.

Magyarország államháztartási hiánya az elmúlt
25 évben 9,3% (2006) és 1,8% (2016) között
ingadozott, az elmúlt 8 évben folyamatosan
tartva a 3%-os maastricht-i kritériumot.

A délkelet-ázsiai Kelet-Timor 2016-os
államháztartási hiánya a GPD 50%-a körül volt. Az
OECD által követett országok közül Norvégiának
volt a valaha mért legnagyobb költségvetési
többlete, 2008-ban az egyenleg a GDP 18,6%-a
volt.
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A 2008-as válság előtt:

GDP-arányos hiány

Felelőtlen államháztartás. Mint az a 3.

ábrán látható, a hazai hiány minden évben a
legmagasabb volt a régióban. Míg a többi V4-es
ország 2007-ben teljesítette a 3%-os maastricht-i
korlátot, addig Magyarország 5,0%-os értéke
bár közel fele volt a 2006-os 9,2%-os szintnek,
még mindig nagyjából duplája volt az uniós
határértéknek. És hiába javult 3,4 százalékpontot
a hiány 5 év alatt, a 2008-as 3,7%-os érték azt
jelentette, hogy hazánk a többi V4-es országnál
1,0 százalékponttal rosszabb, ráadásul évek
óta túlfeszített költségvetéssel vágott neki a
válságkezelésnek, így a kormány eszközei – az
elmúlt évek felelőtlen gazdálkodása miatt –
meglehetősen korlátosak voltak.

A válság sérülékeny helyzetben ért
minket. A korábbi évek hatalmas hiányai

miatt így mi voltunk a legkevésbé képesek
anticiklikus gazdaságpolitika használatára, ennek
következtében pedig a visszaesés tompítására is.

3. ábra: Az államháztartási hiány alakulása a 2008-as válság előtt.

Államháztartási hiány
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A 2020-as válság előtt:

GDP-arányos hiány

Felelős, egyben ösztönző állam. Mint

azt a 4. ábra jól mutatja, a mostani krízis előtt
hazánk stabil és mérsékelt költségvetési hiánnyal
rendelkezett. Az elmúlt években a hiány mértéke
nem haladta meg a maastricht-i 3%-os korlátot,
sőt, jellemzően 2,0% körül ingadozott. A 2019es 2,0%-os hiány minden szempont szerint
kedvező kiindulópontot jelent a válságkezelés
szempontjából. A stabilitásról mindent elmond az
a tény is, hogy a deficit mutató pontosan ott állt
2019-ben, mint 4 évvel korábban. Mint az ábrán
látható, ebből a szempontból a többi V4-es
ország is jól teljesített az elmúlt években, 2019-et
mind kis hiánnyal, vagy – Csehország esetében –
minimális, 0,3%-os többlettel zárták.

A sérülékenység alacsony szintű. A fentiek

alapkán elmondhatjuk, hogy mind a négy
ország erős költségvetési helyzetben volt, és a
hiányok szintje alapján megfelelő mozgástérrel
rendelkeznek a visszaesés negatív hatásainak
kezelése, a gazdaság jövőbeni ösztönzése terén.

4. ábra: Az államháztartási hiány alakulása a 2020-as válság előtt.

Államháztartási hiány
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Államadósság

Államadósság:
Mi ez?

Miért fontos?

Miért különösen fontos válság idején?

Egy ország összes felvett hitelének teljes
állományát, azaz az állam eladósodottságát
mutatja. A könnyebb összevethetőség érdekében
értékét a GDP százalékában fejezzük ki.

A hitelek felvételekor az új források állami
beruházások és kiadások fedezetét jelentik, azaz
az adósság növekedése segítheti a gazdaság
működését és fejlődését. Azonban – ahogy
minden hitelt – ezt is kamatostul kell visszafizetni,
így a hitelállomány növekedése egyben
megemeli a jövő generációinak terheit is.

Egyrészt az adósság kamata és törlesztése
recesszióban még nehezebben kigazdálkodható
és még nagyobb terhet jelent, másrészt a
jobban eladósodott országok ilyenkor sokkal
nehezebben jutnak új forrásokhoz, melyek
azonban adott helyzetben különösen fontosak
lennének a gazdaságnak.

Nemzetközi körkép:

A magyar út:

Érdekességek:

A legfrissebb államadósság-mutatók 13%
(Észtország) és 239% (Japán) között ingadoznak
az OECD adatbázisa szerint. Magyarország
a 66%-os értékével az alacsonyabb harmad
környékén található.

Magyarország államadóssága az elmúlt 24 évben
55% (2001) és 81% (2011) között ingadozott.
2001 és 2010 között a tendencia végig emelkedő
volt, ez váltott 2010 után egy év stagnálást
követően csökkenésre.

Bár Japán 200% feletti adósságrátája egyedülálló
a világon, több európai ország szintén nagyon
magas mutatóval rendelkezik. Görögországé
195%, Olaszországé 147%, Portugáliáé
138%, Franciaországé 122%, Belgiumé 118%,
Spanyolországé 117%. Ezek mind bőven a
maastricht-i 60%-os korlát felett vannak.
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A 2008-as válság előtt:

Államadósság szintje

Elszálló adósság. Mint az az 5. ábrán

látható, a hazai államadósság – szemben a
régiós trendekkel, melyek a stagnálás és a
csökkenés egyikét jelentették – folyamatosan
emelkedett a 2008-as válság előtt. Míg 2003ban még hazánk is teljesítette a 60%-os
maastricht-i kritériumot, addig 2008-ban – 13,7
százalékpontos emelkedés után – már 70%
fölött volt Magyarország eladósodottsága. És
ez a mérték nem csak az uniós korlát miatt volt
túlzottnak tekinthető, hanem a többi V4-es
országhoz képest is drámai volt, hiszen még a
lengyel mutató is kevesebb mint kétharmada
volt a miénknek, míg a cseh és a szlovák a
hazai harmada környékén volt. Ráadásul a
magyar mutató 18,5 százalékpontot vert a
többi V4-es ország államadósság rátájára 5 év
alatt. Viszonyításképpen, ez majdnem akkora
érték, mint amekkora két északi szomszédunk
mutatójának 2008-as szintje volt.

A válság sérülékeny helyzetben ért
minket. A magas hazai eladósodottság

hozzájárult ahhoz, hogy a válság alatt hazánk
nem volt képes magát a piacról finanszírozni, és
az IMF segítségére szorult.
5. ábra: A GDP-hez viszonyított államadósság alakulása a 2008-as válság előtt.

Államadósság
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A 2020-as válság előtt:

Államadósság szintje

Csökkentő adósságtrend. Mint azt a 6.

ábra jól mutatja, a mostani krízis előtt hazánk
folyamatosan és összességében jelentős
mértékben csökkentette eladósodottságát.
Négy év alatt Magyarország 9,9 százalékponttal
javította GDP-arányos államadósságát. Ez
magasabb, mint a cseh 9,2 százalékpontos
változás, körülbelül kétszerese a lengyel 5,3
százalékpontos mérséklődésnek és majd
háromszorosa a szlovák mutató 3,9 százalékpontos
csökkenésének. A 2010-es, drámaian magas
induló szint következtében a kiemelkedő mértékű
mérséklődés után is még körülbelül duplája volt a
magyar mutató a régió átlagos értékének. Komoly
pozitívum azonban, hogy a kedvező V4-es trendek
mellett is 3,8 százalékpontot tudtunk faragni a
többi országhoz képesti hátrányunkból.

A sérülékenység alacsony szintű. Bár

6. ábra: A GDP-hez viszonyított államadósság alakulása a 2020-as válság előtt.

a jelentős javulás sem tudta semmissé tenni
a 2002-2010 közötti 25,0 százalékpontos
adósságnövekedés negatív hatásait, egyértelműen
hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország kedvezőbb
helyzetben vághat neki a mostani krízis
kezelésének, mint 2008-ban tette ezt. Különösen
nagy érdem ez annak a fényében, hogy 2011ben a hazánkkal sokszor együtt emlegetett
Görögország nagyjából hasonló eladósodottságot
tudott felmutatni, mint Magyarország, azonban
míg a hellén állam majdnem megduplázta saját
mutatóját, addig nekünk jelentős mértékben
sikerült csökkentenünk azt.
Államadósság
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Devizahitelek
szintje

Devizahitelek szintje:
Mi ez?

Miért fontos?

Miért különösen fontos válság idején?

Egy ország felvehet hitelt saját devizájában és
külföldi devizában is. Mindkettőnek megvan a
maga előnye és hátránya. A devizahitelek szintje
azt mutatja meg, hogy GDP-arányosan mennyi
devizában felvett adóssága van az országnak.

A nagy nemzetközi hitelezők sokszor szívesebben
adnak forrásokat saját pénznemükben (például
dollárban vagy euróban), mert ez esetben kisebb
a kockázatuk. Ennek oka az, hogy a pénznemek
árfolyamváltozásából fakadó kockázatot ilyenkor
a hitelfelvevő állja. Ezért is fontos látni, hogy
milyen sok devizahitele van az államnak.

Válság esetén gyakori a hazai fizetőeszköz
értékének csökkenése. Ez megdrágítja a
devizában felvett hiteleket. További probléma,
hogy ezek a források válság idején könnyen
kiapadnak. Azaz nem csak a régi források terhei
nőnek meg, de új devizaforrások megszerzése is
nehezebb és drágább ekkor.

Nemzetközi körkép:

A magyar út:

Érdekességek:

A 2018-as adatokat alapul véve az államadósság
devizaaránya, azaz a külföldi devizában felvett
hitelek részesedése a hitelállományon belül 0%
(több ország, például Belgium és Spanyolország)
és 81% (Bulgária) között van az EU-ban.
Magyarország a 30% alatti értékével a kevésbé
kockázatos országok nagyobb csoportjába
tartozik.

Magyarország államadósságának devizaaránya
2000 óta 14,6% (2002) és 41,0% (2010) között
ingadozott. A tendencia 2010 előtt növekvő,
2010 után pedig csökkenő volt.

Ecuador korábbi fizetőeszköze, a Sucre roppant
instabil volt, 1999-ben értékének kétharmadát
veszítette el. Emiatt 2000-ben kivonták a
forgalomból. Azóta az ország az amerikai dollárt
használja. Ennek következtében Ecuador teljes, a
GDP 50%-a körüli adóssága technikailag deviza
államadósság, azaz a devizaarány 100%.
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A 2008-as válság előtt:
Növekvő kockázat. Mint az a 7. ábrán látható, a devizaadósság fokozatosan növekedett 2008

előtt. Ennek következtében az ország sérülékenysége évről évre egyre magasabb lett. Nem meglepő,
hogy ezzel párhuzamosan a deviza adósságszolgálat mértéke is megnőtt, ahogyan azt a 8. ábra is
mutatja.

7. ábra: A magyar devizaadósság alakulása a 2008-as válság előtt.

8. ábra: A GDP-hez viszonyított deviza adósságszolgálat alakulása a 2008-as válság előtt.

(Megjegyzés: Az államháztartás és az MNB devizában fennálló bruttó külső adóssága a GDP-hez viszonyítva)

Devizahitelek szintje
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A 2020-as válság előtt:
Csökkenő kockázat. Mint az a 9. ábrán látható, a devizaadósság fokozatosan csökkent 2020 előtt.

Ennek következtében az ország sérülékenysége évről évre egyre alacsonyabb lett. Természetesen
ennek megfelelően a deviza adósságszolgálat mértéke is csökkent, ahogyan azt a 10. ábra is mutatja.

9. ábra: A magyar devizaadósság alakulása a 2020-as válság előtt.

10. ábra: A GDP-hez viszonyított deviza adósságszolgálat alakulása a 2020-as válság előtt.

(Megjegyzés: Az államháztartás és az MNB devizában fennálló bruttó külső adóssága a GDP-hez viszonyítva)

Devizahitelek szintje
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Nettó külföldi
adósság

Nettó külföldi adósság:
Mi ez?

Miért fontos?

Miért különösen fontos válság idején?

A legtöbb ország hiteleinek egy része külföldről
származik, miközben ők is nyújtanak hiteleket más
országok számára. A két érték különbsége a nettó
külföldi adósság. A könnyebb összevethetőség
érdekében ezt a GDP arányában szoktuk
vizsgálni.

A nettó külföldi adósság szintje több ok miatt
is érdekes. Egyrészt megfigyelhető, hogy a
hazai szereplők sokszor kedvezőbb feltételekkel
hitelezik a saját államháztartásukat. Másrészt
belföldi adósság esetén a kamatjövedelem is
az országban marad. Harmadrészt a külföldi
szereplőknél nagyobb lehet a spekulatív tőke
aránya.

Válság esetén a külföldi befektetők jellemzően
kevésbé stabil finanszírozók, ilyenkor sokkal
kevésbé lehet rájuk számítani. Ez volatilitást
okoz finanszírozási oldalon és megdrágítja
azt. Ráadásul eladásaik a hazai fizetőeszköz
árfolyamára is kedvezőtlen hatással lehetnek.

Nemzetközi körkép:

A magyar út:

Érdekességek:

A legfrissebb európai nettó külföldi adósság
mutatók -2387% (Luxemburg) és 390% (Ciprus)
között ingadoznak az Eurostat adatbázisa szerint.
Magyarország a -1,6%-os értékével a nettó
finanszírozók harmadába tartozik.

Magyarország nettó külföldi adóssága 1995 óta
-1,6% (2019) és 56,1% (2009) között ingadozott.
A tendencia 2002 és 2009 között növekvő, 2009
után pedig csökkenő volt.

Luxemburg nettó külföldi adóssága a teljes
XXI. században a GDP 20-szorosa körüli negatív
egyenleget mutatott. Ez azt jelenti, hogy az
ország külföldi befektetései körülbelül a bruttó
hazai termék 20-szorosával haladják meg
Luxemburg külföldi hiteleinek az értékét.
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A 2008-as válság előtt:

Államadósság szintje

Elszálló külföldi eladósodottság. Mint az a

11. ábrán látható, Magyarország GDP-arányos
nettó külföldi adóssága két és félszeresére nőtt
öt év alatt. Ez egyet jelentett a sérülékenység
jelentős megnövekedésével. A magasabb
külföldi kitettség nagyobb devizakockázatot és
magasabb finanszírozási kockázatot jelentett.
Emellett a válság idején ezek a külföldi források
lényegében azonnal elapadtak, ezért kellett
hazánknak az IMF védőhálóját kérni a csőd
elkerülése érdekében. Ahogy az ábra mutatja,
a kockázat növekedése nem volt egyedi a
régióban, azonban a V4-es országok közül
hazánk messze a legnagyobb növekedést
produkálta. A mutató 35,0 százalékpontos
emelkedése több mint duplája volt a szlovák
mutató 16,6 százalékpontos és a lengyel
mutató 13,0 százalékpontos növekedésének, és
több mint háromszorosa a cseh mérőszám 9,6
százalékpontos emelkedésének.

A válság sérülékeny helyzetben ért
minket. A nettó külföldi adósság válság

11. ábra: A GDP-hez viszonyított nettó külföldi adósság alakulása a 2008-as válság előtt.

előtti szintje és trendje is aggasztó volt, mind
önmagában, mind pedig a régió mutatóinak
szintjéhez és alakulásához viszonyítva. A 2008as 67%-os magyar érték 52,8 százalékponttal
volt magasabb a többi V4-es ország átlagos
értékénél. Mindössze négy év alatt 21,9
százalékponttal romlott a relatív mutatónk
értéke. Mindez azt eredményezte, hogy hazánkat
kiemelkedően sérülékeny helyzetben érte a krízis.
Nettó külföldi adósság
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A 2020-as válság előtt:

Államadósság szintje

A külföldnek való kitettség fokozatos
megszűnése. Mint azt a 12. ábra jól mutatja,

a mostani krízis előtt hazánk fokozatosan
csökkentette külföldi kitettségét. Egészen addig,
hogy a legfrissebb adatok alapján – a XXI.
században először – hazánk nettó hitelezői pozíciót
vett fel, azaz Magyarországnak már több külföldi
befektetése van, mint amennyi hitelt a külföldi
szereplők országunknak nyújtanak. Mindezt
ráadásul olyan időszakban sikerült elérnünk,
amikor a régiót inkább a stagnálás jellemezte.
Míg a magyar érték 25,3 százalékpontot csökkent,
addig a cseh csak 4,2-t, a lengyel 14,1-et, a
szlovák pedig 4,2 százalékpontot növekedett.

A sérülékenység alacsony szintű. A hazai

nettó külföldi adósság mutató -1,6%-os szintje
14,7 százalékponttal jobb, mint a többi V4-es
ország átlagos értéke. Az, hogy 4 év alatt 20,6
százalékpontot javítottunk a régióhoz képest,
jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy
hazánk ezen kockázati kitettsége lényegében
minimálisra csökkent.

12. ábra: A GDP-hez viszonyított nettó külföldi adósság alakulása a 2020-as válság előtt.

Nettó külföldi adósság
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Összefoglalás

Mit állapíthatunk meg?
Miután részletesen elemeztük az egyedi
mutatókat, vizsgáljuk meg a teljes képet, és
nézzük meg, hogy mennyire volt válságálló
állapotban hazánk gazdasága a 2008-as, illetve a
mostani, 2020-as krízis előtt.
A 2008-as válság előtt a felelőtlen
gazdaságpolitika következtében hazánk
sérülékenysége lényegében minden mutató
alapján magas volt. Az 1. táblázat alapján hazánk
alacsony és csökkenő gazdasági növekedéssel,
nagyon magas (bár javuló) államháztartási
hiánnyal, romló és magas államadósság
mutatóval, növekvő deviza adósság és deviza
adósságszolgálati mutatóval, és nagyon magas,
emellett drámai gyorsasággal romló nettó

Magyarország
GDP növekedés

külföldi adósság mutatóval szembesült a 2008-as
válsággal. Az alacsony növekedés következtében
sem az államnak, sem a vállalatoknak, sem pedig
a magánszemélyeknek nem voltak megfelelő
tartalékaik. A magas hiány és államadósság
miatt az állam mozgástere is korlátozott volt. A
kedvezőtlen adósság mutatók a legfontosabb
helyzetben tették nehézzé az ország
finanszírozását.
A 2020-as krízis a sikeres gazdaságpolitikai
lépéseknek hála stabil és válságálló
helyzetben érte Magyarországot. Az 1.
táblázat számai azt mutatják, hogy a mostani
helyzetben Magyarország kifejezetten magas és
javuló növekedési mutatóval, alacsony és stabil

SZINT

2008

államháztartási hiánnyal, alacsonyabb és gyorsan
javuló államadóssággal, kisebb és javuló deviza
adósság és deviza adósságszolgálati mutatóval,
és minimális, emellett jelentős javuláson is
átesett nettó külföldi adósság mutatóval
rendelkezik. A magas növekedés kedvező az
állami, vállalati és lakossági tartalékok szintje
szempontjából is. Az alacsony hiánymutató
és a javuló államadósság lehetőéve teszi az
anticiklikus gazdaságpolitikai megoldások
alkalmazását. A kedvező adósságmutatók pedig
segítenek abban, hogy az ország finanszírozása a
nehéz időkben is biztosított legyen.

VÁLTOZÁS

2020

2008

2020

1,1%

4,5%

-3,0%

0,7%

Hiány / GDP

-3,7%

-2,0%

3,4%

0,0%

Államadósság / GDP

71,8%

66,3%

13,7%

-9,9%

Deviza adósság / GDP

36,5%

28,8%

10,9%

13,7%

Deviza adósságszolgálat

12,5%

9,8%

4,1%

-4,3%

Nettó külföldi adósság / GDP

66,6%

-1,6%

35,0%

-25,3%

1. táblázat:
Magyarország főbb gazdasági
mutatói a két válság előtt.

Összefoglalás
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V4 országokhoz képest

SZINT

2008

VÁLTOZÁS

2020

2008

2020

GDP növekedés

-3,1%

2,1%

-3,0%

2,9%

Hiány / GDP

-1,0%

-1,4%

0,7%

-1,4%

Államadósság / GDP

37,3%

24,7%

18,5%

-3,8%

Nettó külföldi adósság / GDP

52,8%

-14,7%

21,9%

-20,6%

Vessünk végül egy pillantást arra is, hogy hogyan
teljesített hazánk a két krízis előtt a régiós
országokhoz képest.
Rossz mutatók és romló trendek 2008 előtt.
Ahogy a 2. táblázat mutatja, hazánk növekedése
drasztikus mértékben, 3,1 százalékponttal volt
rosszabb a régiós értéknél. Pár év alatt 3,0
százalékpontnyi növekedési hiányt halmoztunk
fel a környező országokhoz képest. Az
államháztartási hiányunk 1,0 százalékponttal
volt magasabb, az államadósságunk pedig 37,3
százalékponttal, ráadásul utóbbi gyorsan romló
tendenciát is mutatott, mindössze pár év alatt
18,5 százalékponttal több adósságot halmoztunk
fel, mint a többi V4-es ország. A nettó külföldi
adósságunk drámai volt, 52,8 százalékponttal volt

magasabb, mint a régió többi országáé, ráadásul
21,9 százalékpontot romlott pár év alatt.
Kiváló növekedési és jó adósság mutatók
2020 előtt. A 2. táblázat számai szerint hazánk
jelentős, 2,1 százalékpontos növekedési
többlettel bírt a régió többi országához képest.
Ez a mutató 2,9 százalékpontot javult az elmúlt
években. Az államháztartási hiány a régiós érték
alatt volt 1,4 százalékponttal, és pontosan ennyi
volt a mutató változása is. Bár az államadósság
a 3,8 százalékpontos javulás ellenére is rosszabb
volt a régiós értéknél 24,7 százalékponttal, a
válsághelyzetben lényegesebb nettó külföldi
adósság mutató 20,6 százalékpontos javulás
után már 14,7 százalékponttal kedvezőbb értéket
mutatott, mint a többi V4-es országban.

2. táblázat:
Magyarország főbb gazdasági mutatói
a V4 országok értékeihez képest
a két válság előtt.

A fentieket összegezve elmondhatjuk, hogy
Magyarország rossz és romló gazdasági
mutatókkal bírt a 2008-as válság előtt mind
abszolút, mind a régió országaihoz képest
mért relatív értelemben. Nem meglepő,
hogy a világgazdasági válságnak drámai
hatása volt itthon. Ezzel szemben a mostani
krízissel jó és javuló gazdasági mutatókkal
szembesülünk akár önmagában, akár a többi
V4-es országhoz képest vizsgáljuk hazánk
teljesítményét. Ez pedig reményre adhat
okot, hogy a mostani helyzetben hazánk
elkerülje az írásunk elején említett pofont,
és képes legyen – ahogy Matolcsy György
jegybankelnök fogalmazott – kanyarban
előzni.

Összefoglalás
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